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HET ZWAARDJAAR

IN WEERSTAND

IN WEERSTAND
DE VERWOESTING VAN WEZET
De bomen donkerden: de nacht
Was ster-doorstraald, maar de ene ster
Die de andren blindscheen door haar pracht,
Laag hangende op de kim, was Jupiter.
Zie neer, godlijk gesternt, nu Venus schuilt,
Nu Mars met rode gloeden zonk in 't koorn.
De fakkels branden, langs de huizen huilt
De trapplende barbaar, dronken van angst en toorn.
De vlammen laaien : 't dorp in vuur.
De vrouwen: grijze en moeder en maagd
Zoeken de grens ; hun laatste uur
Wachten de mannen straks eer 't daagt....
Zie neer, gesternt, straal op de moord,
Straal op de ellende : ons reiken richt
Zich enkel naar uw straal die heerst en boort,
Zich enkel naar uw zegevierend licht.
OP DE OORLOGSGRENS
Duizende lijken, die de landen mesten,
Tienduizenden die ziek en kreupel zijn,
Veelhonderdduizend die in nood en pijn
Hun dakloos dorp of platgebrande vesten
Verlaten, 't zij beladen met de resten
Van vroegre welvaart, of — nooddruftige trein —
Met enkel 't lijf, rillend van 't koortsvenijn
Waar vuil en honger de aadren mee verpesten, —
Millioenen troostloos : vrouwen zonder man,
Kinderen zonder ouders, en de dood
Overal huivrend als een vale vogel, —
ZO is deze oorlog. Wie ontkomen kan,
Bedreigd, of andren moordend, met de kogel,
Ziet land van bloed, van vuur de hemel rood.
WIE IN DE LOOPGRAAF LIGT....
Wie in de loopgraaf ligt, wie hoop op leven
En liefde en lust voor goed heeft opgegeven,
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Kan zich niet langer troosten met de droom
Dat door zijn dood hij land en yolk zal baten:
Want alle volken, alle staten
Zijn een als golven van een stroom.
Het leed, de vreugd van d'een doorcirklen d'ander,
Bloed, hier gestort, kleurt ginds de spiegling rood,
De baar rolt voort, schoon gij met zwaard en stander
Hem aan uw grens stilstand geboodt.
Waar strijdt gij voor ? Alleen opdat de volken
Zich te eerder enen in hun nieuw verband.
Geen haat duurt voort. Een god maakt in de kolken
Van zijn bedoeling al uw doen te schand.
Omdat de machtgen die u leiden menen
Dat zij het yolk zijn dat gij zijt,
Omdat gij dwaas zijt en uw bloed en wenen
Getroost aan 't waanbeeld van hun wijsheid wijdt,
Omdat de dromen van uw vaadren woelen
In u die eigen wereld niet verstaat,
Omdat de glimring rottende op uw poelen
U blind maakt voor de gloor die vOOr u gaat,
Daarom verdwaalt ge en stort in woede en wrijten,
Volk tegen yolk, naar de einder waar uw schaar,
Gaande naast andre schaar, de kimmen moest doen splijten
Van het gemeenzaam juichen om 't verenings-jaar.
Nu komt ge, in bloed en wonden, tussen graven
Van vriend en vreemd, erheen.
Nu komt ge, als vrijen niet, maar als geslagen slaven,
Naar d'eigen einder heen.
Van broedervolken die ge er thans zult vinden
Dooddet ge de zonen,
Rookwolken vlammen op de winden
Uit de steden waar zij wonen,
Gij hebt de kindren, de vrouwen
Van uw nieuwe genoten
Doen hongren en rouwen,
Verkracht en verstoten :
Klaag het nu, klaag het nu voor elkaar,
Nu uw nieuwe jaar,
Het jaar van de mensheid zich heeft ontsloten,
En vraag: „welk een dwaasheid heeft ons bevangen?
Een eeuw en langer ging ons verlangen
Naar een droom van gemeenschap: nu werd hij waar,
En nu zijn we onwaardig hem te ontvangen !"
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Wie in de loopgraaf ligt, wie hoop op leven
En liefde en lust verloor,
Hij wete dat zijn dood geen baat zal geven
Aan 't yolk dat zich hem uitverkoor
Als strijder tegen zijn naasten;
Hopen kan hij alleen
De komst te verhaasten
Van het rijk dat ons alien vereen.
TERECHTSTELLING VAN JOSEF FOURIE
1
Kapitein Josef Johannes Fourie werd op
18 December terechtgesteld voor een algemene krfigsraad te velde, beschuldigd
van verraad, schuldig bevonden en ter
dood veroordeeld. Het vonnis werd voltrokken Zondagmorgen 20 December te
5 ure in de gevangenis te Pretoria.
Mededeling van het Hoofdkwartier
Toch is 't een moord. — Een dwaasheid was zijn daad.
Hij had het recht niet, voor zijn eigen Wil
Gewapend in het veld te gaan, de Staat
Die hij erkende en de eens gestelde spil
Waar die om draaide : de gekozen Raad
Van zijn regering — niet door eenlingsgril
Maar door het Volk gekozen — kwaad met kwaad
Naar eigen drift te gelden. 't Wreed geschil,
Met burgerbloed betaald, kwam daardoor juist
Hemzelf ten laste : in schijn van rechtsverweer
Doodde de Macht hem die hij dorst weerstaan.
Toch is 't een moord. En als in andre sfeer
Smuts opziet, menend dat hem Scheepers kruist,
Heft die 't gelaat en ziet hem Fourie aan.
2
„Jullie moet niet in min gezicht schieten.
Ik heb een groot Afrikaander hart: daar
is plaats genoeg voor een kogel."
Groot Afrikaander hart, met plaats genoeg
Ook voor een kogel: door dat ene woord
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Leeft ge in de erinring van de mensheid voort:
Een Held, die min dan dood de ontluistring droeg
Van 't fier gelaat, en als genade vro.eg:
Schiet dkarin niet. — De felle kogel boort
Tot de hartkamer en hij valt. De moord,
Door wet gewijd, gebeurde. 't Trefschot joeg

Zen bloed de wangen

maar wangen in
Het bloed van andren. Botha bloost en Smuts,
En elk die schijnrecht boven waar recht houdt,
Scherp recht voor 'neer dan menselijke zin.
Schaamte verteert hen. De innerlijke bluts
Deukt hun geweten en hun hart wordt koud.
DE WOORDENDANS

Aan Aart van der Leeuw
Wie in dit ruig getij
Zo zoete dansen puurt
Als gij,
Is begenadigd.
Zij slingren zich voorbij
Mijn oor : zolang hun golving duurt
Ben ik verzadigd
Met klank en zoetheid die me aan 't leed ontluurt.
De rauwe stemmen uit verwoeste streken,
Noodkreten uit de zee en 't hels misbaar
Waarmee granaten breken,
De honger en 't gevaar
In donkre holen, op doorgroefde landen,
Steden die branden,
Dreuning van gronden
En het bloeden
Van de arme menslijkheid: gewonden
En moeden,
Zoekend en jammrend naar elkaar,
Hun chaos houdt mijn geest verslonden,
Mijn hart gebonden —
Ik weet niet hoe noch waar, —
Daar heeft uw dans mijn oor gevonden:
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Ik volg en hoor ernaar.
Zijn 't jonge meisjes op bebloemde weiden?
Zijn 't makkers aan den oogst ?
Zijn het koorvoerders die de reien leiden
Van dat de zon op 't hoogst
De dalen blaakt totdat hij nablinkt op de toppen
Van 't ver gebergte waar die heldre stoet
Hem stijgend, zingend, volgt langs slingerpaden,
Tot de avondhemel hen en hem ontmoet :
Hij dooft, zij gaan, bevochtigd door de droppen
Van nachtedauw, terwij1 de sterren traden
Te voorschijn door het donker,
Hun geflonker
Een dans van gloed? —
Ik droom ; —want neen, geen zichtbre mijmerijen
Verglij en
Voor de open ogen uit uw woordendans.
Het zijn bewegingen van binnenwereld,
Onzichtbaarheid tot klank verpereld,
Zielskloppingen van glans.
Wat blij ft er over : ons betrouwen
Is niet op heerlijkheid die ooit bestond.
Voor die hebben wij ons rouwen,
En voor onze ogen wat nog nooit bestond.
En voor onze oogen wat altijd bestond.
Want het zijn niet de vormen
Die duren,
Maar wel hun grond;
Na de stormen,
De vuren,
Komt uit de open wond
Van hart en aarde
De beweging die niemand schond,
De dans, van eeuwigheid gebaarde,
Die alle gescheidenheid paarde
En verbond,
Woorden geworden in mensemond.
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DE DAG
1
Iedre dag is schoon
Als hij, jong, begint —
Als in ons de droom
Die van nachtdauw druipt
Zacht de wieken schudt,
Uitspeurt naar de zon.
Of die rozig rijst,
Kolkt in zilvren gloed,
Smoort in vocht gewolk,
Altijd is hij nieuw,
Zendt, gedempt of klaar,
Stralen door 't heelal.
Nieuw rijst boven de aard
Dan de vogel hoog,
Nieuw rijst plant en dier,
Nieuw de mens uit slaap.
Hoor, hoe zingt dan hel
Iedre stem in ons,
Beek gelijk die speels —
Bron in 't ruig gebergt —
Worteltronk en kei
Zilvrig overplast,
Dan weer zinkt en zuigt.
Doelloos, niet nog vol,
Richtingloos in schijn,
Reikt en wijkt en draalt
VOOr zijn werk en beeld
Wie zichzelf geniet :
De aanstonds wakkre Wil.
Zie, zijn hoofd straalt uit,
Zie, zijn taak blinkt scherp,
Hand en oog vereend
Leidt de onzichtbre geest.
2
De zon klom hoog, het werk ligt stil.
En zoals de opgestuwde vloed
Gevangen tussen sluis en sluis
Terugzinkt naar de lage zee
Zodra de deuren opengaan,
Zo zinkt in plant en dier en mens
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Het bloed terug uit kroon en hoofd
Nu de aarde in 't midden van haar vaart
Geen drang meer voelend, op noch neer,
In evenwicht en schommelstand
Een oogwenk hangt. Bezonken rust
Vliet door 't heelal, verzameling
Van krachten in het middelpunt
Van de gespreide ruimte. Een poos
Luiken zich ogen. Tot de bol
Zijn loop herneemt, nu neerwaarts. Traag
Wenden naar 't werk gedachten zich
Die 's morgens scholen, sterk nochtans
En helderogig, kindren van
Ontleding, koel de neergang ziend.
3
Dan avond. Zoals wolken aan den hemel
Maken zich dromen los en vlieden over
De ronde ruimte : vormen, kleuren dragend
Van alle beelden die de dag bevolkten.
Ons hart wil mee. Waarheen? In zich getogen
Heeft het hen alle en koestert ze en beluistert
Hun vele stemmen, die het dankend troosten.
Zij komen weer ? Zij gaan ? Zij blijven? — Armen
hun dromer.
Omvangen in het donker
Lieven, vaartwel ! De slaap lokt. Zacht geborgen
In nacht en stilte rusten we; maar dan ook
Niet eenzaam: samen sluimrend tot de morgen.

EENZELVIGE LIEDEREN
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VAN DE MENS EN ZIJN DAG
Kon ik maar, ja kon ik maar
Me los maken van de dagen.
Zij komen eindloos na elkaar
Elk met zijn lusten en plagen.
En alien ernstig, als ben ik voor hen
Dit wezen dat ik maar eenmaal ben....
Adje, ik ga, wat Beef ik erom!
Ik schuil weg in mezelf en ben stom.
Dan komen ze weer en zeggen: boedeer,
Maar je kunt ons toch niet laten.
Wat ben je, och arme, zonder het heir
Van onze uren die lachen en haten.
je leeft wel jezelf, maar leeft ook de tijd
Die je leeft en die je meteen ook zijt :
Komaan, wees niet dwaas, en keer je naar ons,
Geef je tijdloze Zelf de bons.
Dan wend ik me en lach naar de radende dag
En fluister : wat zijn wij beiden !
Geen een van ons twee die leven mag
Als hem de andre niet wil geleiden.
Als glas en als foelie zijn wij bij elkaar :
Een Spiegel, en alles ligt openbaar
In de diepte die ik ben en die gij zijt,
In het wonder van onze twee-enigheid.
DROOMTIJ
Hoe is de hemel zo nabij I
Ben ik in hem of hij in mij ?
Laat los ! Mijn vaartuig, nu voor stroom,
Voelt zich getrokken naar de Droom.
Gij spreekt tot mij, gij ziet mij aan —
Ik zie u in de verte staan.
Ik leef al in een ander land
Van d'oever wuift voor 't laatst uw hand.

EENZELVIGE LIEDEREN
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1
Vrienden aan mij gewend,
Laat mij nu niet !
Gij meent dat ge alles kent
Nu gij mij ziet.
Maar meer dan wat ik ben is mijn verschiet.
Richt niet uw ogen in
Op dit nabij.
Wentlend is mijn begin
Eind van een
Eind is altijd begin van nieuw getij.
Meent ge, als mijn lichaam sterft,
Dat mijn gezang
Monden en harten derft,
Daden eerlang?
Vormend leeft eeuwig voort mijn zang, mijn drang.
2
Weet ge dat zoveel dagen
Ik uw lot weefde,
Niet met het mijne
Maar met de wereld
Innig verbonden,
Zodat uw wezen
Ster-gelijk straalde
In eigen banen,
Saam met de velen
In 't rijk tapijt?
Nu hebt ge vergeten
De hand die u weefde,
Het oog dat u keurde,
De geest die u plande —
O dat ik geen hart had !
Want dat, hartloze,
Vergat gij ook.
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3
Dat vrienden blijven wie mij toch verlaten
Is vreemder waarheid dan ik ooit bezon.
Zijn zij voldaan omdat ze me eens bezaten
En leeft hun hart voortaan van wat het won?
Of vrezen zij dat ik hen doden kon,
Van driften hongrig die him krachten aten?
Mijn geest die rustloos him gedachten spon,
Mijn dromen, maatloos, die hun daden maten?
Of heeft alleen de wervling hen gegrepen
Waarin de wereld eedle harten windt
Tot ze als de zwemmer die geen strand meer vindt
Ver van mijn liefde en land zich voelen slepen?
Slaan ze in verlangen en in weemoed ga
Mijn stadige glans, uit sevens ongena ?....
STIJGING
1: WIJZE EN VOGEL

Toen brak het zwijgen
Die nooit verraste
Wijze en doorgronder :
Bemin het vaste,
Zijn vorm is 't Wonder,
Wat vloeit kan niet stijgen.
Daar lachte in 't dichte
Loof de Geveerde.
Zijn lied het lichte
Dat hij nooit leerde,
O hoe het boeide ! —
Het steeg en vloeide.
2: VERLANGEN

Klaag niet omdat ik vreemd en ver
Als woonde ik op een andre ster
Toezie bij 't schoon gebeuren.
Ik had onze aard wel innig lief,
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Maar hoe ik 't hart er hoger hief,
Hoe minder kon ik 't beuren.
Ik heb gewerkt, gezocht, gevreesd,
Geen wereld is zo rijk geweest,
Geen zang zo stout als mijne:
Nu zit ik vol van vreugden stil
En wacht, wat glans ook sterven wil,
Dat andre glans verschijne.
Ik zong geluk en vreugde en kracht,
Mij heeft de dag zijn lied gebracht,
De nacht haar lage tonen:
Maar altijd bleef er achter 't woord
Een klank, door niemand ooit gehoord,
Van 't land waar ik wou wonen.
De matheid van een hoogre vlucht
Doorzonk de strafgespannen tucht
Van mijn geheven leden:
De vleugelslag van een verlangst
Die ze uit de doornen van mijn angst
In rozen zag vergleden.
Ik wist dat ik als kind al zocht
Naar toyer die mij hef fen mocht
Hoog uit geslaakte boeien,
Opdat ik onbezwaard en vrij,
Wolken en werelden voorbij,
Naar 't midpunt op mocht roeien.
Gij hieldt mij hier. o Schoon heelal !
Wat was van Ikarus de val
Geleken bij het stijgen.
Nog altijd wens ik als de zon
Te wentlen om een groter Zon,
Om dan claarnaar to hijgen.
3: GANYMEDES

Waar is de vogel die mij zal kieren,
Die mij zal dragen naar de eeuwige Troon.
Weiden doe ik zaclitvachtige dieren,
Wachten doe ik mijn zalige loon.
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Wee, hoe flikkren de hemelse vieren !
Klauwen omvatten me.... o 't Bliksemt zo schoon !
Ach, hoe glanzen mijn aardse revieren !
Ach, hoe zink ik voor de eeuwige Troon.
VERWACHTING
Liefde
Hief de
Handen,
Droge
Ogen
Brandden:
Kwam hij,
Nam hij
't Leven
Me, even
Blijde
Schreide
Om hem
Mijn stem.
DE VROUW VAN DE KONING
Hebt ge in de Slaap uw geheimen meegedragen,
Mijn Koning, en speelt ge er nu mee in dat vormloos land?
Uw lippen bewegen, maar ze antwoorden niet op mijn vragen,
Gij glimlacht, ondanks de haat die mijn lippen verbrandt.
Nu kon ik u doden, maar achter uw toegescheelde ogen
Schuilt dan voor eeuwig het Raadsel dat mij ontzint.
De levende Vrouw waarmee ge mij hebt bedrogen
Lokt dan een nieuwe boeleerder die haar bemint.
Als gij haar geheim, bergt zij zich voor mij in de menigt.
Hoonlachend ziet ze naar waar uw troon mij hief.
Moordenares van mijn koning, word ik gestenigd,
Moordenares van mijn hart.... hebt gij haar lief.
Slaap en ook ik zal slapen, naast u, mijn koning !
Naast het geheim van uw liefde 't geheim van mijn haat.
Onder twee kronen tronen morgen in een woning
Twee geheimen als heersers over eenzelfde staat.

EENZELVIGE LIEDEREN
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DE VREK EN DE ZIEL
Zonnestraal ! Speelt ge om mijn schatten en glanst ge gouder ?
Zij zijn nochtans het gedegen goud, al voelen ze kouder.
Deint ge nu uit als gestalte ? Ik waan te dromen.
Donzig en blank uw lij f, en uw haren stromen.
Lacht ge? En uw lippen gaan open, uw ogen stralen.
Werklijk een vrouw wilt naakt ge me in de armen dalen?
Ga, neen ga, ik wil uw vlees niet vatten.
Al te bedriegelijk vlees naast blijvende schatten.

Zijt ge geen vlees ? Zijt ziel? o Lokkende logen !
Honderd maal heeft een vrouw mijn ziel bedrogen.
Daarom juist begroef ik me hier en streelde met handen
't Edel metaal dat zwijgt en niet doet branden.
Nochtans ziel? Hoe hel overstraalt me uw klaarheid !
Lees ik door de ogen uw hart, en dit is waarheid?
Leid me, o leid me. Hoe vreemd ! Wil gij ontsluiten
Dit laag verwulf. Voer me aan uw hand naarbuiten.
DE KINDEREN
Een kind zit schreiende in de zon:
Zijn kleine ellendigheid
Die hij bemedelijdt
Is alles wat hij van het leven won.
De stroom trekt flonkrend onder hem,
Op heuvels strekken zich paleizen,
Op 't water zingt een jonge stem
Van reizen.... reizen....
Wordt nu de ganse hemel zwart ?
Zit hij als onder een gewelf ?
Hij hoort de stilte van zijn hart,
Ziet in zijn donkre Zelf.
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Een ander kind, een kleine meid,
Staat naast hem, vat hem bij de hand:
Kom mee, mijn boot ligt ginds bereid,
Vaar mee naar de overkant.
Zij zong voor hem, hij zag naar haar,
Zij leek het avondrood
Waarheen zij roeide: bracht de boot
Die kindren daar ?
Toen 't donkerde en de wind schoot uit,
Dreef de omgeslagen kiel
Terug voor stroom en deinde en viel,
Werd dan door 't land gestuit.
HET BERGMEER
Wie is gekomen
Die mij niet kende,
Die mij niet maande
Om daad en zang?
Spreek van uw dromen,
Troost onze ellende,
Wil wat ge waande,
Uw leven lang.
Toen schudde ik de trenzen
Van 't ros dat me voerde
En zocht de grenzen
Die niemand roerde:
Wij blijven gescheiden,
Ik blijf hierachter :
Gewapende Wachter,
En gij zijt de Heiden.
Dat gaf een joelen:
0 egoiste !
Maar 't hart besliste:
Geen ik bedoelen
Mijn trotse gedachten:
Ik werp hun schachten
In hogere rozen
Die niet doen blozen.
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En ver van de palen
Waar 't yolk zich groepte,
In stille dalen,
Langs rotsige wanden,
Arduin-bestoepte,
Hief ik mijn handen
En sprak met de sparren,
De lavaas, de starren.
Toen vond ik het donker
Waarboven de flonker
Van een ster wiegelt,
In 't bergmeer spiegelt:
Dat kent geen gronden.
Daar heb ik gevonden:
Het onverstoorbre,
In woord niet hoorbre.
Dat roerloos weten
Werd langzaam zichtbaar :
Een wellende lichtbaar
Voorbij de spleten
Van dode krater.
Zij rees en daalde,
Blonk en vervaalde
In 't donkre water.
Een lijn, een flonkring,
Een glans, een kronkling,
Een lichaamloze
En toch gevulde
Vorm die een poze
Zwol en vervloeide
En niets verhulde
En lokte en boeide.
Die, en die enkel.
Mijn ogen dronken,
Mijn handen zonken,
Toen wielde op zijn schenkel
Mijn ros en keerde.
Een vorm van schijning,
Een Licht van lijning
Was wat ik leerde.
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AAN DE EENZELVIGHEID
0 schone Eenzelvigheid,
Hoe heb ik u gekoesterd,
U die een vorm van liefde zijt
Niet voor onszelf, voor dingen niet,
Maar voor de Macht die ding en lied
En onszelf schept en voestert.
Jaloerse koningin
Haat ge iedre afhoerering.
Dan keert ge tot uw reinheid in
En vindt uw wereld nieuw en klaar
Alsof zij pas geboren waar'
Ter godlijke beschering.
Vreugden- en smarten-vol
Siddert ze in uw omarming.
Al wat door mensenharten zwol
Is 't uwe en al wat stof doorstroomt
Vliet sneller waar uw aandacht droomt,
Ontdooid door uw verwarming.
Geen klaarte is u gelijk,
Wit licht met alle kleuren
Van de aardse dampkring zwaar en rijk.
0 ongebroken zichtbaarheid,
Die gij in mij houdt uitgespreid,
Ontvang me en sluit uw deuren.
VREDE
Nu keer ik weer, tot u, tot u,
Waar ik mij dag na dag aan huw,
Mijn schone grote Wereld.
Want weet ge, ik moest uw licht eerst zien,
Niet in uw kleur-doorwerkt stramien,
Maar waar 't onscheidbaar perelt.
Nu weet ik hoe het straalt en leeft,
Ook als gij vormenrijk het weeft
In uw gekleurde tonen.
Uw draden gaan door ieder hart,

EENZELVIGE LIEDEREN
En liefde is 't die ze schijnbaar wart,
En lie fde zal 't u lonen.
Wij hebben in ons donkre Zelf
Een licht dat door 't heelal-gewelf
Uitbreekt in duizend tinten.
En een geloof houdt wonderbaar
Millioenen harten bij elkaar
In honderden gezindten.
Korn dan, ik gader in mUn geest
U alien tot het hoge feest
Van de ingeschapen zede.
Er is een liefde, een vreugde, een wet
'T gemoed van mensen ingezet :
Boven de strijd de Vrede.
DE GLIMLACH
Ziet ge wel, nu ik mij wendde,
Hoe ik glimlach als weleer ?
De cirkelgang ten ende
Leg ik mu naast u neer,
0 mijn zuster de Dag !
Er waait boven onze hoofden
Die schaduwen laag omloofden
Eenzelfde blanke vlag.
Het zijn deze eigen tuinen
Waar ik u vond en liet,
Nog spelen de vlammen om puinen
In ginds niet ver verschiet,
Nog zweeft van uur tot uur
De zwerm in grauwe gewaden:
Zorgen, noodwendige daden,
Door de voorjaars-stille natuur.
En ook wijzelf zUn eender.
Onze liefde voor elkaar
Was luider, maar niet gemeender,
Dan nu na dit donkre jaar,
Die glimlach — weet ge nog wel ?
Wij glimlachten alle dagen, —
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Maar nu heb ik hem gedragen
Als laatste licht in mijn cel.
Als een lamp, als een kleed, als een wimpling,
Als het teken van een verbond —
Zoals Noachs boog op de rimpling
Van 't zinkende water stond
Een verbond tussen mij en u,
Een verbond tussen Een en ons beiden :
De Glimlach boven het Lijden,
Onoverwinbaar nu.

VAN EEN KLEIN AAN EEN
GROOT VOLK
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VAN EEN KLEIN AAN EEN GROOT VOLK
1
Een groot yolk heeft zich vast aaneengesloten
Opdat het heerschappij op de andre heeft,
Maar wij die klein zijn sterven eer door groten
De vorm gesmeed wordt waar ons yolk in leeft.
Wij willen niets dan zijn die we eenmaal werden,
Worden die 't in ons ligt te zijn:
De vormen breken die ons worden sperden,
Ons Leven binden in onze eigen lijn.
Wij willen de eigenheid van ons en de andren,
Niet een die macht heeft en alle andren slaaf ;
Een bond van vrijen, een verkeer van schrandren:
Ons heilig Recht en geen goedgunstige Gaaf.

2
Toen in mijn jeugd het eerst de vreugd ontwaakte
Zichzelf te zijn: hoe nieuw blonk ieder ding!
Hoe fier, een pijl gelijk die feilloos raakte,
Veerde ieder woord door onze vriendenkring.
Wij hieven werklijk ons als jonge goden
Boven de kudde en 't daags tumult:
Wij levenden omdwaald door halve doden,
Wij vrijen onder 't yolk van plicht en schuld.
En dat ons waarlijk godlijke genade
Gewijd had, bleek maar uit deze ene deugd:
Bevalligheid, — die andren nooit verraadde
Hoezeer haar boven hen haar grootheid heugt.
3
0 overmoed, die iedre drift doet zinken
In 't stof waar ze uit ontstond. Ons hief de roem
Van de uitverkorenheid en 't ijdle blinken
In mensenogen en het lofgezoem
Van dwazen tot die duizelige sferen
Waar zich de grootheid zwevend houdt,
Als kon zij wortelloos het sap ontberen
Van die gemeenschap, waardoor 't hele woud
Van mensen als van bomen is verbonden

VAN EEN KLEIN AAN EEN GROOT VOLK
Met de aarde en met elkaar. Ontwricht, ontkracht,
Zonk elk van ons, door eigenwaan geschonden,
Terug : verblonken 't blinkendste geslacht.
4
Schoner is niets dan menslijke gewenten:
Van liefde en eerbied het weerzijds verband;
Bescheidenheid die bukt voor vreemde tenten,
Trots die van eigen huis de aanmaatging bant —
Zo zuchtte ik, juichte ik. Even vol van zachtheid
Als sterkheid onder 't yolk te gaan,
Alleen de leedge 't wicht van zijn verachtheid,
Dat allerzwaarste, erbarmloos optelaan;
Maar anders niets te kennen of te weten
Dan mens met mensen, aards en hemels saam,
Te leven en te sterven, een vergeten
Atoom misschien, niet vragende om de faam.
5
Toen las ik van twee vreemden de geschriften:
Van Zarathoestra 't machtbehunkrend woord,
Van hem die Rembrandts naam in harten grifte
Als een die ons niet, maar zijn yolk behoort.
De waanzin van het Ik doortrilde de enen,
De waan van 't Vaderland den aer,
De een zelf het Al, de andre dat droombeeld lenen
Aan 't Volk dat opzag bij zijn maangebaar.
Of waren beide alreeds de volksgeboorten,
De monden van de vaderlandse ziel,
De roepers voor de nog gesloten poorten,
De suizing van het nog onzichtbre wiel ? —
6
Nog hield ik de ogen van mijn geest geloken
mijn Vriend, kwaamt met diezelfde stem.
Toen
Geen dwaasheid de uwe, maar uw zoetste sproken
Droegen een beeld met aldoor krachtiger klem.
Een Koning, Heerser, Heiland en Verkonder,
Belijder, Knieler ook somwijl,
Maar knieler voor het zelfgeschapen Wonder —
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En koning waart ge waarlijk, door uw stijl.
Hoe kondt ge ook anders, want in u ook leefde
De droom van heersersmacht, ziel van uw yolk.
Gij schokte omdat de poort achter u beefde,
Gij trilde omdat het wiel rees uit zijn kolk.
7
Ik ben een Vriend en heb mijn deel gekozen
Naar wat ik voelde als kind en wilde als man.
Ik ben een Vriend van Volken en mijn pozen
Is altijd daar waar ik hen naadren kan.
Ik ben een slechte Hater, mijn verachten
Volstaat voor wie een schoonheid schendt ;
Geen ander heersen woont in mijn gedachten
Dan waar vrijwillig zich elk hart naar wendt.
Ik heb mijn wereld vol van vreemde parken,
Die ik niet snoeien wil naar mijn begeer.
Ik zend en alle zeeen dragen barken
Vol schatten van mij uit en tot mij weer.
8
Wij zijn een klein yolk en in de enge palen
Bewaren wij de kracht die neemt en geeft.
Wij kunnen sterven maar niet onderhalen
De ster waarin ons hart zijn hopen heeft.
Wij zijn het Volk dat blij ft betven de volken,
Wij de adem die uw saamheid richt ;
Wij zijn de monden van de wereld, tolken
Van de gemeenschap die zij eindloos sticht.
Wij kunnen sterven, maar de geest zal stijgen
Die aan de zee op lage landen woont,
En gij en alien zult uw vormen krijgen
Van hem die lichaamloos in dromen troont.

VOOR DE DODEN
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VOOR DE DODEN
1: DE ZWAARDBLOEM

De rode zwaardbloem, laat in 't groen,
De najaarsvlagen
In bomen en hagen —
Wat nu te doen ?
De winter wachten.
In witte vrachten
Ligt sneeuw gezegen
Op velden en wegen
En in ons plantsoen.
Wie zal ontwaken
Als zoele winden
Het weke laken
Bewegen doen?
Als zonnige daken
En open blinden
Blinken in 't jeugdige groen?
2: HUN KERKHOF

0 de gestorvenen, de dwazen, —
Gelukkiger dan ik en gij
Die enkel van hun daden lazen
En uitzien naar een nieuw getij, —
Wij hebben in ons hart voor eeuwig
Het kerkhof waar hun jonkheid slaapt,
En smartenbloesem mild en sneeuwig
Zijgt scheemrig waar hem niemand raapt.
Een geur van ondergang en molmen
Hangt in die hoek waar een gordijn
Van al te streng geschoren olmen
Een schijnbaar scherm is voor ons plein.
0 weee geur, de zoetste rozen
Straks rankende aan de aeloude boom
Houden een reuk van tuberozen
In 't levensvol en fris aroom.

VOOR DE DODEN
3: DE FLUITSPELER

Schone levende knaap, aan de helling gezeten,
Waar ge fluit of ge nog met uw schapen ter wei
De zonsondergang wacht, als het licht door de reten
Van de hoeve u weer wenkt in de bochtge vallei —
Aan uw knieen geen hond, maar een makker die luistert,
Om u heen niet een kudde, maar blond hoofd na hoofd,
In de loopgraaf gebukt waar het daglicht al duistert
En de glimp op het slot van 't geweer al verdooft —
In wat dromen vergeet ge u? Te hoog zijn uw vingren.
En to hoog is uw hoofd aan de berm waar het blankt —
Zie hoe wild nu die armen naar boven zich slingren!
Hoor 't geratel van 't schroot dat die vrede doorklankt !
4: DODENDIENST

Maagdestemmen
Wij hebben anjers en rozen
Gevlochten in gierlanden
En reine maagdehanden
Slingren ze voor u
Wij plukten ze voor 't branden
Van 't zonlicht en wij kozen
De schoonste als of feranden
Van kleur en geur, voor u
De Doden
Wilt gij ons daarmee luren?
Wij gaven voor een waan
Het licht van zonnige uren,
Het licht van zilvren maan,
De velden en de steden,
De stromen en het woud,
Vervloekingen en gebeden,
Hartstocht, en haat die rouwt,
De vrouwen en de maagden,
Heel 't spel van schone leden,
Stemmen die juichten en klaagden,
De volheid van ons heden,
De toekomst die pas blauwt, —
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Wij hebben het alles vertreden,
Verlaten en gemeden,
Wij zijn nu dood en koud, —
En gij denkt ons te troosten
Met spel dat ons niet kan baten....
Gaat uw verdoemde straten,
Laat de zon uw bloemen roosten,—
Wij zijn die de Waan vergaten,
Gij zijt die de Waan behoudt.
Stern van de Bevrijde
Er is geen leven
Zonder een waan.
Zich daaraan te geven
Is te bestaan.
Waan van met velen
Een wereld te delen,
Waan van alleen
Te zijn, in zich Een.
Wat de geslachten
Deden en dachten
Is in u geboren,
Gij blij ft hen behoren
En doet als zij.
Hun leven te erven
Is voor hen sterven,
Waar zij naar trachtten
Voleindigt gij.
De Levenden
Zo roepen de Machten
Door doden geschapen
Onze levende krachten
Te wapen?
Stemmen van Wizen
Altijd!
Tot ge u bevrijdt !
Want boven ons alien,
De gebondnen,
De gezondnen,
Die strijden en vallen,
Leeft de Bevrijder.

POOR DE DODEN
Zijn oog ziet wijder
Dan wereldenden,
Zijn handen reiken
Naar ons, of we ons wenden
En niet ontwijken.
Geen die bij haren
Zichzelf kan tillen
Boven de baren, —
ZO tOch het willen
Van wie wil keren
Tot Hem en Hem grijpen.
Door de orde gebroken
Die hem wil houden,
Voelt hij zich rijpen,
Omhoog gedoken
In andere sferen,
Tot den Vertrouwden
Van de God uit zijn sproken.
Hij de bevrijde
Dwingt to alien tijde
Met levende krachten
De dode machten. —
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WERELDSCHOUW
Grijsheid, regen, vochtge nevel,
Die mijn horizon vernauwen,
Die tpijn cel met glimpige lichten
Vullen door beslagen ruiten,
Doen me als midden van de wereld,
Van de wereld afgesloten,
In mijzelf mijzelf hervinden;
En in mij, die wereldspiegel,
Schouw ik, stil en klaar, de wereld.
Om uw wil op ons to werken
Zondt ge uw legers, koost voor woorden
Het geweld, de schrik, de dreiging.
Weerstand boden al de volken.
In uw vaart teruggeslagen,
Eerst in 't Westen, toen in 't Oosten,
Haast in 't Noorden, straks in 't Zuiden,
Ligt ge, ontzet van alle zeeen,
En aemechtig, zwaar in 't wapen.
Baten tal van dappre daden?
Baten de geschade landen ?
Waar uw rijkdom, weggeworpen,
Roest wordt boven verse graven,
Waar uw manskracht sterft, uw vrouwen,
Kindren, hongren, — werelddelen
Aan uw grens hun schatten weigren, —
Nijvre handen, wijze hoofden
Welvaart niet door arbeid schragen.
Uw geweld, hoe breed geworpen,
Ligt gebonden door zijn winsten
En uw armoe teert zijn leden.
Om u heen beweegt de wereld,
Weerstand biedt een woelende aarde,
Want door daden niet, maar woorden,
Woord en weerwoord, die gij smaadde,
Zal uw strijd met alien enden
En het laatste woord is Vrede.
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HET LANDSCHAP
Herfstlijk fijne en stille tinten
Voegen zich gedwee tezamen
En het landschap van voor tijden
Ligt weer wazig en doorschenen
Als in de aanvang van mijn hopen.
Toen begon mijn vreugd van de aarde
En de nieuwe tuin ontsloot zich
Tot om mij de braambos brandde
En zijn heilge vuur mij puurde.
Wereld werd tot dagen, daden,
En mijn geest werd de kristaltwijg
Waarom alle vormen schoten.
Maar de dood doortoog mijn lage
Landen bij de zee : ik bouwde
'T blank heelal, het brede en hoge,
Op hun gronden en ik vierde er
De onverganklijke voorbijgang:
'T korte en schone feest van 't leven.
Schone kortheid ! Wreed bevrijde
Zocht ik 't eigen rijk van binnen,
Droeg dat rijk uit in de wereld,
Zag op 't eind mijn nieuwjaarsmorgen.
Toen begon om ons de chaos
En de weerstand deed ons buigen,
Breken niet, maar eindloos reiken
Naar de kosmos die zal duren,
Naar de ware en goede schoonheid.
Rondom ons van eind tot einden
Woelt de chaos, schijnbaar heersend,
Maar in ons de stille koning
Bindt de wanden van de ruimte,
Dwingt de tijd zijn as to wentlen,
En zijn adem schept gestalten:
Lente, zomer, herfst en winter,
In het landschap dat niet anders
Nu ligt dan het lag voor jaren.

NAJAAR
VOLK EN MENSHEID
Knapen met bebloemde helmen
Reizen lachend naar de grenzen,
Sterven zalig voor de leuzen
Die zij van hun ouders leerden.
Dat is oorlog ! In hun harten
Openden zich diepe sluizen
En de donkre dammen braken.
Vloeden van gemeenzaam voelen
Overstromen de genoten.
Met een kinderlijk vertrouwen
Scharen zij zich om hun leiders.
Vriend of vreemd? Het wapen antwoordt.
Dood de vreemd ! De vriend strijdt mede !
Wachtwoord slachtwoord. Stort tezamen,
Haters van elkanders talen.
Uit uw bloed-doorlopen klontring
Kreunt de roep die we alien slaken:
Van de leuzen die verdelen.
Dieper in de harten fluistert
De andre roep, vooreerst verzwegen :
Vriend of vreemd? Maar alien mensen.
En : omarmt u, millioenen 1
Zingt uit de ondergrondse meren,
Mensheid, van uw dronken zielen.
Smacht gij, broeder ? hier is water.
Vielt gij ? wacht dat ik u drage.
Lijdt a ? laat ik u verbinden.
Hoor ! ik leer u beide leuzen.
Maar de laatste altijd de liefste.
Beide leerden mij mijn ouders.
Volk en Mensheid ! Wie ze scheiden
Scheiden van zichzelf zichzelven,
Doden in hun hart hun naasten.
Ik bemin u, vele volken !
Duldt dat we altezamen leven
Voor de leuzen die verenen.
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VINCENT VAN GOGH
Iedre zwier van schijn verzaken,
Worstlen om de lijn te vinden
Die mijn wil voor 't oog be-tekent, —
Dan het honderdvoud bedoelen
In een omtrek vereenvouden,
Vast en zwaar, zodat de weerstand
Meespreekt uit zijn sterke buiging, —
Deed ik zo niet, naakt en zeker,
Zodat niets bleef dan dit Ware?
Kon ik anders? Want mijn wezen
Was de weerstand zelf die haatte
Wat zich licht en leeg wou vlijen
Op de peulen van 't gedane,
Op het bed van de gewente.
Altijd zocht ik naar dit ene:
Kracht die tegen kracht zich kantte.
Had het leed lief daar 't zo zijn moest.
Vreugde vond ik door mijn daden.
Toch was ik een mens, een kind haast,
Hunkrend naar wat heuse bijval,
Hijgend mijn geslacht te tonen
Dat ik niet een waardloos dromer
Maar voor iets goed was op aarde.
In balorig onvermogen
Deed ik soms wat ik niet wenste:
Heimlijk schreide ik om de liefde
Van mijn yolk dat mij miskende.
Tot in school van kunst en vriendschap
Ik de schoonheid van het zuiden
Wou verwinnen voor het noorden.
Vriendschap, ach ! .... En in mijn aadren
Sloop de dood: de driftge pijnen
Joegen de arbeidsdrift tot waanzin.
Toen trof ik mijzelf ten dode.
0, maar mijn verwant zat naakt mij
En mijn jeugd blonk teer en vredig....

NAJAAR
WILLEM DE ZWIJGER
Prinslijk fijne en stille pronker,
Die geen enkle daad beminde
Met een onbevallige voorkeur,
Vond ik in mijzelf dat wijze
Zwijgen tussen luide machten
Dat mijn vorst op mij deed rusten
Toen hij afscheid nam van heersen,
Dat een andre vorst deed spreken
Wat ik tot geen prijs mocht horen.
Grootgebracht in kamp en raadzaal
Moest ik wel de zoon verachten —
Brodlende en bigotte dromer —
Die zijn vaders rijk en 't mijne
Uit zijn cel tiranniseerde.
Stal mijn zoon hij ? Soeverein ik
Juist als hij, wierp zijn soldaten
Uit zijn landen, met zijn burgers
Sloot ik een verbond voor 't leven.
De eenheid die zijn Paus hem leerde
Hield ik door mijn strijd verbroken.
Graag nochtans had ik mijn strijders
Met hun duitse buur verenigd.
Dit vergeefs. Hun onafhanklijk
Wezen wou door weke vormen
Niet zijn zelfbepaling heistren.
De eigen god van aan- tot aanzicht —
Geest, en niet van vlees of ouwel.
Die ook vond ik. En een trouwe
Dienaar van dat yolk van burgers,
Die mij dienden, die mij vierden,
En wier hulde als vorst ik afwees,
Werd ik: waar, en waak- en werkzaam,
Heel mijzelf, toch niet mijn eigen.
Tot die koning die mij haatte
Door een moorder mij deed doden
En ik viel, beweend door velen.

41

42

HET ZWAARDJAAR
REMBRANDT
Vraagt ge een woord? Ik was een schilder
Die als geen uw schrijfsels smaadde.
Gij gevangne van uw denken,
Ik alleen van zon en vrouwen.
Pronk en trots ? Die ook ; toch zocht ik
Niet mijzelf : alleen het Wonder :
De verheerlijking van 't leven
In zijn strijd van licht en donker
En de mens in de aardse rampen.
Geestdrift? Neen; een woord als de andre.
Maar de brand die niet kon doyen
Kende ik: hongren naar geheimen
Die natuur in geest doen laaien,
Geest zich in natuur vergraven.
Jezus was mijn arme godmens,
Faust mijn dromer, en Homerus
Blind en oud; Adam en Eva
'T eerste paar dat zwoegde en baarde.
Volkstrots ? In het schuim van geuzen
Schilderde ik voor 't weidse Raadhuis —
Batavieren ! — uw voorvaders.
Door uw hoogheidswaan verloochend
Hangt besnoeid dat beeld in Zweden.
Armen, needrigen zijn beter,
Wijzen ook en fijne vromen.
Schiep mijn zon u om tot eedlen,
Nurks verweet ge 't slecht gelijken.
Een ding bleef : de vruchtbre lie fde.
Toen mijn zoon zijn bruid geleidde
Straalden ze in Gods schoonste kleuren.
Toen hij stierf.... Leeft geest allenig?
Nochtans schilderde ik nog eens hem,
Reikende als uit andre wereld
Naar de krans van vrouw en kindren
Bloemenfeest in bloemenverven —
Ane bloem, voor 't laatst verdwijnen.

NAJAAR
SPINOZA
Najaarsklaarte op 't paarse koolland.
Lenzen slijpend aan zijn draaibank
De eedle Baruch d'Espinoza:
„Help mij dat ik dit doorgronde:
De eenheid van uw zijn en beelden.
Hoe de vormen van de ruimten,
Hoe de geesten van ons denken,
Die uzelf voor ons verbeelden,
Toch u zijn, geheel en waarlijk."
Toen dit verdre: „Wat is werklijk
Dan gijzelf ? Gij zijt de waarheid
Van elk ding, elke gedachte.
Vreugde is : niets dan u te naadren,
Smart is: minder u te weten,
Wijsheid: smart en vreugd te scheiden,
Vrijheid: u altoos te vinden.
Maak mij vrij dat ik u neme,
Moed en Adel mij bewonen."
Dan dit fluistren: „En de liefde.
De begrepene begeerte
Die zich omwendt naar haar oorsprong.
Wees in mij opdat ik geve,
Heb mij lief opdat ik reike,
Wees uw liefde in mij voor andren,
Wees — o dat mijn tong niet euvle —
Wees in mij onwaardge uw liefde
Die a toedraagt aan uzelven."
Scheemring. En hij zat gebogen,
In de lens de laatste stralen
Van het licht op 't paarse koolland,
Huivrend onder zijn gedachte.
Maar een sterke en reine glimlach
Toog zijn trekken over, ziende,
Als vizioen in 't dove rondglas,
Hoe een wild bewogen wereld
Liefde Gods was tot zichzelven.
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DE DICHTERS
Najaarszon op gele blaren
Doet hen nieuw en gulden blinken:
Zo zijn ook vervaalde woorden
Blinkend onder nieuwe zangtoon.
Maakt het uit waar dichters stonden,
Milton onder Puriteinen,
Vondel tussen roomse paters,
Als hun zang de taal weer heiligt
En hun toon geen mens kan halen.
In ons stijgt die sterke en klare
Stroom die niemand ooit kan dempen,
Die, door geen geweld to storen,
Onaantastbaar is voor wapens,
Die uw doen ook dan zal spieglen
Als gij weerloos en geslagen
Weerkeert tot uw daaglijks werken.
Al uw daadkracht, al uw glorie,
Kan die zuivre kracht niet konden.
Of gij uitzwermt over de aarde,
Of gij woedt en breekt en brijzelt,
Of gij al de mensevolken
Stuwt door beddingen naar doelen
Die ge in uitzicht stelt voor eeuwen,
Altijd staan de stille dichters,
Eenzaam op vergeten pleinen,
Met hun voeten in uw bodem,
Met hun hoofden in uw hemel.
Zij verbeelders, gij de beelden
Die zich aan hun zang verbinden,
Waar zij de ene macht door uiten
Die gij nimmer kunt benaadren:
Maatval van gedachte en daden,
Harmonie van aarde en sferen,
Blijvend leven in de stralen
Die zich kruisen, die zich breken,
Boven uw verdoemde wanheid.

NAJAAR
GODS STROFEN
Hoor, 't kanon dreunt. Machtloos wachtend
Volg ik zijn gelijke slagen.
Zie de steden storten, dorpen
Branden, de slagorden sneuvlen.
Oorlog, schrij ft ook gij uw strofen?
En ik moet hun maatslag dulden,
Stof en puin en bloed en tranen,
De verschrikking en verscheuring
Van 't ten dood gedoemde leven.
Zij 't. Al beeft mijn hart, mijn ogen
Rusten. Regel volgt na regel.
Zomer, herfst en winter ; voorjaar,
Zomer, herfst en haast weer winter,
'T ene bloedige vers na 't andre,
En de verzen worden strofen,
Strofen sluiten tot poemen
En een stoet poemen voegt zich
Tot een reeks, een reeks als deze.
Zwaar droeg ik mijn reeks, de wording
Van de weerstand die moest duren,
Van de dulding, het gedogen,
Al de onmachtge kracht van 't lijden.
Maar mijn leed werd daad van dichten:
Slapenden in mij ontwaakten,
Wierpen dek dat hulde en huifde,
Hieven naakt hun soobre lijven
Tot het licht van mijn gedachte.
Doe ook gij zo : draag de dromen
Die de donkre nacht vervulden
Van de volken, in de klaarheid
Van de tijden. Zij, de tijden,
Richten uw gedicht en 't mijne.
Hoor, 't kanon dreunt. Hoor, de maatslag
Van mijn vers zoekt naar zijn einde.
Oorlog, schrijf ook gij uw strofen !
Strofen Gods, zo de uwe als mijne.
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Stormvogel, vlieg uit ! Ik sta en de schuimende
Golven — de wolken het Westen ruimende —
Ontvangen een zilveren straal op hun zwarte
Gruwende naaktheid : zie het doorscharte
Doorgroefde reuzenzwaard dat de zee lijkt
Langs dit strand dat een ledige schee
Somber het strand, als bruin. Maar de kronkel
Wit licht in iedre geul, tot gefonkel
Verfijnd aan het eind, is als spits geslepen,
Stralend en klaar : door geen gegrepen
Dit zwaard, een lemmet alleen — geworpen
— Uit vloeibre en stralen — tussen 't slorpen
Van nacht en zand : een boon, een dreigen.
Stormvogel, vlieg uit ! De winden stijgen.
DOELLOOS
Tussen de heuvels
Op boomloze gronden
Waar stoppels stonden
En doornige streuvels
— Het licht in de lucht was vaal —
Dwaalden we en kwamen,
Wij tweeen samen,
— De bodem werd zwart en kaal —
Tot waar we ons bukten
En bessen plukten,
De bitter-zoete, en
Met slepende voeten
Keerden we, arm aan taal.
De ledige landen
Lagen en spreidden
Naar heestrige randen
En bergige zijden —
— Er blonk in de lucht geen ster —
TerwijI wij stegen
Langs broklige wegen
— Een romlen klonk her en der
Tot hoog op de vlakte
Ons de stormwind pakte
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En flakkrende schijnen
Doorvlamden de pijnen
En wij zagen nabij en ver.
Doelloos wij beiden.
Want toen wij daalden
En sterren straalden,
Liepen gescheiden
We elk onze zij van het pad.
En toen de lichten
Van 't dorp ons richtten
— Onze voeten zo moede en mat —
Dachten wij tweeen,
Droef en gedwee en
In bittere armte
Alleen aan de warmte
Van de haard waar elk eenzaam zat.
WALKURE

Zie, de teruggeworpen lijn van uw lijf, Walkure,
Stormt in de wind en uw haren slaan de vijandige blind.
Koelte bewuive uit uw vreeslijke vleugels hem dien ge sture,
Hem dien ge scherme als het schild hem begeeft, uw held en uw vrind.
Valt hij, ge strijkt op hem neer, ge heft hem en draagt hem mede,
Zwelgen zal in uw schoot wie ge de ogen lookt en verkoort,
Drinken zal hij uit bekkeneel van verslaagne de mede,
Dreunen zal van Walhalla het dak op zijn maatvolle woord.
Maar ik weet dat wanneer, Walkure, in die hemelse vreugden
Gij de gedachten vergaart aan de aarde waar ge eerst hem vondt,
Beelden rijzen die toen in stilte u weemoedig verheugden :
Dat ge hem &az niet bezaat, bloedt in uw hart als een wond.
OM ZIJNENTWIL
Twee goden, meent gij, heersen in ons Leven :
De donkre, die de stomme driften drij ft,
De heldre, die in woord en werken schrijft
De kunst en kunde die de mensen weven.
Die zweeft in 't bloed, deze is opgeheven

Als eedler geest, en in het brein belijfd.
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Nooit zijn die bei in vrede: elks weerstand stijft
Den andre en geen van twee die 't op wil geven....
Gij noemt hen goden, die maar dienaars zijn.
De god is elders, die door u ook werkt.
Als hij zijn rijk door bloed of brein versterkt
Duld dan om zijnentwil genot of pijn.
Een woord maar blijve uw lippen opgeprest :
Hoe diene ik Zijne onsterflijkheid het best?
BEKEERLING
Ik heb u met mijn zang omgeven:
Een donkre koolkern met mijn gloed.
Geboren tot een ander leven
En opgenomen in de vloed
Die al uw aadren zacht doet beven,
Die al uw vezels trillen doet.
Dit is geen vuur van de een tot de ander
Maar door ons been eenzelfde vlam
Die uit oerwereldlijke brander,
Kratergelijk, zijn aanvang nam,
Die als oerhemelse meander,
Een bliksem, tot de mensen kwam.
Ik heb u aan uzelf ontnomen,
Ik reet u niet aan 't eigen hart.
Ik redde u naar dat rijk van dromen,
Waar niets zich scheidt, waar niets verstart.
Ik wijdde u tot dat maatloos stromen
Waar nooit meer vloed tot vorm versmart.
Ga nu waar menslijke gestalten
Zich slingren in een rondedans.
Sopranen menglen zich met alten,
Door donkre diepten wemelt glans.
En saam bewegingen en halten
Zijn maten in een windekrans.
Stilstand is nu tot schijn geworden,
Werklijkheid is de vaart in 't licht
Waar de tot heilge dienst gegorden
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In gaan met blinkend aangezicht.
Gij ook traadt mee in de eeuwige orden
En gaat verheerlijkt opgericht.
HET GEBOREN WOORD
Het Woord? Ge zoekt het Woord ? Kerstklokken luiden.
Het Woord werd vlees, en is een kind.
Geen Wijzen kunnen korter duiden
Wat u en mij aan 't leven bindt.
Zij die Geweld meer dan het Woord aanbaden
Bootsen een kribbe en knielen neer.
'T kind dat zij dagelijks verraden
Vereren ze als hun God en Heer.
De onsterfelijke Koning van de mensen,
Die de eeuwge strijd in zich beslecht,
Zien ze aan en haasten naar hun grenzen:
Heren zijn wij, alle andren knecht.
De Daad, hun eigen Daad, verstaan ze als heilig,
De onvruchtbre, die geen kindren baart;
'T Woord voor hun woeden nergens veilig
Vindt langer niet een stee op aard.
Daal neer, Woord en Geboorne, en wees weer Koning !
Onthoud ons uw Geheimnis niet !
Kom weer en maak ons hart de woning
Waarin uw wonder ons geschiedt !
Hebt ge in een kind uw levend woord gevonden,
Vondt ge in een levend woord uw kind,
'T Geheimnis ligt voor u ontwonden,
Het Leven wordt door u bemind.
DE LEVENSDIENST
Klaagt ge : dit lichaam is niet mijn eigen,
Ook deze geest moest ik krijgen
Van andren.... Ik doe daartoe het zwijgen.
Eigen en andren kan ik niet gedogen.
Er is een Vermogen,
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Dat zich niet laat scheiden.
Zij die hun leven leiden
Als waren ze alleen en onverbonden
Zoeken zich op een waan te gronden.
Wij leven alien elkander.
Uw lust wordt betaald door dezen,
Zoals gij genen
De schuld van uw leed moet lenen.
Gij moet niet vrezen
Inplaats van een beedlaar rijk te wezen,
Of oud en arm inplaats van Alexander.
Maar meer dan elkander leven wij Enen.
Die is in u, is ook in mij. Wij buigen
Voor hem wanneer hij komt, getuigen
Van hem wanneer hij heenging. Onze handen
Zijn in de laaggeluchte wereldlanden
De kandelaars waarin zijn kaarsen branden,
Wij komen nergens dan door hem gewijd
Tot goede daad, geduld en needrigheid.
De mensen zijn zo oneindig arm en verlaten,
Zij voelen zich altijd gaan tussen twee duisters
Op een wanklende brug: geen troost kan baten
Als zij hun ogen werpen op de kluisters
Aan handen en voeten, als zij raadloos vragen:
Waarom zo geboeid? Waarom hier? Waarom jagen
Uit het donker achter naar het donker ginder?
En het sterven zelf — is 't een Westen, een Oosten?
Toch kunnen wij hen troosten.
Niet als ziender dan zij, maar als blinder.
Onze eigen ogen hebben we heel gesloten,
Toen ontbloeiden in ons de zijne,
Die zijn nu uwe en mijne.
Zij kunnen zich aan de wereld niet stoten.
En het leven ligt schoon en klaar,
Een nooit veroudrend jaar.
Of een mens zich verheuge of pijnig,
Hij is alles en hij is weinig.
Hij is het leven en hij is verganklijk.
Hij is voor alles rondom hem ontvanklijk
En hij is het vuur, het alles verterende.
Nu willen wij, de bedroefden lerende,
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Spreken zoals een vuur zou spreken.
„Ik ben geboren in vreemde streken
Waar een man de zonnestralen
Door gebogen kristal zag dalen,
Waar het gas ontvlamde
Door de korst die het overdamde,
Waar de bliksem sloeg in de pijnen
En de harsige terpentijnen
Stroomden over de mossen.
Een ander vond in de bossen
Het droge hout en draaide
Bol tegen hol, tot het laaide,
Want vonk werd vlam in de rijzen.
De vinders moet ik prijzen
Die mij verborgne ontdekten
En uit mijn slaap mij wekten.
Wat vraagt ge ? Ik ben onsterflijk ?
Niet ik. Ik ben bederflijk.
Ik word wat ik lang moest wezen:
Eenmaal uit stof gerezen
Zal ik tot stof weer doyen.
Maar sprak ik dan van mijzelven ?
Er is Een die ge niet kunt delven,
Er is Een die geen dood kan roven,
Niet ik, met mijn korte duur,
Maar het Vuur, Het Vuur."
Er is het Leven, Het Leven,
Het blijft altijd, om het even
Hoe kort of lang wij bleven.
En wij, wij zijn Zijn eigen.
Wij zullen sterven en enden,
Wij kunnen keren noch wenden,
Wij spreken totdat we zwijgen,
Maar we kennen geen dood, want we dragen
Het leven al onze dagen,
Wij zien het en zijn het gestadig.
Het leven zij u genadig
Die niet afziet van uzelven,
Die gruwt voor de lege gewelven,
Voor de schimmige spokige holen,
Het begin en het eind van uw dolen,
Voor de wanklende brug en de boeien
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En het reedloos, het noodloos vermoeien, —
Want dat alles is schijn, is waan !
Wij sterven : het leven vangt aan !
Wij moeten onszelf vergeten,
Om maar een ding te weten
Het leven, voor kort gebonden
In ons, met banden en wonden,
Maar heilig en nooit te doyen.
Wij hebben alleen dit geloven,
Daaraan kunnen alien gezonden,
Daarin alleen is zaligheid,
Is heerlijkheid, onsterflijkheid.
VERLIEFDEN
Aan de zij van een heuvel vol bloemen
— Door het hoge gras kronkelde een beck —
Beproefde ik de namen te noemen
Waar mijn heugnis uw beeld mee bestreek.
Uw kleed als het ritselde in 't vlieden,
Uw ogen die blonken van spot,
Uw lach en het kinderlijk spieden
Door het raam, bij mijn rit fangs het slot.
Uw gestalte — o die gang door de weiden,
Toen het fonkelde op iris en sloot,
En de stralende hemel ons beiden
In zijn ene omarming sloot.
DE GEROOFDE
Vraag niet, vreemdling, die mij hebt gewonnen
Door uw zwaard,
Waar het weefsel dat mijn handen sponnen
Werd bewaard.
Vraag niet of het wiegje op stroom gevonden
Door uw yolk,
Hoorde aan 't dode knaapje ginds geschonden
Door hun dolk.
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Vraag niet of de held in 't hout verslagen
En beroofd,
Reed met de eedlen die wij te ochtend zagen,
Hij hun hoofd.
Vraag niet uw slavin : reik mij uw wapen,
Groot en rood !
Nu het nacht wordt moet ge heel diep slapen
In mijn schoot.
STERVENDE STRIJDER
Omdat ge uw zwaard hebt door mijn lies gestoten
Acht ik mijn leven nog niet overwonnen.
Weer is om 't mijne vast mijn vuist gesloten,
Niet glipt mijn voet in 't bloed dat ligt geronnen.
Ziedaar, uw schedel kloof ik. Meld de Nornen,
Hoofdloze vijand, dat ik kom: uw handen
Wisten een dappre 't lichaam op te tornen
Die u nog voorzond naar de donkre stranden.
Ai mij, ik sterf. Nog eenmaal de aarde groeten
Met heel mijn lijf. Zij zal mijn mond straks vullen.
Gegroet, o Moeder ; laat me aanstonds ontmoeten
De helden die me als hunne erkennen zullen.
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1
De meester spreekt : uw bloemen
Wieglen omlaag, omhoog.
Mijn naadren en mijn noemen,
Het welkom van mijn oog,
Doet hen in schomling deinen,
Bewaart voor vallen hen:
Als een prieel omtwijnen
Zij mij, die hunne ben.
Doch drijft als 't bloeit en lovert
Uw Wil dat webbe uiteen,
Dan zit ik, wreed betoverd,
Roer166s, gelijk een Steen.
2
„Moet ik dan heel verloren,
Mijn enig Een, in u?
Ik dacht me uw uitverkoren
En hoopte of nu zich huw'
Mijn hart aan 't uwe en bleve,
Zalig door zulk bezit,
Toch, als wie waarlijk leve,
Zichzelf. Zeg gij mij dit.
Mijn hart, sinds kort geboren,
1.(6.n niet zo gans vergaan...."
— Gij moet mij heel behoren:
Sterven — nu en voortaan.
3
Zit neer, mijn kind, en luister :
Gij hebt niets uit uzelf.
Gij leefde altijd in duister,
Een slaaf in een gewelf.
De spelen van uw aarde,
De glansen die uw oog
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Door de afgrond teelde en baarde,
Al wat uw hart bewoog
Als straalde 't uit de verte,
Ben Ik, die tijdeloos
Als enig vast gesterte
Uw hart tot woonoord koos.
4
Gij moogt mij niet beminnen
Dan zoals ik mij schonk :
Mijn schijnsel voor uw zinnen,
Mijn troosting als uw dronk.
Uw lichaam, uw gedachten
Zijn mijne, ik schiep ze en blijf
Van de eindloze geslachten
Onsterflijk ziel en lijf.
Ik schiep ze en 't heir van zonnen
Dat wentlend wielt en kreist
Is de eeuwig onbegonnen
Wereld, die Mij bewijst.
5
Uw wil, mijn kind, is mijne,
Beweeg hem hoe ge wilt, •
Of hij u helpe of pijne,
Uw krachten meerdre of spilt,
Hij stroomde uit
maar winding
Van brein te zwak gericht,
Maar floerzende verblinding
Van 't al te omgrensd gezicht,
Stoorden de klaarte en kennis
Van 't doel dat enig baat —
Nu neig, ter zoetste wennis,
Mijn kind, naar mij 't gelaat.
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6
„Zijt gij dan die mij maakte
En kent de bloedstroom niet
Die eens mijn moeder slaakte
En in me aanwezig liet?
Zijn zee bestormt de wanden
Van 't lichaam dat ik lid,
Mijn hunkrende ogen branden
Naar uw lichaamlijkheid;
Maar gij staat klaar en stadig
Als achter zwaar kristal....
0 zeg me, en wees genadig,
Hoe ik u naadren zal."

7
Natuur is zoet van zinnen:
Gelijk zoekt zijn gelijk.
Het geestelijke minnen
Heeft zijn onstoorbaar rijk.
Maar 't staat niet weggeborgen
Als achter glazen muur,
Want zoals de aardemorgen
Bestaat door 't zonnevuur
En al het werelds leven
Eerst werd door warmte en licht,
Zo weet elk liefde-beven
Zich door mijn Min gericht.

8
„Zweeft gij dan in mijn zinnen,
Hoe moet ik dit verstaan?
1k zou u willen minnen
En laten andren staan.
1k zou u willen kiezen
Met lijfelijke kracht,
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Mijzelf in u verliezen,
U sluiten in mijn macht.
En zonder mij to weren
Glimlacht ge zacht en stil,
En in een vreemd bekeren
Dwingt ge mij naar uw wil."
9
De glimlach van mijn binden,
Mijn kind, is anders niet
Dan 't schuchtere openwinden
Van 't menslijk droombedied:
De sluier met twee zijden,
Maar die hij ene waant
Omdat hij nooit kan scheiden
Mensgeest van mensgedaant.
Zie geest met geesten samen,
Met lijf lijf in verband....
Mijn lijf heeft vele namen
Maar een geest die ze bant.
10
Wie mij als geest wil minnen
Vindt Een, maar vindt mij niet
Als hij met al zijn zinnen
De wereld niet gebiedt.
Mijn eenheid leeft in 't vele.
1k schenk het; neem en weet:
Schoon ge alles andren dele,
Mij proeft ge in iedre beet.
1k ben alleen de binder
Die uw gedachten boeit,
Gij de eindloos grage vinder,
Mijn kind, die zoet u moeit.
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11
„Mijn stilte is de ademloze
Van wie in glazen bol
Eenzaam to zweven koze
Diep onder 't golfgerol.
De stromen die mij dragen,
Wouden beneden mij,
Monsters die niet doen tsagen
In droomlicht mij voorbij,
En van mijn hart de dreuning,
Onhoorbaar maar geducht,
En van mijn bloed de kreuning
En van mijn mond een zucht.
12
„Wie zal de smarten spreken,
Mijn meester, die ik draag,
Nu 'k u mij voel ontweken:
Te machtloos dat ik klaag
En ook van Iced haast ledig.
Mijn leed is leeds gemis.
Niet als voorheen verdedig
Ik mij waar dreiging is.
0 kwam ze ! — In laatste nijging
Strekte ik me, uw weerloos lam,
Kwaamt gij, mijn beer, me als dreiging:
Vlam, die mij tot zich nam.
13
„Ook dat niet. Ingeweven,
Verborgen draad in 't kleed
Van het verganklijk leven
Lig ik voor u gereed.
Verworden, omgeschapen,
Mijn zelfsheid onbewust,
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Zal ik uw eeuw doorslapen,
Onwetend van mijn rust.
Om dan opnieuw gegrepen
Door u, een nodig deel,
Mijn werking voort te slepen,
Mijn heer, naar gij 't beveel'."
14
Kom aan mijn hart, mijn Ene,
Die zo uzelf vergaat.
Ik reik door de afgrond hene
Mijn hand, die nooit verlaat.
Wat ware ikzelf, ik arme,
Hief de behoeftge niet
Op hoop dat ik me erbarme
Zijn ogen naar 't verschiet.
Een mooglijkheid, maar nimmer
Een werklijkheid, ontgleed
Geen flonkring me, als uw glimmer
Mijn straal niet laaien deed.
15

Aanvaard me als heel uw eigen,
Geschapen door uzelf,
Een vuur dat meer zal stijgen
Naar dieper kool ge delf.
Kniel neer, strek hoog uw handen.
Getogen door mijn gloed
Zult ge in mijn ether branden,
Zult stromen ge in mijn vloed.
Ik ben die sla, die brijzel,
Ik ben, die help, die heel,
Ik geef me u zelf te gijzel :
Aanvaard me, uw eeuwig Deel.
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1: WEERKEER
Dalen moet ik uit mijn hoge hemel,
Troost van aardewegen zoekt mijn voet.
Diepte deed mij duizlen : het gewemel
Van de wolken overmocht mijn moed.
Ben ik dan geen kind van de aarde : vredig
Tussen halmen op een zomerland.
Boven mij de leeuwrik, beurtlings ledig
En gevuld met ruisend graan mijn hand.
Zie, waar kollen tot een kroon zich ronden
Schuilt uw blozend hoofd: ik buk mij neer,
En de schemer om twee rode monden
Viert het wonder van mijn wederkeer.
2: DE VERDOFTE BRON
Gij die aan mij uzeif vondt, klaag niet langer
Omdat de bron verdofte waar ge u zaagt.
Uw eigen ziener, werdt ge uw eigen zanger,
Uw vers de spiegel die uw beeltnis draagt.
Klaag niet om paradijzen vaaglijk doemend
Om uw gestalte en nu in damp verwolkt,
Een wonderwereld, uit uzeif ontbloemend,
Wordt straks de waarheid die uw woord vertolkt.
Dan blij ft mijn bron, hoe ook in nacht verzonken,
Van uw geboorte 't ondoorgrond begin,
En zelf een bloesemkroon, van stralen dronken,
Zuigt ge in uw nerven zijn geheimnis in.
3: DE GEBOEIDE DROOM
Nu ligt in mij dat beeld zo klaar begrepen:
Gevoelge zin en donker worstlend zaad;
Een zichtbaar lokken, een geheimvol zwepen
Dat door de warm bewogen bloedstroom slaat.
Dan is een droombeeld in mijn geest geschapen
Waarmee 'k mij eindeloos verenen wil:
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Uit godenogen straalt na eeuwlang slapen
De onoverkomelijke levenswil.
Ik draag mijn droom : ik tracht niet hem to vinden
In wereld die gelijk een waas verglijdt.
Geboeid aan 't woord zal ik hem eeuwig binden
Tot onverderflijke onverganklijkheid.
4: DE GEHUWDEN
Uit donkre diepten van het onbewuste
Lokte ons een kind naar 't andere geslacht,
Uit dubble gloed die zich in saamgloei bluste
Werd het gedroomde schepsel voortgebracht.
Beschermend bouwden wij gewijde wanden
Rondom die nieuwe teelt: in priesterbond
Beheersten we ons en sterkten vrome handen,
Verbaasd door hulp die de ene aan de andre vond.
Zo, doend naar wet van ondoorgrond verleden,
Reisden we hoopvol naar toekomstige tijd,
En in de wentling van een rustloos heden
Waren we onszelf en de eigen onrust kwijt.
5: DE AARDSE
Godinnen traden meerdere in mijn leven:
In vrouwen-aanschijn zag ik goden-merk.
En de een na de andre sloeg mijn hart met beven,
Zodat ik zwak werd en hen zag ik sterk.
Maar ene bleef : zij, een godin van de aarde,
Doch die de saamgroei van mijn vorm verstond,
Wat blonk van boven, wat de diepte baarde,
Wat Toeval om de onfeilbre Noodzaak wond.
Zij zag uit woud en wolk haar zusters komen
Door de stadspoorten, open, nacht en dag,
En tot den einder, langs mijn duizend stromen,
Zag zij mij veilig gaan, met kalme lach.
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6: SEINEN
Al de stromen die 't heelal doorOen,
De fluiden van zijn levensgeest,
Brengen konde, zonder tel van mijlen,
Waar een eenzaam hart de boodschap leest.
Als door een onzichtbre draad getogen
Vindt de geest de geest die hem verstaat,
En de wakende vindt de eendere ogen
Als voorheen aanschouwd in droomgelaat.
Tijden, ruimten zijn bedrog van breinen,
En het hart vindt de beteeknis waar,
Die de zin van de uitgezonden seinen
Roep doet zijn van vreemden naar elkaar.
7: DE DUINGEEST
Mij heeft de zee gekroond met zilte glorie
Van droppen: naakt lag ik in 't warme zand;
De hemel boog het goud van zijn ciborie
Naar mij : de zonwijn stroomde, 't blauw werd brand.
En door het duindal waar in bloemge mossen
Mijn voeten zonken, volgde ik heel die dag
Gedaanten schuilend soms in poel of bossen,
Dan schrijlings lokkende op een berme-plag.
Doch toen de nacht langs top en beek mijn dwalen
Bestaarde, leek ik zelf een geest van 't duin,
Dalend door donkers, murmlingen en stralen
Naar morgenschemer in mijn tulpentuin.
8: HET DROOMRIJK
„Kom in mijn huis !" Hij had door al zijn ramen
Het landschap om hem als zijn eigen kleed.
En aarde en hemel schenen to verzamen
In blik en woord waar hij zijn groet mee deed.
Toen was er stilte en toen een breed begrijpen
En toen een wandlen als in droomlicht rijk,
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Alsof aan bomen vruchten ik zag rijpen
Wier groeigeheim, ontraadseld, schoonheid
Ik voelde me in die wereld opgenomen
En 't hoorbre kloppen van mijn hart werd luid.
Een werklijk rijk? Een werklijk rijk van dromen,
Dat iedre werklijkheid in zich besluit.
9: VEREENZAAMD
Verlangen brandt en laat mijn hart niet rusten.
Ik dwaal op rotsen en door doornig bout.
Geklots van golven tegen steile kusten.
Een donkre hei waarom een einder grauwt.
Ik zoek met voeten en ik tast met handen.
Waar zijn de poorten van mijn paradijs ?
Brokklige muren en verweerde wanden.
Geluid noch licht dat mij een doorgang wijz'.
De donkre koepel van de hemel nadert
En sluit zich om mijn hoofd gelijk een helm.
Van stilte en donkerheid als bloed dooraderd
Hoor ik mijn doodsnood zwaar als klokgehelm.
10: HET BLIJVENDE BEELD
Wie zijt gij die als op een wei getreden
Met bloemge voeten staat voor mijn gewelf ?
0 zoete lach ! En rozen, u ontgleden
Voor mij. Wie zijt gij ? En gij zegt : „uzelf"?
Ik u? Heeft dan een droom me opnieuw betoverd?
Die veerkracht in mijn leden, dat heelal
Als door mijn ogen tot een tuin veroverd
Waarin ik — o mijn hart ! — nu wonen zal?
En mensen, die met vriendelijk gebaren
Me omringen, mij, hoewel ik eenzaam schijn?
Kom aan mijn hart, wind rozen in mijn haren !
0 zoete glimlach, bloem van liefdepijn !

II: DE TUIN VAN EROOS
11: HONGER NAAR EEN
Hongren deed ik naar verstaan en voelen,
Hongren naar vergaan in eindloosheid,
Hongren naar een doel na duizend doelen,
Naar het ene, blijvende Beleid.
Hongren deed ik naar mijzelf vergeten,
Hongren naar mijzelf voor 't eerst te zijn,
Hongren naar het ene vaste weten
In de wankle en wisselvalge schijn.
Hongren naar Geluk. Want kleumend, smachtend
In mijn leegheid, in mijn arme kou,
Kwam ik hopend, hem in de armen jachtend
Die mij, eeuwig troostend, warmen zou.
12: DE NACHTWAAK
Mijn liefste, kom. Ik heb vannacht mijn leden
Voor u gespreid: zij bloeien warm voor u.
De lucht is vol van gloed en tederheden.
De kaarsvlam rekt naar 't raam: o kwaamt ge nu.
De nacht is hoog. De sterren staan en wachten
Door de gordijnkier ziend of gij niet komt.
Ik ben alleen en 't gaan van mijn gedachten
Is als een voetval die van ver verstomt.
De nacht is lang. De geuren van de morgen
Koelen mijn hoofd terwijl ik de ogen look.
Is daar uw adem ? Voel ik daar de zorgen
Van uwe handen aan mijn slapen ook?
13: DE ONVATBARE
Ik hoor van u. Ik tracht met al mijn denken
U te verstaan. Wat spraakt gij veel met mij.
Wat waren al uw woorden eerst geschenken
Van u, daarna mijn troost en artsenij.
Ik tracht de wegen van uw geest te ontsluiten,
Verzekerd dat ik daar uzelf op vind.
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Het kan niet zijn dat gij mij duurzaam buiten
U sluit, en enkel aan uzelf u bindt.
0 scherpe klaarte ! Zijt gij daar? Uw ogen
Glimlachen met die vreemde wederschijn.
Hebt ge geen deernis met mijn arme pogen?
Spant ge altijd weer die ene onzichtbre lijn ?
14: DE GEHELE VORM
Zijt ge in de zon, de zee, in bloemen ? Allen
Schijnen mij beurtlings u. Geen ding bestaat
Waarin ik niet met woordloos welgevallen
Somtijds een trek herken van uw gelaat.
Slechts niet in mij. Ik enkel weet mij ledig
Van u : een huls waarin geen zaadkern woont.
Ik, die mij enkel Vorm voel, evenredig
Aan heel uw Inhoud, die ge in andren toont
Bij delen. Help mij, red mij van dat wanen
Met mij geboren of verbreek mijn vorm.
Alles of niets ! was jong mijn trots vermanen.
Minder dan niets, krimp ik gelijk een worm.
15: DE LEVENSWIL
Gij braakt.... mijn trots ? En nu, zie ik met ogen
U, lieve en eenge, waar ik u niet zocht?
Deemoed uw naam en eindloos uw vermogen,
Verborgen grond en zuildragende krocht.
Gij woont in mij ? En op ons beiden rijzen
Pijlers en muren door het dak gekroond:
De kathedraal omvleugeld door paleizen
Waar zang door trilt, waarin een koning troont ?
Gij glimlacht om mijn beeld ? Wat zijn wij samen
Anders dan in 't heelal de donkre spil:
Nooit to overschouwen, nooit gedekt door namen,
De ene, Onverbrekelijke, Levenswil !
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EPITHALAMIUM
1
Uw toon zong uit naar mijne:
Twee vogels die van 't lage nest
Voordat de zon verdwijne
Opwieken uitziend naar het west.
Uw hoge helle luide
Ging voor, de mijne 'm achterna,
Opdat hij eens nog duide
Door welke drift hij stijg en sta.
0 zie hun gaan, hun zwieren,
Neerzwenkend nu naar 't kimver schuim:
Twee sterke schone dieren,
Mijn donkre veer, uw tengre pluim.
2
Gewend met vogelogen
De neevlen door te zien op zee,
Voelde ik mijn hart bewogen
Een pad te vinden voor ons twee,
Een uitgang naar de klaarte
Die om de donkre wereld blinkt,
Verder dan schaduwzwaarte
Door de etherhelle ruimte zinkt.
Een straal, een naaldgelijke,
Volstond dat ik de richting wist :
Ras, eer zijn glans verstrijke,
Heiden wij opwaarts door de mist.
3
Kom nader, nog meer nader :
Ik wil u zien zo scherp en vast
Dat niet een kronklende ader
Aan hats of slaap mij meer verrast.

III: EPITHALAMIUM
Zo in mijn geest genomen,
Zult gij daar staan, zult gij daar gaan,
Tot al mijn dartle dromen,
Die met een lach, die met een traan,
Als zij hun bloemgierlanden
Slingren in boog die to argloos speelt,
Hun maat van voet en handen,
Bedwongen, reeglen naar uw beeld.

4
Bevallige drift en adel
Getuigen van 't bezielde bloed,
Zoals de rijpe dadel
Van zuidelijke zomergloed.
Langs rechte stam getogen
Zuiverde zich de sappenstroom
Tot door de zon gezogen
Hij zwol tot vruchten op de boom.
Gekroond door tuil van blaren
Draagt zo mijn stam aan blauwe zee
Na fier en zoet vergaren
Zijn weelde hoog in de avondvree.

5
Een minnaar vond, van de aarde,
Brandende, de gewijde non,
En 't klooster had geen waarde
Toen zij met hem haar reis begon.
Maar lie fdes lippen koelden
De gloed niet die haar hart doordrong,
Voor tranen de ogen spoelden
En zij Hem zag die haar bedwong:
Een koning, die als bode,
Arm en gering, haar minnaar zond,
Opdat de een de ander bode
De deernis om Zijn rode wond.
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6
Twee die elkaar omvingen,
Een jonge man, een jonge meid:
„Elkander to doordringen
Is zoetheid en onsterflijkheid!"
Maar de andre niet noch de ene
Kan de andre het gezochte zijn.
Zij zoeken beiden Ene
Die zich verwerklijkt in hun schijn.
Zij die elkaar beminden,
Een jonge man, een jonge meid,
Voelden hun groei zich winden
Rondom Avg kern: Onvindbaarheid.

7
Kern van 't heelal, splijt open !
Nu wieglen op u aan van ver
Twee heemlen glansbedropen,
Hier de ene ster, daar de andre ster.
Majesteit straalt van deze,
Lieflijkheid ginds van de andere uit.
Zij naadren: vreugd en vreze
Doorsiddren Bruidegom en Bruid.
Zij naadren: roerloos snoerend
— Gelaat naar stom gelaat gewend —
Grijpt, cirklend ze om u voerend,
Gij ze aan, uw Tweester tot het end.
8
Door alle heemlen nijgen
Zich twee gestalten naar elkaar.
Vervulling hoopt hun hijgen,
Oneindigheid vraagt hun gebaar.
Vergeefs. — Saam, dan gescheiden,
Zijn ze onvervuld, eindig als ooit.

III: EPITHALAMIUM
Uit alheids droom bereiden
Zich de aardedagen vorm die dooit.
Eindloze stroom van vormen,
Die leven draagt, die leven wekt,
Dwars de kristallen stormen
Van de Eeuwigheid met Tijd doortrekt.
9
Wijlen we en zien gelaten
Die schone stroom op de aardse reis.
Een oogwenk losgelaten
Lokt ons aanstonds vertrouwde wijs.
Wij duiken neer en mede
En zien niet wat ons woord ontsloot.
0 wonderdiepe vrede
Nu zich om ons de golf weer sloot.
De deining ruist en fluistert,
Zoetheid van menselijke stem,
Nu 't al to klare duistert,
En diep omlaag zijn wij bij Hem.
10
Ziehier mijn hart: het beefde
Aldoor als nu, van dat ik werd
En in mijn moeder leefde
Tot nu daar 'k uitzie in de vert.
En uit dit ene beven
Is alles wat ik deed, ontstaan,
Al wat ik heb geschreven,
Al 't menslijke door mij begaan.
Ziehier mijn hart: ik luister
In stilte van zijn seinenzaal
Naar, nacht en dag, 't gefluister
Van iedre toon in iedre taal.
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11
Wie zal het ooit mij nemen
Dit dubble heil van lust en pijn
Dat alle tonen zwemen
Naar een toon en die ene mijn.
Lijf dat aanstonds zult sterven
En een met de elementen zijn,
Overal mee zal zwerven
Met u, die toon als een refrein.
Geest die niet kUnt ontbinden
Maar almaar leeft in andre schijn,
Met u alle beminden
Eeuwig bijeen, oneindig mijn.
12
Mijn afscheid klinkt in de oren
Die openstonden voor mijn groet.
Wij voor elkaar geboren
Maken elkander 't heengaan zoet.
Wij loven hen die blijven,
Wij hebben hen die komen lief,
Wij zien, uit vormloos drijven,
Hoe aldoor weer zich een Vorm hief.
Wij weten dat Zijn straling
Door nood noch kwaal ooit wordt gedoofd,
Buigen, ter laatste daling,
Ziende naar Hem, eerbiedig 't hoofd.
13
Zie, lieve en laatste klaarheid,
Oogst van geluk, zonlichte schelf,
Wij hebben u voor waarheid:
Dat we afzien moeten van onszelf.
Er is geen droom zo heilig
Als die in uw rein licht ontluikt.

III: EPITHALAMIUM
Geen dienaars gaan zo veilig
Als die gij in uw dienst gebruikt.
Wij wisten 't niet ? Wij roemden
Onszelf-te-weten 't ware woord?
0 lieve in ons ! Toen doemden
Uw woorden, en de zin van 't woord.
14
Verlangen roept, verlangen
Naar van onszelf de donkre pool
Waar we alle licht ontvangen
Dat scheemrend lokte op onze dool.
Zoals een rups omsponnen
Door uit haarzelf getrokken draad
Dromend van de ongewonnen
Vleugels al groeit tot nieuwe staat,
omweven
Zo zijn ook
Door de nit onszelf geschapen nacht
Bereid om op te zweven
In de ongeschapen dag die wacht.
15
Kom mee, dit eindloos samen
Is niet te ver, is niet te vreemd.
Zie, door mijn eigen ramen
Is 't of dit landschap ernaar zweemt.
Geen buitenwerelds wanen
Ontlichaamt mij en rukt mij los —
Licht stroomt door alle lanen
Langs vrucht en twijg van 't donkre bos.
Licht schijnt op trouwe handen
Gepaard ten rei, tot werk bereid,
Licht rijst uit troeble branden
Reinigend op door de eindloosheid.
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EEN NALATENSCHAP
TER INLEIDING
Alleen uw glimlach leefde : uw tedere ogen,
Uw deernisvolle mond die medevoelde
Met iedre pijn die hart en brein doorwoelde
Van andren; uw ontroerd gemoed bewogen
Hun arme haat, hun glinsterende logen,
Hun lauw geloof dat iedre twij fel koelde
Tot starre kilte waar de nijd in stoelde,
De gifplant die de sappen op deed drogen
Waarmee uw liefde 't ijzen leed wou slaken.
Gij stierft en zaagt de schoonheid van uw sterven
En de onvermUdbaarheid: gij wAart gestorven,
VOOrdat de dood uw glimlach los kwam maken
Van 't lichaam. Die ontvlood. Ons bleef als erven
Uw enig lied : daar leeft ge in, onbedorven.
JONGE DICHTER
1
Toen ik een kind was stond ik v6Or het dagen
Waar Vondels standbeeld rijst tussen de heesters,
En dankbaarheid als nooit mijn schoolse meesters
In mij verwekten, welde in mu. De hagen
Verborgen hoe op mijn ineengeslagen
Handen mijn tranen stroomden, en mijn woorden
Verklonken die alleen de lovers hoorden,
Wijl ik beloofde dat ik al mijn dagen
Zou pogen zo to zijn als
zo open
Voor aarde en hemel, van gemoed zo vurig,
Van geest zo scherp en klaar, van taal zo zuiver.
En met het denken overviel me een huiver
Van hoge zegen, van verblijdend hopen,
En toekomst ver en schoon, scheen mij naburig.
2
Wist ik dan, toen ik als een kind de handen
Vouwde en de zaligheid van een genade
Verwachtte die, alsof zij in mij bade,
Zich uit me in klanken die mijn lippen brandden,
In woorden die zichzelf in maten banden,
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Verwerklijkte, dat na die eerste ontroering,
Gevangne nog van zoete zinsvervoering,
Ik als een naakt lijf op omsnerpte stranden
Mij weer zou vinden in 't genaloos leven?
Toen heb ik me aan een aandrift opgegeven,
Me ondergedompeld in de bittre en zilte
Doorloogde vloeden van het leed, tot kilte
En pijn mij niet meer deerden. Maar ik plaatste
Mijn sterk geloof op rots die stormen kaatste.
3
Naar Liefde en Noodzaak, die twee schone goden,
Wendde ik mij beurtlings wijl mijn blikken schreiden:
Haar blanke handen die mij zachtjes leidden,
Zijn maatloze ogen die mij streng geboden.
En daar de bloesems, meende ik, de aarde ontvloden
Als sterren glansden aan een weke hemel,
Voelde ik haar adem in het guld gewemel
En liet mij zwevend door haar lachen noden.
Maar o de onzichtbre wind als van gordijnen
Die openwuifden, en rond wijde pleinen
Hoorde ik meedogenloos de bollen daavren.
En ginds in 't hart van 't hoog heelal te tronen,
Waarheen van trap tot trap mijn ogen klaavren,
Zag ik Zijn Vorm, Heerser door alle eonen.
4
Doch toen ik liggende op de bloemige weide
Mijn ogen opsloeg naar die stadige straling:
Was 't Zijn gelaat in naderende daling
Of Haar gedaante die zich lokkig spreidde?
Was 't dauw die opsteeg en zich in de wijde
Ruimte verloor tot vormloze vervaling,
Of was 't een gloed en vaste vormbepaling?
Hoe die te scheiden? Was niet elk ding beide?
En rondom mij voelde ik elkaar omarmen
Vorm die vervliet, vorm die wil zijn: twee lijven
Van 't ene Wezen, en een klare vrede
Beving me omdat ik zo, getroost, kon blijven,
En zien niet de ene als eerste en de andre als tweede,
Maar voelen beide me als een gloed verwarmen.
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5
Hij had die gratie die to weinig hechtte
Aan 't leven dat hij toch zo fel genoot.
Toen vorst, eerst spelende over beek en sloot,
Daarna kanaal en zee tot ijs verknechtte,
Was hij als de eerste die geschaatst zich rechtte
En de oever uit op weg naar de einder schoot.
Reeds wachtte hem in gindse geul de dood
Die onder 't ijs zijn hulploos leven slechtte.
Wat kwam hij zorgloos naar dat eind gegleden,
In wieglende beweging, schoonst gebaren.
En liet hij wel die jonge en fiere ziel
Toen hij van 't vaste in 't grondeloze viel?
Of kwam hij z6 snel zonder schok gevaren
Dat hij nog glimlacht, sluimrend daar beneden?
6
Omdat ge slaapt, mijn Furie, daarom juist,
Omdat de rust rondom uw mond die wrokt
En om uw brede schelen, diep gehokt
In de uitgeweende kassen, — o hoe huist
Daarachter, aan ondelgbaar leed gekruist,
Onzichtbaar nu uw arme geest, die stokt
Voor 't kolkend denken dat als waanzin lokt, —
Omdat de rust om uw door smart gekuist
Gelaat, doorgroefd van tranen, en om vracht
Van kronkeilokken langs uw wang, gedaald
Van uw zwaarwegend hoofd dat nu zo diep,
Diep als voor eeuwig slaapt in blinde nacht,
De deernis heenwierp die u wakend faalt,
Daarom heb ik u lief. 0, dat ik sliep !
7
Uit Liefde en Noodzaak is de Droom geboren
Die in de windsels van mijn woorden rust.
O poovre taal ! Maar uit zijn godlijk gloren
Schijnt glans die u het nijgend voorhoofd kust.
Onwetend ligt hij in de schouw verloren
Van aarde en hemel : alle leed en lust
Bewegen hem, maar kunnen 't heil niet storen
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Dat ze overwelft, van zich alleen bewust.
Gelijk een schoon gelaat waarin alle aadren
Hun kronkelende blauwing vast en teer
Tot de ef f en huid en verder niet doen naadren,
Zo is in hem het diepst en fijnst bedoelen,
Dat grenzen kent en weer en tegenweer :
De ebbe en de vloed van 't luisterscherp gevoelen.

HET DUINPAD
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I: OM HET HUIS

1
Nu ik van verre en van nabij verzamel
Zoveel gedachten als zich graag verenen,
Voegen ze in willige schaar om u zich henen,
Oord waar mijn tweede jeugd met nieuw gestamel
Zich verzen vormde, een aanhef stug en schamel.
Doch dan, licht van geluk of zwaar van wenen,
Volgden er vele : zo een glans-beschenen
Donkere of blonde heerde haren hamel.
Hen alien zaagt
Noordwijk, en uw luchten,
Uw velden, hoeven, duinen, en de golven
Die langs uw strand gaan, de eigene getijden
Belevend, zagen ook de mijne vluchten.
Ook ik lag soms in vloed of sneeuw bedolven,
Ook ik droeg bloei, oogstte of moest stil verbeiden.
2
Het Nieuwe Huis. En de eerste Zondagmorgen.
Het duin in om er mooglijk lang te dwalen,
Er onder 't langzaam stijgen, dan weer dalen,
Van stilte en blondheid het gepeins te borgen
Dat ik ontbeerd had in de steedse zorgen.
Maar nauwlijks de eerste heuvel opgestegen
Zag ik een weide en hoeve, als afgelegen :
Zo na aan dorp en zee, en toch verborgen.
De boerderij bleef stil : de koeien graasden,
Achter mij reel de duinwand, verweg waasden
De gronden schomlend in de voorjaarsvreugde,
Van ginds ruisten de golven vast en vredig.
Dit is het beeld dat me al die jaren heugde;
Vol van mijn toekomst toen, al scheen het ledig.

3
Een bosje in duin, in vochtige pan verscholen !
Dat was een vondst ! De zeewind had de kruin
Van 't hoogre hout geschoren en 't neeg schuin
Naar 't oosten, maar toch vormde 't groene holen
En smalle lanen waar de voet kon dolen
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Langs koekoeksbloem en fluitlof door een thin
Van hondsdraf, wikke en winde : in 't groen en bruin
Van mossen flonkten geurloze violen.
Daar op een nude wilg als in een zetel
De zee te horen, ieder ding vergetel
Behalve alleen uw boek, beminde dichter,
Die uit elk kleinst kruid blijdschap wist te puren,
Dat was mijn vreugd van de achtermiddaguren,
En nog wordt door de erinring 't hart mij lichter.
4
Doch als geen huiszorg u weerhield en 't lopen
Ons lustte, lag, de velden te ener zij,
Ter andre de begroende heuvelrij,
Kronklend en zonder eind de duinweg open.
Een smal pad door het ruim ! Wat kon ons nopen
Het altijd weer te gaan ? Dit : dat we er vrij
Met aarde en hemel waren, — ganslijk wij !
Saam, en alleen door zon of wolk omdropen.
Er moet een uitgang zijn. Niet een verknechting
Aan andre vormen, maar een breed bestaan
Waarin wij los van de eindloze vervlechting
Op luchtige voeten naar een einder gaan.
Zalig wie 't vOOr zijn huis heeft. Heel ons wonen
Deed niets dan daaglijks ons een einder tonen.
5
Toch was die huiszorg uwe, en mijne, keus.
Wanneer wij, Jong aan stad en volte ontkomen,
Hier leefden, was 't niet om in doelloos dromen
Te sterven, maar om even trouw als preuts
Een werklijkheid naar de ingeschapen leus
Te gronden: 't eigen huis te doen omstromen
Door heel een wereld : vrij, toch opgenomen
In iedre bond, goed burger en goed geus.
Daartoe was meer dan gril of luim die vlindert
Ons de arbeid lief die daaglijks bindt en bouwt.
Die 't eens gewordne uiteen te vallen hindert
En iedre leegte een nieuwe kiem betrouwt.
En ook het kleinste dat wij donker wrochten
Scheen huisraad in het droomrijk dat wij zochten.
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6
De maan scheen hel toen in die schone zomer
De schelven vlak voor 't huis hun schaduw wierpen
En onder vorsgekwaak en krekelsjierpen
Knapen en maagden, iedre nieuwe komer,
Schertser en dartle saam met lieve en dromer,
In 't geurge hooi het avondeind verspeelden.
De maan school in een wolk. Nog even deelden
Stemmen de stilte, langzamer en lomer.
Trok toen, daar we onder de veranda wachtten
Dat straks die jonge vrienden binnenjoelden,
Een donkre vogel langs ons over ? Zwoelden
De weerlichtbliksems roder op de kim ?
Of zwierden door de toekomsts droomgeglim
Alleen de donkers die zich in ons dachten?

7
De zee. De slankheid van de naakte lijven.
Het wieglen van de golven en hun lust.
Het langgestrekt de zomermorgens blijven
Half in het water, half op zandige kust.
Het dropplend rijzen, het geheven drijven,
Alsof het lichaam op het water rust.
Het tussen helmgras zoete dromen schrijven,
Door zon gebruind, door zeegezang gesust.
En niets meer weten dan de Grieken wisten:
De blauwe hemel en het blanke strand,
De naaktheid en de dans en 't warme gisten
Van 't bloed, als druifbloed in de zomerbrand.
En over alles heen de hoge goden,
Die vreeslijk straften wat zij zacht geboden.

8
Was 't spel van kindren om ons heen ? Kwam vriend
En jonge vrouw, en vreemde uit elke kring,
En bracht ons daad en woord, gedachte en ding,
Uit veel gewesten rijke en vruchtbre tiend,
En maakte, ons ziende, ons voor hun wereld ziend ?
Reikte, om hen heen, ontwaakte erinnering
Zich naar een toekomst, tot ons saam omving
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Droom van een land waar 't ene al 't andre dient?
Waren wij niet alleen meer ? Want gemeenzaam
Leek ons er de aarde. Uit iedre ruimte en tijd
Lokte er een lachen en een stem van mensen.
Wij waren als wij waren, maar de grenzen
Die we om ons zagen waren uitgebreid,
Wij, met onszelf alleen, niet langer eenzaam.
II: DE RUIMTE
1
Een landschap ziet ons aan als een gelaat.
Ik liep het strand langs verder dan ik plag,
Lucht zee en duin was alles wat ik zag,
Blond, zonnig, en de wiek van meeuwen slaat
In blinkend schuim. Vertrouwlijk eender gaat
Die wereld langs me als ik langs haar. Maar toen —
Droomde ik, of was ik uit mijn aards plantsoen
Overgeplaatst naar een woestijn? Steil staat
De hoge duinwand, donker, zelfs de kleur
Van 't helmgras was er roestig en een scheur
Als in gesteente reet de als afgesneden
Muur waar een doom uit wies. Streng als die rots,
Horeb, waar Mozes, worstlend in gebeden,
De Stem hoorde en in steen schreef : de Wet Gods.
2
Ons zien is zeker met natuurlijke ogen,
Maar al de dromen die ons hart bezit
Vervormen daaglijks naar hun tint en snit
De dingen die zo gaarne ons overmogen.
Er is landinwaarts, daar waar olmenbogen
De weg bewelven, juist waar hun gelid
Standhoudt, de hemel inschijnt, en de rit
Of stemklank luider klinkt, een flauw bewogen
En open grondje, dat in hakhout eindt.
Daarboven rijst een enkle ranke stam
En bladertuil : popel of berk. Ik kwam
Daar nooit, zag nooit dit beeld voor de ef fen
Hemel bewegen, zonder 't klaar besef f en
Dat Been mij zó de hof van Eden schijnt.
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De duindoorn met zijn vale olijvenloof
Stond met zijn gele bessen dikbetrost.
De bramen purperden en bruinbemost
Veerde onder ons de bodem. Door de kloof
Dreunde de zee ons hart en oren doof
Voor 't verre dorpsgeluid. Het ruigbevlost
Konijn rende de laagte in. Op zijn post,
De groene grenssteen, speurde een kraai naar roof.
Wij spraken, door dat rijpe najaar gaand,
Hij schilder en ik dichter, hoe geen droom
Zichtbaar kon worden zo niet oog en hand
Voortdurend leeft in liefhebbend verband
Met de natuur. Hoe iedre geestdrift taant
Die zich niet telkens dompelt in haar stroom.

4
Toen ik hier eerst van strand naar duinrand klom
Was ik verbaasd toen ik een kerkje zag
Dat met zijn torentje in de laagte lag,
Saam met een klein gehucht, als in een kom.
Nu zijn de huizen in een dichte drom
Van ver op strand to zien: een brede straat
Vertakt daarachter. Waar een rustbank staat
Zet zich de vreemde en ziet bewondrend om.
Zo wij. En wijl zijn oog de kim geleidde
Zei hij : de wereld ligt oneindig open;
Ik ben haar zoon. En ik: wij zijn het beide.
Hij weer : toch woont ge hier. Maar ik: gedurig;
Laat ver en wijd de wereldcirkel lopen,
Er moet een kern zijn, vast en sterk en vurig.

5
Weet ge niet hoe daarginds langs bochtige wegen
Jacoba reed en hield op Teiling hof ?
Hoe zij de boog tilde en de vogel trof
En zag de valk haar van de vuist gestegen?
Hoe toen de ridders en jonkvrouwen zwegen
In hunne graven, door een wolk van stof
De lansknecht trok en vromen blaam en lof
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Verachtten voor een innerlijke zegen?
Hoe hier bedrijf en welvaart, ziekte en ramp
Zo zee- als landvolk beurtlings wiedde en meerde?
Maar deed of duldde 't, het gaf nergens kamp.
Dit is de deugd die 'k daaglijks groette en eerde.
De tijden wisslen het verwend gelaat,
De mens leeft voort van de ene in de andre staat.
6
Wandelde ik tussen bloemen? Lief, wij zagen
Ze door ons venster, met hun bonte kleuren.
De lucht was kruidig van hun zwoele geuren
En voor de lente leken 't zomerdagen.
In verre en vreemde landen waar de hagen
Nog kleumden, zag men mensen bloemen beuren,
Deze onze bloemen en hun schoonheid keuren
Als schat uit onze tuin hun toegedragen.
Niet minder schoon is onze taal dan bloemen.
En de gedichten in ons hart ontloken
Schijnen door woorden die bekoorlijk luiden.
Ook hebben onze liedren vreugde ontstoken
In 't hart van vreemden, die hun zoet beduiden,
Hun warme klank met milde blijdschap roemen.
7
Ik zei : mijn zoon ! Hij boog het hoofd: mijn vader !
En alle stugheid week uit mijn gemoed.
Ik had het vroeger nooit zo diep bevroed
Dat in een vreemde die mij schuchter nader
De zielsdrang zijn kon die hem iedere ader
Voor mij de laatgevondne kloppen doet.
Er is een eenheid machtger dan het bloed:
Eenzelfde droom bindt jong en oud tegader.
Omdat naar 't mijne hij zijn leven bootste
Speurde ik met diepere ernst door welk gebrek
De lijn ontsierd werd die hij eerde als grootste.
Grootste ! — Zijn innigheid was eedler trek
Dan me ooit uit trotser zieleteekning troostte
Die ik in weidser adeldom ontdek.
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1k dank u, oudre vriend, die me enkel noopte
Uw vriend te zijn. Hebt ge in uw hart verstaan
Wat ik begeerde, en wat van u ik hoopte....
Dit ene alleen : dat gij me liet begaan.
Uit iedre zelfzucht die me inwendig sloopte
Riep ik de mensen en de machten aan
Of een het net dat me in zich ving ontknoopte,
Mij vrijdde en uitredde uit mijn schaamle waan.
De dag toen ik het eerst aan haat geloofde
Blijft met een zwartheid die ik nooit vergeet.
Wanhoop was minder erg dan de gedoofde
Vriendschap, haar bijtend, aldoor smeulend iced.
U weet ik dank dat gij de kerker kloofde
Waarin ik pijnde schoon ik 't niet beleed.

9
Als schone uitheemse bloemen komen mensen
Tot ons en openbaren zulk een schat
Van vormen, tonen en gedachten, dat
We onszelf en onze eenzelvigheid verwensen
En ongeduldig rukken aan de grenzen
Die ons beperken tot dit enkle vat
Van lichaam waar aldoor dit enkle blad
Van ziel in bloeit om aanstonds te verwensen.
Maar als hun ogen spreken tot onze ogen
En wij ontmoeten door de vormen heen
Hun ziel, dan staan wij stil en zachtbewogen,
En zeggen : zie, zijn niet de zielen een
Die nu een oogwenk naar elkaar zich nijgden
En door elkander naar 't oneindige hijgden ?
10
Meer dan de vormen binden ons de landen,
De volken, de gemeenschap van ons worden.
Meenden we soms dat zielebloemen dorden
Nu hier en ginder alle grenzen branden ?
Zij bloeien voort. Hun zwijgende of feranden
Gaan aldoor naar onze eigen smetloze ether,
Waarin de diepre ziener, vastre weter
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Die in ons hart leeft de eeuwige ingelanden
Herkent die daar uit alle volken wonen.
Wij kennen niets dan daar. Wij hebben al de
Geruchten niet gehoord: de haat, het honen,
Weeroep of zegeroep die huilde of schalde.
Wij zien alleen omhoog de zaalge scharen
Die eeuwig blijven wat ze oneindig waren.
III: DE TIJD
1
Geheim geheel van woordenloze binding
Dat in ons leeft en rustig rusteloos
Elk ogenblik in ons een korte poos
Laat gloren als persoonlijke bevinding,
Doch dan, zo 't ware als straf voor zijn verblinding,
Doet nederzinken in de donkre hoos
Die al 't bizondre bergt en voor altoos
Meevoert in zijn bewusteloze omwinding : —
Web van de Tijd, zelfde als zo in ons levend
Zijt gij die zon maan sterren, 't heel heelal,
Beheerst, en uw gezant in iedre kamer,
De klok, tikt luid en met metalen hamer
Slaat hij elk uur, vaste bevelen gevend
In 't overeengekomen cijfertal.
2
Dit is de last: de tijd die in ons leeft,
Beweeglijk, vlottend, van zichzelf onzeker,
Voegt zich maar node naar die vaste spreker
Waarin 't heelal zijn tijd to kennen geeft.
Toch moet de inwendige tijd die in ons zweeft
Saamstemmen met het slaan van buiten-uren.
Geen daad van mens, van bloed noch brein, kan duren
Als niet een wet haar en 't heelal doorstreeft.
Daarom is 't huis, daarom 't gezin, gebonden
Aan tijden die de zon in 't reizen toont,
Tijd van seizoenen, dagen, stellige stonden
Van maal, slaap, werk. Voor al wie de aard bewoont
Wordt zoetste vreugd in saamstemming gevonden,
Niet in de alleenheid die terzijde troont.
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Een Jong man komt die zich een god gevoelt.
Hij heeft de inzetting van zijn yolk gebroken.
Hij heeft in stilte en luid woorden gesproken
Waaruit een klare droom zich openwoelt.
Nu is hem droef te moede. Een deernis spoelt
Zijn aadren door, een hunkren naar verdoken
Gemeenschap. De overmoed — door wie gewroken? Wordt Teed dat op een dieper droombeeld doelt.
Het daagt : het is niet anders dan 't aanschouwen
Een mens te zijn. Als wie zichzelf verloor
Zoekt hij geleide aan wie hij zich vertrouwen,
Die zijne zijn kan, zo hij haar behoor.
En uit gedaanten van de vele vrouwen
Draagt ene 't beeld dat hij zich uitverkoor.
4
Een jonge vrouw ontwaakt uit donkre tijd.
•Zich geven wil zij, meer nog zich begrijpen.
En als haar dromen tot gedaanten rijpen
Zoekt zij de klaarheid die haar geest bevrijdt.
Zichzelf zijn, dat ze zich te beter wijdt
Aan andren, dit 's haar leer. En heel het slijpen
Van haar gedachten, heel 't verborgen nijpen
Van 't bloed beduiden dat zij dit belijdt.
Zo zal haar leven zijn. En zij bemint
Eerst hem die haar dat heldre hoofd zal schenken,
Met en voor wien zij al wat leeft zal denken, —
En dan, mag 't zijn, wat na hen leeft: het kind.
Want vrouwen dragen, dieper aan 't verleden
Verhecht dan wij, de toekomst op aan 't heden.
5
Hoe kan een vonk het dorre hout ontsteken.
Ik las geen bladen tot een kort bericht
Van de aanslag in Zuid-Afrika deed spreken,
Op Kriigers staat door England aangesticht.
De dreun van dat tumult was ras verstreken,
Maar de aandacht, eenmaal in me omhooggelicht,
Vlamde uit : voor dagen niet noch jaren weken
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Haar fakkels voor mijn eerst omdroomd gezicht.
Een van mijn yolk, een van mijn taal, verslonden
Mijn ogen elk gebeuren hier en ginds.
Een hart, een zin, en o hoe vele wonden
In andrer hart bloedden in mijn hart sinds.
Mijn duinhuis : uit uw open vensters vlogen
Liedren voortaan naar alle wereldbogen.

6
Er was een dag toen ik langs de ijzren lijnen
Die stad aan stad verbinden en die ik
Van hier niet zie maar weet, geen ogenblik
De rookpluim waarnam kronklend boven treinen.
Niet anders dan dit lichaamloze seinen
Van daar naar hier, maar waar met stille schrik
Mijn hart in deelnam. Doelloos iedre blik.
Maar doelloos niet de nieuwe en vreemde pijnen,
Half van verscheuring, half van ening, waar
Een nieuw geloof zich door betuigde, een strijd
Van werkers in eenzelfde taak verbonden,
Met machten die verstard, met dwaas beleid,
Zelfs om te heersen niet de weg meer vonden
En na 't gevaar in wraak een nieuw gevaar.
7
Zoals een zwemmer 't water uitgetreden
De droppels afschudt die zijn lijf bekralen,
En dan na lang en rustig ademhalen
Zijn loop begint met frisse en lenige leden,
Zo, toen — Natuur ! — me uw lokkingen ontgleden
Wenste ik het doel, recht voor mij, te achterhalen,
Mijn doel bij 't stijgen eerst en dan bij 't dalen.
Saam, toch alleen, heb ik sindsdien gestreden.
Van elk punt uit op aard doen strijdbre zielen
De liedren klinken, de gedachten boren,
Eenzaam de ruimte om hen, eindloos het krielen
Van volken die hun stand en worp getuigen.
Dan vangt het joelen aan, somtijds het juichen,
Maar iedre zang die stijgt vindt eindlijk oren.
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Zaagt gij me en hoorde me aan, verborgen Geest?
Ik dacht door u en rekende uw genaden
Vanzelf besloten in mijn prachtige daden,
Uzelf gehuldigd in mijn strijders-feest.
Totdat ik zonk en staarde. Vreeslijk reest
Gij mij te boven. En mijn handen baden
Dat gij nog eens mijn leegheid zoudt verzaden.
Daadloos ben ik naar u gewend geweest.
Leegheid die zoeter was dan al mijn werken
En eindloos waarder, want nu zag ik u
Als zelf bestaand: niet enkel in de sterken,
Niet in het luide en stoute daadgestuw,
Maar in uw stilte, alleen in 't hart te merken
Dat leeg zich opent voor uw eindloos Nu.
9
De storm bruist aan. De donkre takken kraken.
Er is een wenen dat de zielen splijt.
Er is een matte en vale onwerklijkheid
Die opgaat boven flakkerende daken.
Er is een scheuren, zinken en verzaken
Dat de afgrond door en tot de heemlen rijt,
En nergens grond waarop de voet niet glijdt
En nergens woorden die geen harten wraken.
Er is een kloof. En daarin vast te staan.
Mijn donkre Zelf ! Had ik daar niet gevonden
U mijn Verborgne, u mijn Heelal, de gronden
Van aarde en wereld : ik had niets geweten
Dan op de puinen van mijn rijk gezeten,
Een dwaas, te sterven in mijn arme waan.

10
De vlammen van mijn tuin zijn hoog ontploken.
Ik heb van iedre donkre struik rondom,
Van iedre doom waaraan ik schromend kom,
Een geurge en wiegelende roos gebroken.
In diepe bron zijn de ogen groot ontloken
En bieden wijl ik buig mij 't wellekom.
En aldoor dieper buigend staar ik stom
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En voel de koeling mij de lippen stroken.
Het rimplend beeld.... vervaagt het ? Opgeheven,
Zie ik het veld, de duinen, de open lucht
En merk de vogels naar mijn einder zweven.
lk hoor de zee zijn verre dreungerucht
Neerwerpen op de stranden en mijn leven
Gaat vleuglend open, klaar voor nieuwe vlucht.
IV: TERUGBLIK
1
Vraag niet of 't wondre land, onze aarde, nergens
Een oord als 't mijne heeft. Ik vond het hier.
Nadat ik eerst te Katwijk op de pier
Mensstem en zeestem saam hoorde. Elders ergens
Vindt gij het ook. De aard geeft, na weinig vergens,
Oovral de schoonheid van het droomvertier,
En kunst van leven is niet anders schier
Dan dichtkunst : weinig tonens, veel verbergens.
Hoe schraal is 't land. Een zoom van zandige duinen,
Waarop het helmgras wuift, de besdoorn stekelt,
Alleen in 't voorjaar de gekweekte tuinen,
Sloten en paden waar het vorst en krekelt,
Twee kleine dorpen en de horizon.
Zo kunt ge 't zien. En dan de zee, de zon....
2
Kindren zijn mensen die ons toebehoren
Tot zij zichzelf of vreemden te eigen zijn.
Steeds andre strofen en een zelfd refrein,
Zo de geslachten. En ons diepst bekoren
Is altijd weer de wissling natesporen
Van eenheid in verscheidenheid, de lijn
Te volgen van dat eindloos mijn en dijn
Waar, ongewijzigd niets en niets verloren,
Een norm door de verschijning heen schijnt gloren.
O wondre norm, die van twee wezens stamt....
Of hebben beiden die elkaar omwonden
Een norm gezien, een norm in zich gevonden,
Die nu verborgen in hun afkomst vlamt?
Wordt waarlijk de Eenheid in elk kind geboren ?
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Mijn jeugd, gebonden aan de stad en straat,
Aan donkre kamers door bedrijf omringd,
Had van uw vrijheid die hier zingt en springt
Niets, noch ook 't opene van uw gelaat.
Een grijze idylle die zich niet verstaat
En waarin iced aldoor het licht doordringt,
Zo leefde ik, maar een hart door stilte omkringd
Hield met gedroomde grootheid stil beraad.
Uit boeken voedde ik in mij het geloof
Dat ik zo was, zo zijn wou, als die held,
Die heilge, en niet de lust aan woorden riep,
Wel minst aan verzen, 't vuur dat in mij sliep
Tot vonken, maar de wil, voor woorden doof,
Werklijk te worden wat als droom zich spelt.
4
De wereld die me als kind omving, dat Boek
Waardoor de Aartsvaders togen, de Prof eten,
Waar Jezus leerde naast een bron gezeten
Of bij belastinggaarders op bezoek,
Waar Jezus stierf, — en vreesde alleen de vloek
Van godverlatenheid — de heemlen reten
Uiteen, de bergen en de graven spleten,
In de oude tempel scheurde 't hangend doek, —
Dat Boek, die Wereld, is het beeld gebleven
Dat mij beheerste : ik ken geen andere aard
Dan waar profeten gaan, geen ander leven
Dan waar de wijze aan bron of in kantoor
De toekomst draagt voor 't onverwend gehoor,
Geen tijd dan storm* die geen tempels spaart.
5
Gij moogt glimlachen om mijn jeugd, maar 't wappren
Van de oude vanen sloeg mij zo door 't hart
Dat ik gewenst had als een keltisch bard
Een harp te stemmen in 't gewoel van dappren.
Dan hoorde ik weer omhoog de wimpels klappren,
De zeilen bolden en de volle vloot
Toog met gejuich door 't schuim en bracht de dood
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De tragen, zege voor de stoutre en rappren.
Als ik dan ook het dundoek zelf niet voerde,
Mijn huis kaal stond als de bevolking vlagde,
Dan was 't uit schaamte. Wat zo diep ontroerde
Hoort niet, bij feesten die onze onmacht strelen,
Voortaan als ijdle kleur en roemloos rag de
Huizen to tooien waar wij zielloos spelen.

6
Toch is uw spel mij liever dan de daden
Van volken die geloven dat zij strijden.
Wij Leven lang niet in die bonte tijden
Toen voor hun stam en land de besten baden.
Zij die in de open dag van heden traden
Gevoelden dat zij hart en denken wijdden
Niet aan hun yolk, van ander yolk gescheiden,
Verdeeld in doelen waar ze elkaar door schaden,
Maar aan de hele wereld. Mijn gedachten
Zijn zo geworden dat ik al mijn hoop
Gesteld heb op het ongestoord verwachten
Van de ogenblik dat alien in een doop
Van hartlijke gemeenschap niets betrachten
Dan willige dienst, die elk geschil ontknoop.

7
1k heb, daar de oorlog woelt, met ongeveinsd
Geluk, van dag tot dag, dit boek geschreven :
Sonnetten, door niets anders me ingegeven
Dan door de vrede die zich in mij peinst.
Stof van gedachten zacht tot woord gekleinsd,
Tot maatvol vers dat zonder tegenstreven
De wet volgt, die gestreng en mild, ons even
Rijk maakt aan vinding als hij binding cijnst.
Won ik mijn vrede uit strijd? Laat mij dit zwijgen.
Wat is vrede anders dan de zee na storm.
Maakt het wat uit hoe diep nog wrakken dreigen,
Of ginder 't strand veranderd is van vorm?
Mijn zee ligt stil. 1k heb alleen zijn hijgen
Gehoord in nachten die geen stem verkrijgen.
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Ik liep het duinpad door de koude straling
Van winter, en mijn geest was vast en helder.
Geen lichaamspijn, noch zorg die leedvermelder
Verhinderden de strenge en blijde staling
Die iedre vlugge stijging, snelle daling,
Mijn spieren deelde. Ik dronk de klaarheid in
En zocht vergeefs in mij een diepre zin,
Een vormenrijker inhoud ter vertaling
In woorden, dan alleen dit ene gaan,
Dit ene zijn, die loop van enkele uren
Door duin, langs zee. Ik droeg alleen 't bestaan
Van schittrende wiskunstige figuren,
Maar levend. Want hun starre vorm bedekte
Al de gedachten die mijn hartslag wekte.
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MIJN ROOSBLAD !
Als ik het zoete koel van rozebladen
Laat barsten op mijn lippen en nochtans
Mijn hart laat wijlen in de stille glans
Waar zinbekoringen niet binnenglippen,
Blaam mij dan niet: mijn ziel is zo gebouwd
— Zo een viool — dat al haar donkre tonen
De geesten blijven die haar cel bewonen,
Ook als uw hand hen opstreelt uit het hout.
Mijn roosblad! — Ik begeer niet meer to voelen
Dan juist uw teerheid, juist uw lippen-koelen.
DE DRIEVULDIGE VORM
Ik woonde een koning in een schone wereld,
Maar in mij woelde aldoor een wreed verlangen
Naar altijd anders ongebonden leven
Dat ik daarna mocht binden tot gestalte.
En om de wissling en 't vergaan van tijden
Doortoog mijn vreugden een aanhoudend klagen.
Een ondertoon van droef en woordloos klagen
Welde in het lied dat rees naar de open wereld,
Blijmoedige zang door lichte en donkre tijden.
Een onderstroom van onverlost verlangen
Dreef tot de knieen mee om de gestalte
Waaraan mijn lust zichzelf genoot en 't leven.
Toch was de blijdschap om 't geschapen leven
Dat zich geheel kon zien in vreugd en klagen,
Onsterflijk als het blonk in de gestalte,
Zo klaar en zeker dat ik nooit mijn wereld
Wou laten, 't onverzadigbaar verlangen
Verwees naar andre ruimten, andre tijden.
Een kader trok ik heen om de eigen tijden,
Een omtrek schreef ik voor aan dit mijn leven,
Een waste vorm omving de golf verlangen
Die maatloos oprees vol van nacht en klagen,
Mijn hart verlatend, hunkrend naar de wereld
Waar zij alleen kon leven als gestalte.
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En vorm na vorm, gestalte naast gestalte,
Stond in dit ene kader van mijn tijden
Dat zelf gestalte was en vorm van wereld,
En in die wereld enkel liep mijn leven,
Zo blij en krachtig dat ik nooit kon klagen
En schijnbaar nooit het leed droeg van verlangen.
Maar als een zee diep in mij bleef verlangen,
Meedogenloos, een hater van gestalte,
— Zo scheen het soms in pijnlijk-bitter klagen—,
Een hand die kloppen leek aan grens van tijden.
Dan zwol mijn afgrond uit naar ander leven,
Naar ongekende en bandenloze wereld.
Temidden van mijn vormen-rijke wereld
Gelijk een zuil van lava rees verlangen,
En juichen deed ik om 't ontbonden leven
En niet een oogwenk dacht ik aan gestalte,
Maar zag het eind van mijne en alle tijden
En in een feest van vuur het eind van klagen.
De vlammen laaiden als het laatste klagen
Van de eindlijk uit Naar ban ontslaakte wereld,
Een andre dan behoorde aan de aardse tijden.
En als een droom die vlood zag ik verlangen,
Een in de lucht ontluikende gestalte —
Fata morgana — spiegeling van leven.
Onwerklijk waar, waarder dan alle leven
Benam het de adem aan elk menslijk klagen,
Maar in mijn hart weerklonk 't : o blijf gestalte !
En doodstil in mijn morgenkoele wereld
Bleef die gedaante, een stofloos-klaar verlangen
Boven het stifle en vaste gaan van tijden.
En niet verging ze, want in taal van tijden
Behield ik dit als ieder yang leven.
Mijn woorden werden de afglans van 't verlangen,
Het lichaam van het eertijds woordloos klagen,
Een in mijn zang eindloos geklonken wereld,
Een onverganklijk durende gestalte.
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En vorm naast vorm, gestalte naast gestalte,
Trok haar de vormenrijkdom die de tijden
Geschapen hadden in mijn zichtbre wereld
Mee in zijn ronde, een deelpunt van mijn leven,
Een zoon van vreugde met in 't hart het klagen
Van, hoe vervuld, toch onvervuld verlangen.
Want eindloos, onuitspreekbaar blij ft verlangen,
Het schreiend beeld in zon van sneeuwgestalte,
Een juichen diep doorruist van dropplend klagen,
En zichtbaar eeuwig woelt het door de tijden
Ms de onderstroom van het geschapen leven,
Als donkre wilkeur onder heldre wereld.
Daarom is dwars door tweewerf zaalge wereld
De nood die drij ft tot aldoor nieuw verlangen:
De bandeloze drang naar vormloos leven
Herschept zich tot noodwendige gestalte.
En al wat tijdloos scheen voegt in de tijden
De maatslag van zijn juichen, van zijn klagen.
De pijn van 't schepsel is dit troostloos klagen:
Dat altijd weer droom worden moet tot wereld,
Dat altijd weer de vastheid van de tijden
Jets overlaat van onvervuld verlangen,
Dat iedre liefde als moeder van gestalte
De bijslaap hoeft van het beheersend leven.
De noodzaak van de smart doorsplijt het leven,
Geen zichtbre vreugd zonder verborgen klagen,
De blijdschap en het licht van de gestalte
Staat altijd boven de afgrond van een wereld
Waarin de dreiging joelt van 't luid verlangen
Naar wankling van de schoongevoegde tijden.
Sluit om mij been uw ring, volbouwde tijden,
Gij zijt de sterk-bemuurde tuin van 't leven,
Het zichtbre deel van 't ongepeild verlangen
Dat nacht en dag mij zuchten deed en klagen.
Doch niet zijt gij alleen geheel de wereld:
Diep in mij dringt een andre naar gestalte.
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Een andre volheid werd als gij gestalte,
Zij 'hoorde u, maar gij haar, en door de tijden
Gaat gij tezaam als dubbel-eenge wereld.
Geboorne uit mensen zijt gij saam ons leven.
Nochtans welt in ons het verborgen klagen,
Na al 't verloste een onverlost verlangen.
Verlossing zoekt aldoor in ons 't verlangen,
En telkens weer verkrijgt een golf gestalte.
Dan blij ft er na een onbedwingbaar klagen,
Het fel verlangen haat de vaste tijden.
Het stijgt: ook dat vindt duurbre vorm van leven,
Maar diepste nood in ons verlost geen wereld.
Doch nooit ook, wereld, dooft ge in mij 't verlangen
Dat ik in 't leven zien moge een gestalte
Die meer dan tijden is en vrij van klagen.
LA NOUVELLE HELOISE
Julie d'Etanges, door Saint-Preux bemind,
Die zich hem schonk, maar kon de deugd niet haten
Die in haar geent was en de plicht niet laten
Die teedre kindren aan hun ouders bindt, —
Hoe streed ze, en wist het web dat Noodlot spint
Als park to zien waar de aangelegde straten
Tot arbeid noodden die een yolk zou baten, —
Hoe hoopt ze of zó haar hart vertroosting vindt.
Maar 't arme hart, door liefde eenmaal bevangen,
Wendt vruchtloos zich tot deugd, staat af, misleidt
Daaglijks zichzelf en hem die ze aan blij ft hangen,
Vergeefs : als plotsling haar de dood bevrijdt
Bevrijdt hij ook haar ongeblust verlangen
Dat ze eindlijk, in haar laatst bericht, belijdt.
MIJN MEESTER
Staat gij niet achter menslijke aangezichten,
1VIijn lieve meester, als een nieuw gelaat
Dat heenschijnt door het oude ? En zijn de trekken
Waar droomgelijk we uw wezen door ontdekken
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Ons hart niet dierbaar als de dageraad
Voor wie begeren dat de zon zal lichten?
Ik wil mijn ogen op uw ogen richten,
Maar weet niet waar gij zijt:
Vandaar mijn droef schroomvallig dolen;
Gij, op uw eigen tijd,
Zendt als een lichtstraal diep in duistre holen
Het teken van uw tegenwoordigheid:
Wij heffen 't hoofd, wij volgen zijn geflonker,
En zijn door u verlicht, al staan we in 't donker.
Wat baat het of wij dan de handen heffen
En ons verliezen willen in die gloor !
Wie zal door 't zichtbre aan het verborgne raken?
Zo is in 't bouwsel van de mensespraken
De hele mensheid oog en mond en oor,
Gij kunt als een spreekt haar geheel besef fen,
Maar wilt ge in ene mens de mensheid treffen,
Dan glimlacht die en vraagt
Of hij geen waarde heeft, hem eigen,
En die geen ander draagt,
En of van u hij hoogre rang kan krijgen,
En wie gij zijt die hem te kronen waagt.
Gij staat beschaamd en voelt dat ieder wezen
Zichzelf wil zijn en niet als soort geprezen.
Ook niet als godheid. Schoon een godlijk luchten
Door zijn gelaat en in zijn leden blinkt,
Schoon oog en woord iets hemels openbaren,
Blij ft hij een mens en wenst zich vrij te waren
Voor schijn die hem in zilvren harnas klinkt
En ongenaakbaar vieren doet en duchten.
Een mens met andren zal hem warm omzuchten
Hun adem, lach en traan,
Hij wil met hen in sterk ontberen
Door donkre of helle laan,
In hoop en vrees, verrukking en begeren,
't Geheimnisvolle woud ten einde gaan
Waarin hij scam met andren werd geboren,
Dat hij verlaat en heeft hen niet verloren.
Nochtans zijn dromen. Als twee mensen wanen,
Gelokt door beeld van mens die nog niet werd,
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Het te zien wenken uit elkanders ogen,
En storten door onpeilbre drang bewogen,
Naar spiegling reikend uit weerzijdse vert,
Elkaar in de armen, zijn de graagverganen,
Uit de enge grenzen die hun vaart bebanen,
In onpersoonlijk heil,
Dan zijn zij mensheid voor elkander,
Hadden hun zelfsheid veil,
En vormen mee de slingrende meander
Die stijgt door tijden, trappenwijs en steil.
Hun droom drij ft heen, maar in de erinring blijven
Geslachten liever hun dan de enkle lijven.
Zo ook als mensen in elkaar zien wonen
Machten die meer dan enkling of geslacht :
De mateloze vaart van 't Al besturen,
In kleine vonken de onuitblusbre vuren
Waar geest en wereld door zijn voortgebracht,
En noemen dezen de onverganklijk schonen,
De goeden, groten, inhebbers van tronen,
Waarvoor de ziel beschaamd
De vleuglen saamvouwt, willen bevend,
In drang die niets beraamt,
Zich werpen als in gloeden, overgevend
Hun gloed aan een die alle gloed verzaamt,
Dan zien zij goden, en 't is zwaar te scheiden
Tussen de god en mens, zo een zijn beiden.
Toch zijt gij een, onzichtbre, en ongescheiden
Verschijnend keert ge aldoor weer tot uzelf.
Gedaantloos en onkenbaar, nauw begrepen,
Gevoeld nochtans als in geen vorm benepen
Naamloos geheimnis : hoe ik tast en delf,
Ik kan niet anders doen dan voorbereiden.
Ik kan niet anders doen dan beeld van tijden
Bootsen of gij dat waart.
Ik kan niet anders dan u dromen,
Uw afglans zien op aard,
En zeggen: zie, mijn meester is gekomen,
Hij is mijn droom, hij heeft zich geopenbaard.
Zo ben ik blind en ziende en wacht op ogen
Die enkel u als Ene aanschouwen mogen.
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VAN LIJDEN
Een ding is dat ik niet versta :
Het lijden.
De liefde redt mij voor en na
Van 't lijden.
Ik weet dat ik niet veilig sta
Voor 't
Maar die ik liefheb slaat mij ga
In 't
Ik bid inwendig om gena
Van 't lijden,
Maar als het nooddoet zeg ik ja
Naar 't lijden.
STERVEN
Zwijg maar. Ik weet. Ik beluister altijd uw gedachten.
Waren het koekoeken die in het griendhout lachten?
Was het de blikkring van zon op de stroom die mijn zinnen
Plotsling verwarde ? Of schoot me een vertelsel to binnen
Van een fluitspelende knaap die de landen doorreisde,
Tot hij, staande onder een galg, op eenmaal vergrijsde,
Voelend de strop om zijn hals en de zonnevonken
Ziende op het water ? De rode dorpsdaken blonken,
Zang kwam van yolk uit de verte, en geklop van werven.
Blauw was de hemel en straalde, en hij moest sterven.
Zwijg maar. Ik weet : wij bezitten niets dan dit ene.
Wie heeft het leven niet lief ! En ge went dat ik wene ?
Niet zo dwaas ! Omdat ik mijn ziel heb verloren
Juist aan dat ene, kan ik niet anders dan horen
Naar het inwendig gezang van ons tweeer vreugde.
Dronken ben ik, als een die wijnen teugde.
En — wij bezitten elkAnder. Wat zou de wereld
Zijn zo ze niet door mijn ooglicht werd overpereld.
Al ons tezamen beleven is in ons getekend.
Zal het ooit einden ? Een dwaas die bij uren rekent.
Nochtans — luister ! — wij hebben een donker vermoeden
Dat wij bijeen behOren : als wilgeroeden
Wuivend in blauwe lucht, omlaag verbonden.
't Oppervlaksspel van ons leven heeft wislijk gronden.
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Ik duik omlaag, lief, of ik u verlaat :
In heldere afgrond groet mij uw gelaat.
DE GESCHONKEN KRACHT
Mijn kracht ligt niet in daden,
Ook niet in 't sterke denken,
Alleen in de genaden
Die mij de goden schenken.
Zij gaven mij 't verbeelden
Van wat wij donker voelen:
De klare en zichtbre weelden
Na zoet en smartlijk woelen.
De dromen, de gedachten,
Die ruikerwijs gebonden
Mijn dagen en mijn nachten
Doorgeurd om hen doen ronden,
De saamval van geluiden,
Het spel, het licht, de glanzen,
Het halfverholen duiden
Van vrije maatkadanzen
Die los de sluiers lichten
Waaronder zinnige leden
En raadslige gezichten
Hun schemerschijn verbreden,
Het slingren, winden, vlechten
Van woorden tot gierlanden,
En daarin andre hechten
Die vuren, flonkren, branden,
En sterren zijn die ogen
In peilloos lokken wenken
Naar blauwe hemelbogen
En de ethers die hen drenken,
Waar ze in het ongemeten
Mij vinden die hun zielen
De wereld doet vergeten
En mee om 't midpunt wielen
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Dat alle heemlen, zonnen,
Gedaanten, vormen, gronden,
In een vaart houdt gesponnen,
Gewenteld en gebonden,
Zee van bezielde lijven
Waar we eindloos in verzinken,
Een blijven en een drijven,
Een stormen en verblinken.
Mijn kracht is niet de mijne,
Hij is mij rein geschonken,
Hij schijnt, tot hij verdwijne,
Hij maakt mij klaar en dronken,
Hij is zo uwe als mijne,
Hij is het staag verkeren,
Hij donkert, tot hij schijne,
Hij is het diepst begeren,
Hij zal mij nooit verlaten,
Ook als het lichaam weigert;
In de eens begonnen maten
Stort hij zich voort en steigert
Temidden van de menigt
Die komt om mij to ontvangen;
Hij is die 't Al verenigt:
Hij 't nooit verzaad Verlangen.
DE SCHADUW
Gij weet wel dat ik dit begeer
En geen ding meer :
Mij uiten.
Ik kan de volheid die ik ben,
De wereld die ik in mij ken,
Voor andren niet versluiten.
Een aandrift doet mij als een bron
Van nacht naar zon
Verstromen.
Mijn golf als zij aan 't licht zich paart
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Schijnt meest mij om de spiegling waard
Die lijfloos is als dromen.
1k ken er gij kent er mij,
Gebonden, vrij
Bewegend.
En iedre trilling wederzijds
Wordt, eer ze sterven kan, bereids
Met weertrilling bejegend.
Toch blij ft uw lichaam, blij ft mijn diep,
Hoe luide 't riep
Of straalde,
Bij elk in ongedeeld bezit,
En niemand die het lot verbidt
Dat z6 zijn erf ompaalde.
Wij spreken van ons eigen uit
Het woord dat duidt
En tekent,
Maar 't blijft ons eigen en wordt stom
Voor wie zijn beelding als een som
Van pond tot penning rekent.
Als schaduw die op witte muur
Verborgen vuur
Doet kaatsen
Van voorwerp dat verborgen blij ft,
Z6 wat uit uwe en mijn ziel drij ft
Naar zon-beschenen plaatsen.
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I: LATE LENTE
MEIDAG
Hoe nabij,
Hoe als eerst,
Glanst het bosje en straalt de wei,
Schalt de leeuwrik die met zang de lucht beheerst.
Zorgenvol
Liep ik uit,
Eer ik 't wist kwam Lente en zwol
De ogen vol met groen me, de oren vol geluid.
Wie bleef jong?
Wie werd oud?
Lente lachte en mijn hart zong
De eigen tonen over die ze een knaap vertrouwt.
HET JONGE GROEN
Al dat jonge groen
Als een koele zoen
Op mijn ogen....
En mijn hart bewogen
Zoals toen....
HEIMWEE
Tranen die ik nooit
Toeliet uit to breken,
Wat heeft nu mijn hart ontdooid,
Deed mijn ogen weken,
Dat ik 't lachen van de Lente niet
Kan ontmoeten of gij vliet
En ik durf niet spreken
En ik weet geen lied?
Is het altijd zo
Als het scheidings-uur
Nadert en Natuur
Zendt als laatste boo
Haar verrukkelijkste Lente,
Dat wij spraakloos staan,
Leeg van wereldse gewente,
En als sneeuw voor zon vergaan?
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Of verbeidt mij nog
Na een jaar van bitter klagen
Blijdschap rein van elk bedrog:
Naakte, uit smart ontbonden dagen,
Die mij schreien doen van vreugd
Om 't hervinden van mijn jeugd?
Ach, wat anders drij ft ons dan
Naar de diepe bron van tranen
Als het hunkren uit de ban
Van de later-jaarse wanen
Naar die korte tijd terug
Die zolang scheen in 't gevoelen —
Afgebroken scheen de brug,
Aldoor verder reikte ons doelen,
Nochtans hopen wij van 't eind
Jeugd die dan niet meer verdwijnt.
Anders is ons schreien niet
Dan de zielsverrukte blik,
Die met plotselinge schrik
Als hij om zich lente ziet,
Daarin de innerlijke erkent
Die zich nooit heeft afgewend
Van het hopen zich te vinden,
Zich van de omgroei los te winden
Waar de wereld voor een tijd
Haar mee bond tot sterflijkheid.
Tranen breken nit, en zwijgen
Schijnt het enige gewin
Dat wij uit de ontroering krijgen —
Zaligheid, bevrijd van zin.
Tot de vreugd zelf ons weer geeft
Woorden waar een ziel in leeft.
DE DIEPE BRON
De lente is in mijn hart,
Ik kan er niet van zwijgen.
De bron lag toegespard,
Toch bleef het water stijgen :
De lente is in mijn hart.
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Het huis was zwaar gebouwd,
Zijn stenen muren wogen:
Een donker kloppen stouwt
Vergeefs aan vloer en togen:
Het huis was zwaar gebouwd.
Maar diepst verholen bron
Drong onweerstaanbaar boven:
Het nat daar geen op zon
Doorwatert alle hoven
Uit diepst verholen bron.
DE SPIEGEL ZELF
Gij nadert mij en spiegelt u
En dacht ge waart een kind van nu,
Maar ziet uzelf als eeuwigheid,
Als naakt en rein en vrij van tijd.
Gij schreit en wilt niet dat dit beeld
Dat uw toevallige schoonheid heelt
En niets is dan uw blijvende aard
Door mij als 't uwe wordt bewaard.
En zegt : is niet een spiegeling
In waarheid een verganklijk ding?
En DO verganklijk ben ik ook:
Een bloem die even openlook.
Waarom dan laat gij me enkel zien
Wat ik niet ben, wat ik misschien
Wanneer ik dood ben Bens zal zijn:
Een onvergankelijke schijn?
En ik: gij hebt wel nooit bedacht
Dat niemand met meer recht die klacht
Zou kunnen slaken dan ikzelf.
Ik zoek u vrouw, ik vind u elf.
Ik ben geboren met die ban
Waarbuiten ik niet treden kan.
Ik smacht naar menselijke min
En zie alleen de mythe erin.
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De mythe is in me als breukloos glas:
Zij spiegelt zich in al wat was,
In al wat is en toont elkeen
Het beeld aan hem en haar gemeen.
Zij maakt de tuin tot paradijs,
De wereld tot een vreemde wijs
Waarvan het hart de zin verstaat,
En toont in mensen 't godsgelaat.
En al wat toeval heet, valt af,
Als duivel of als aas voor 't graf,
Waarheen zij schouwt; maar iedre groei
Straalt voor haar oog in duurbre bloei.
Zij is mijn Lente: ik heb om haar
Wreed getrotseerd herhaald gevaar
Van mijn lichamelijke dood,
Tot zij mij heel in de armen sloot
En sprak: zie nu, geen schepsel leeft
Waarnaar uw hart niet smacht en beeft,
Maar alien hebben iets van mij,
Dat en niet anders, neem ook gij,
Zodat wie meest van mij bezit
Meest u behoort. Alleen nog dit:
Geen enkle mens hoort andren heel:
Elk heeft aan de andre als aan mij deel.
Zo zij. En nu staat midden-in
Mijn hart die Lente, en ik begin
De wereld als een deel van haar
Te zien, zo naakt, zo schuldloos klaar.
En gij staat voor me en wilt er zijn
Nog bloeiender dan dit festijn
Van onvergankelijke vreugd
Dat u omarmt. Een eeuwge jeugd,
Schoner dan uw kortstondige praal,
Schijnt door uw wezen, zendt een straal
Van blijdschap door uw ogen uit,
Uw leden zijn een golf, die sluit
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En opent de geheimenis:
Begeerte die een geven is,
En als een kussen, nu 't heelal
Beweegt onder uw harenval,
Zijn landen en de grote zee,
Alsof er lokkende verglee
Een meermin naar het flonkrend diep —
Hoor hoe zij riep, u riep, mij riep....
Maar zie, de zee is klaar, de plek
In 't bosje is als een feestvertrek,
En op een omgeworpen stam
Gaan onze woorden als een vlam
Die heen- en weertongt door het groen.
Het schoppen van uw kleine schoen
Ontrust een hagedis: die schiet
Langs 't kleurge mos naar 't donkre riet.
Waarom is nu het duin zo hoog?
Wat maakt de zee een grote boog
Van onafzienbre horizon !
En als een koning straalt de zon.
Ik weet niet wat ge nog begeert.
Mijn rijk is 't uwe. Zeewind keert
Zijn zilte lippen naar uw mond.
Wij staan zo menselijk gezond
En vol in 't leven: heel niet als
Gedroomde schimmen die met vals
Gebaar en een verheven schijn
Zich goden huichien die niet zijn.
Werklijk als wij is wel geeneen.
Zo is mijn Lente. Als heerlijk leen
Gaf zij ons deze onsterflijkheid,
Dit ogenblik, deze eeuwigheid.
PINKSTER IN 'T BOS
Dit is die ware Heilge Geest
Die op een open bosplek woont,
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Waar tot zijn jaarlijks tempelfeest
Met bloesem iedre twijg zich kroont.
1k ben geen winterlijk trawant
Van een verstarde en vormse dienst,
Geen overrijpe herfstpassant
Met vrucht die beurst op 't onvoorzienst.
Een zerpe rauwheid rinst mijn mond
— Zelfs is mijn zomer lang niet daar —
Maar iedre twijg die bloeit verkondt
Komst van het jaar, komst van mijn jaar.
*
Ik wist wel dat ik u zou vinden,
Verborgen bosplek in 't heelal ;
Hier viel het zaad van westewinden
Achter mijn oostelijkste wal.
Nader dan eerst, maar toch in 't oosten,
Ontluikt juist zulk een paradijs
Als door de erinring ons bleef troosten
Op de aldoor westwaarts gaande reis.
Zolang die Hof de liedren melden
Die in haar jeugd de wereld zong
— Galm uit de harten van haar helden —
Wordt uit het oost de wereld jong.
*
De bloesemtwijg en niet het zwaard
Zal, scepter, 't nieuwe rijk besturen.
Wij hebben 't in ons hart bewaard,
Nu zal het zichtbaar staan en duren.
De Heilge Geest stroomt of en aan,
Hij is een koele gloed van vuren,
Die alle talen doet verstaan
En spreekt uit duizenden naturen.
De Heilge Geest is overal.
Hij waait een storm op alle muren.
De volken lachen bij hun val,
En handen reiken de geburen.
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ZIELSDRANG
De late lente bracht de bloei
Van vroege bloemen, trage bomen
Op eens tezaam tot zulk een dag
Als schaars voordien de wereld zag,
En geuren die door lovers stromen
Vervingen wind die zuidwaarts woei.
Hoe heb ik vroeger niet geschreid
Als ik de voorjaars-fee ontmoette.
Haar jonkheid en verganklijkheid
Bewogen 't woord waar ik mee groette.
Maar toch rees in mijn hart de kreet:
Hoe broos en teer, gij kunt niet sterven:
Het is een schijn als wij u derven:
Gij zijt ! is 't zeekre dat ik weet.
Nu schreide ik weer, maar om 't erkennen
Dat ze in ons leeft, dat ons geslacht
Van de aanvang haar heeft meegebracht,
Een ziel met toegevouwen pennen,
Maar die zij altijd onverwacht
Weer rept als wij hun vaart ontwennen —
Die zich in blad en bloesem toont
En in de vroege loofgewaden,
In voorjaars hemel en de zaden
Van schepsien waar haar geest in woont,
Doch die 't natuurlijke gebeuren
Niet hoeft, het aanziet als een kleed,
Waarboven zij zich op kan beuren
En dan eerst heel ons eigen heet.
Dan zien we om haar de wereld ronden,
Haar hoogten en haar diepe gronden
Verdwijnen voor de blik die zwijmt,
Maar 't naaste en verste blijft gebonden
Als aan het woord het woord dat rijmt.
De jeugd van alle tijden luistert
Naar tonen die de wijze mond
Van de oudste vinders heeft gefluisterd,
Naar elk lied dat ons niets verkondt
Dan 't bloeien van de hazelaren,
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Pronk van kastanjes kandelaren,
En zoetheid die de meidoorn zond.
Daarom beginnen de gezichten
En liedren van verrukte vrouwen, —
Of zij verlangen in gedichten
Of zich verzadigen in schouwen, —
Altijd met lente : Pinkstergloeden
Zijn 't vuur waar zij hun hart mee voeden
En dat de wereld over brandt
En dat zij dronken van begeren
Mee willen dragen in de sferen
Van een onsterflijk voorjaarsland.
Niets dan de lente en die volkomen I
Dat is de zielsdrang die de dromen
Van alle volken heeft bevuurd
Dat die door de eeuwen hen geleidden,
En alle vormen, alle tijden
Zijn niets dan deze vorm die duurt.
AAN DE MEI-DICHTER
Dichter die de Mei
In uw eigen jeugd
Hebt gezongen,
Wist ge dat het trachten
Naar uw vliedende gedachten
U moest rukken uit de rei
Van de nieuw-begonnen krachten,
Pas ontsprongen
In de lente die ons altezamen heugt?
Of ge zint en denkt,
Onbenaderd wenkt
De eens door u omworven,
Schijnbaar, toen ge haar verstiet, gestorven
Ziel, die zich u wederschenkt
Als ge woordloos, moegezworven,
De ogen in haar ogen drenkt.
Balder kon haar niet
Zoals zij verdient beminnen :

I: LATE LENTE
Koning met de blinde zinnen
Zag hij niet het weids gebied
Waar zij introk en waar alle zonnen
Rondom haar opnieuw hun loop begonnen,
Anders dan de god op aarde ziet.
En zij lokte u en zij hoopte uw komen.
Maar a zaagt
Aldoor verder uit naar buiten:
Wereld die het brein u kon ontsluiten,
Wereld die uit wil en wanen daagt,
—En ook zulke heeft een schijn van dromen —,
Doch de droom als kind in 't hart vernomen,
Deze hare wereld hebt gij niet bevraagd.
In de harten van de mensen
Die a liefhadt, woonde zij
De eenvoud van hun sterke wensen
Was de trek van 't lente-tij ;
Maar uw woorden trokken grillige grenzen
En daarachter gingt ge leeg voorbij.
Hele volken hief ze uit hun omnachting
En hun blik
Kent haar in een lachen van verwachting
En een aarzeling van schrik,
Doch uw hopen is verachting
En uw eerste vraag: doen zij 't als ik ?
Keer ! De Mei is daar !
Al haar jong bekoren
Hield zij, maar een dieper gloren
Bracht ze, uit werelden die haar behoren,
Mee, als 't nieuwe Wonder in dit warme Jaar.
DE BOMEN
Jong en schomlend wuifde 't groen, het voile,
Maagdlijk in de koelte, een zwaargezwolle
Teelt van lover, blaadrend in de wind.
Maar toen stond het doodstil in de gloeden,
Heet en sterk, terwijl de vuurge roeden
Striemden uit het goud-doorlaaid gebint.
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En nu weerlichten de kim verscheuren,
Verre donder plof fend openbreekt,
Gaat er stil en snel, als schuiflend speuren,
Fluistring door die volte, en 't is als spreekt
Een uit hen van zoveel duizend tongen :
Hoor, de zomer komt. Wij zijn de jongen
Die voor 't eerst hem merkten in zijn macht.
Zij die wij hier vierden is bedwongen
Door zijne uit haarzelf geboren kracht.
En ons verdre lot is zijn en dragen:
Vruchten zullen zwellen in de schoot
Die geopend lag voor zijn behagen —
Hoor, de regen !
En de regen goot.
Tokklend eerst, toen raatlend. Grote droppen,
Stralen, en de donkre groene koppen
Schudden als ontzinden, diep gebukt,
Op een hoop gedrift, uiteengerukt,
Zodat overal, langs loof, langs stammen,
Door de molmen die de grond beslammen,
't Nat een stroom wordt die de wortels drenkt.
En een zucht stijgt uit hun nacht naarboven
Met het zuigen dat de vaten spant,
Adem van getuigen, van geloven,
Die naarbuiten welt door iedre wand,
En een dank verlaat de lover-schoven
Naar de onzichtbre Boom die neemt en schenkt.

MYTHEN
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DE WEG VAN TAAL
Aan P. N. van Eyck
Niets is overtuigend
Van de oergrondige gloeden :
Dat ze u blindend, zuigend,
In hun poel omwoedden,
Als de poovre woorden :
Stukgebroken scherven
Taal, die 't vuur behoorden,
En 't opnieuw verwerven
Nu gij ze opnaamt om een brug to smeden
Naar aan de oever mijn ontbonden leden.
Door die taal allenig
Kan ik tot u dalen :
Steil de gang en stenig,
Blinkend toch de stralen
Die mij lokken, glijden
Tussen voet en leuning,
Mij van angst bevrijden,
Stil doen staan in kreuning,
Tot ik neerkom in die helle kerker,
Me eindloos lichter voelend, eindloos sterker.
Want die lichtgedrenkte
Ronde, vormen-loze,
Die voorheen me al wenkte,
Spiegelt — wonderroze,
Aarde en hemel hullend
In haar bladervaagten,
Zich met ether vullend :
Hoogten, ruimten, laagten —
Nu niet langer uw allene holte,
Maar van 't heel heelal de oneindge volte.
Anders niet dan de uiting
Maakt het eindloos ledig
Tot de oneindge ontsluiting.
Ik-die-Ik-verdedig,
Uit u en 't zal blijken
Dat ge uw ogen opent
Op de ik-loze rijken,

II: VAN HEM TOT HEN
Iedre heining slopend
Die de god belette een vorm te worden
En zichzelf te zijn in menslijke orden.
Zie, ik zei: ik daalde.
Wist ik niet dat beelden
'T al te scherp bepaalde
Vaak vaagden of heelden?
Even goed was : rijzen.
Want dat kleine blinken
Dat ge omlaag leekt wijzen,
Waar ik heen dacht zinken,
Was niet anders dan het hoogste gloren,
Mens geworden en dus nieuw geboren.
ALS HIJ NIET WAS
Als hij niet was wien ik gelijk wil zijn
Zou ik niet weten, in mijn pijn,
Waarheen te gaan. Hij is mijn trooster.
Hij maakt mij telkens weer gerust
Als hij de hete kolen blust
Van 't haatvuur op mijn harterooster.
Zijn ogen zijn zo zoet en koel,
Ik staar erin met diep vertrouwen.
Van alle dingen die ik voel
Heeft, zachter dan de blik van vrouwen,
De zijne een refine spiegeling,
Die meer is, want zij is het wezen.
Ik kan er al de waarheid lezen
Waarnaar ik in mij vruchtloos ding.
Hij heeft een woordenloos omarmen
Waarin 'k mij eeuwig veilig weet.
Siddrend en vast is zijn erbarmen
Dat sterkend indringt in mijn leed
Zodat het blijdschap wordt naarbuiten.
Ik ken mijzelf dan niet. Ik ben
Weer licht, maar met een nieuw bekoren.
Kon ik hem heel voor elk ontsluiten,
De wereld werd als nieuw geboren:
Elk had hem lief zoals hij hen.
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TOT DE NOG jELJGDIGEN
Gij die streeft en stijgt,
Jongen, blijden, sterken,
Gij die schreit en hijgt,
Broed van klauw en vlerken,
Gij die nooit tevreden
Met omlaag to treden
Stortte en u weer hief,
Hoe heb ik u lief !
Want ik heb mijn vlucht,
Want ik heb mijn schrijden;
Door de storm getucht
Tot weerstaan en mijden
Schijn ik, zacht of krachtig,
Altijd even machtig ;
Maar uw tengre drift
Blij ft me in 't hart gegrift.
Aadlaar, naar zijn horst,
Oud, voor 't laatst gestegen,
Oogt mijn trotse dorst
Diep door luchtewegen, —
Trek dan gij uw kringen
Ras, met ranke zwingen,
Eens nog, duizendwerf —
Dat ik 't zie en sterf.

MYTHEN
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128

GODEN EN GRENZEN II: MYTHEN

DE KONFLIKTEN VAN HADEWYCH
Edele geest, die rt grootste alleen begeerde
En meende dat als 't vormenrijk heelal
Geen brokkelstorm was die verband ontbeerde
Maar een gestalte, een god, in eindloos tal
Van delen zich weerspieglend, gij dat Al
Woudt liefhebben en met uw zinnen zuigen,
In uw verbeelding zien, een mens als gij,
Hem in u leven, buiten u getuigen,
Tot ge eindlijk een met hem, ja hemzelf zij, —
Om dan in diepe en troostelOze val
Uw kleinheid kennend radeloos to buigen !
Als de onrust u doortoog, storm u doorwoelde
Naar hem, die Ene, opdat hij u verscheen,
Opdat lichaamlijk gij zijn lichaam voelde,
Hem in u opnam en in hem verdween,
Dan waart voor alien rondom u ge als steen:
Gij haatte haast wie u van hem weerhielden
En "sloot uw ogen daar iets in u brak:
Zij tergden uw gelaat als de onbezielden,
Daar (dacht ge) in him hart niet de pijlpunt stak.
De pijlpunt van de liefde ! Luid geween
Doorschokte uw leden daar beschaamd zij knielden.
Want zaligheid zo groot als de uwe — waande
Ge — kon niet weggelegd zijn voor die schaar
Wie nooit de hartstocht rozige wangen taande
Of 't stralend oog brandde tot dof gestaar.
Had ene ooit lief als gij ? — Doch traag werd klaar
Wat, trotse en luide ziei, ge eerst laat geloofde :
Dat liefde, ook als zij 't Al dat liefde is geldt,
Niet een zich schonk, andren voorgoed zich roofde,
Maar, storm of glimlach, duizend harten zwelt.
Aan 't bloeiend hart is ze even openbaar
Als aan 't geschroeide dat Naar bliksem kloofde.
Hongren en dorsten deedt gij naar het zoete
Verenigd worden met uw hoge lief.
Steeds zocht ge de ene uur die er duizend boette,
Als hij aan 't hart u in zijn armen hief.
Zijn daden waren u als brief op brief
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Waarmee hij u bizonder zich verkondde,
En als zijn bruid laagt gij voor hem bereid:
Maar telkens weer schrijnde u gelijk een wonde
De mensheid en haar arme menslijkheid.
Gij saam met hem, waart jegens deze een dief ?
Wee, want hijzelf doemde uw liefdloosheid zonde.
Tussen uw trots vol liefde : aan hem te horen
Heel en alleen, en 't wroegende gemoed:
In deernis en barmhartigheid verloren
Een wis te wezen onder mensevoet, —
Tussen die beide, en wetend dat de gloed
Van zijn omarming u eerst dan zou hef fen
Als ge, arm, in zelfvergeten ondergingt,
Raasde ge en trachtte 't zij welk hart te treffen,
Daar toch elk hart voor menshart openspringt.
Maar niet voor 't uwe. Uw hart dat toomloos woedt
Naar Een, wekt vrees bij wie zijn hang beseffen.
Zaagt ge ooit uzelf ? Spieglende in uw geschriften
Besloot ge uw beeld. Daar zien we u altijd nog.
Uw trots en sterkte die voorgoed zich griften,
De kroon en mantel van uw zelfbedrog.
Lucifer waart ge ? Een vorst die de orelog
Aanvaardde met zijn leenheer, niet gedreven
Door haat, maar liefde en vrijheid. Gij die no&
Gedoogde dat uw heer deernis zou geven
Aan mindren, minde hen daarna weer zo
Dat, schoon God zelf hen doemde, gij hen toch
Zalig woudt op doen staan in 't eeuwig leven.
Dat wist ge en klaagde u aan. De Liefde is wijzer
Dan wij, bezont ge, en leeft uit liefde en haat.
Zij heelt als balsem en zij wondt als ijzer.
Rechtvaardigheid haar naam. Wie dit verstaat
Wil nooit meer baten waar zij schijnbaar schaadt.
En nochtans trots dat hij uw daad niet wraakte,
En nochtans waan dat door uw sterke kracht
Gij de door hem gedoemden zaligmaakte,
Gij niet zijn wil, maar de uwe hij volbracht.
Geen schoner droom dan 't Al te zijn. Maar laat
Geen dromer menen dat hij 't menslijf slaakte.
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Trotser dan gij heeft geen, ook tegen de Eeuwge,
De vrijheid van zijn geest verdedigd. Vrij
Zoals de vuurberg vrij is, die zijn sneeuwge
Top met het zwerk, zijn voet met de vallei
Verenigt, maar 't inwendig gloedgetij
Wel een voelt met de aardmiddelpuntige gloeden,
Maar ook door die niet wordt ont-element,
Ontwerklijkt en ontwezend. De eeuwge vloeden
Van liefde, u slorpend tot uw stroom zich wendt
In hun stroom, schijnt gijzelf. Nochtans hebt gij
— Niet zij — voor menslijke omkeer u te hoeden.
Edelste geest, mens die een god wou wezen
En nochtans mens moest zijn : uw zoet konflikt
Ligt anders dan in woord en beeld te lezen
In 't diepe klagen dat uw stem verstikt ;
Dat laait, een levend leed, en vast verstrikt
Door duizend windingen van sterk-bedwongen
Taaltwijgen, gloeit en gonst en klankt en veert
En u verraadt, lijdende, duizend tongen
Behoevend wezen, dat maar een ding leert :
Gedachteloos heb ik in 't licht geblikt,
Gedachtenvol heb ik van 't licht gezongen.

MYTHEN
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HET LIED VAN DE VERLATENE
Verloren ! Verloren ! De Lente die schromer
Laaide op in de Zomer,
De Herfst trekt hem na met zijn natte geweld.
Ik hoor het geluid van zijn waaiende vaarten:
De bukkende bomen, de dorre geblaarten
Bestrooien met lijken het stuivende veld.
Ik staar op mijn hoogte en mijn dolle genoten,
De wolken, bestoten
Met schaduw de stad en haar torens vol galm.
Een mistoon doorscheurt het gelui van die klokken:
Een wroegende ziel in de worg van haar wrokken,
Een honende mond boven orglende psalm.
Ontbonden ! Ontbonden ! Mijn hart en zijn wonden
Verkonden als monden
Hoe 't wereldwiel rond hen, ontvelgd en ontspaakt,
Zich wrakkig verloor in chaotische ruimten
En hoe een ontketende zee haar gepuimten,
De onvruchtbare, rijzen doet, porig en naakt.
Ik roep om een ster die mijn wereld zal binden,
Haar stralen zal winden
Als wegen door 't Al en mijn hart in hun kreis.
Want nu als een dode doordrijf ik de streken
Waar niemand regeert en het doelloze breken
Van golven mij wentelt op wegloze reis.
Verlaten ! Verlaten ! En gij gaat uw straten,
Verdwenen Gelaten,
Waarin ik, al toont ge u niet langer, geloof.
Uw straling, uw kracht, en de vaart van uw zonnen
Herhalen nooit eindend uw nimmer begonnen
Lof van het Onnoembre ; maar mijn oor is doof.
Ik buig mij, ik sluit mij, de leden gevouwen
Als baarsel van vrouwen
Zolang het in donker nog wacht in hun schoot.
Ik hoor weer aan u, o getrouwste van alien,
Mijn Moeder, — ontvang me, ik wens u to vervallen
Waar 't leven in rijpt, en zij noemen u Dood.

MYTHEN
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DE BEOORDELAAR EN DE DICHTER
De Beoordelaar
Dring in uw binnenst door en vind er branden
De strenge wil, de bloedrijke geboort,
Die niet beschaduwd wordt door zichtbre wanden,
Maar, fakkel zelf, het huivrig ruim doorgloort ;
Soms stil, een vuur, in kern-vaste volending,
Doch dat aanstonds met plotse en snelle wending
De duisternissen in zijn gloedmuil smoort.
Laat het zijn vaart. Bind niet in de eigenwillige
Kanalen van uw geest zijn spel tot grillige
Beduiding naar uw eigen speelsheid vergt.
Er is een wijsheid die wij liefst niet weten,
Een al to klare die geen droom verbergt.
Geef, dichter, ons uw zichtbre zelfvergeten,
Niet het begrip dat minder leert dan tergt.
De Dichter
Zijn niet die beiden zoet in 't woord verbonden,
Mijn smaler : de ademklank en 't klaar begrip.
In 't ene beeldt het brein zijn vaste vonden,
In de andre is 't bootsen van de ontroerde lip,
De schal en schuiving onder 't hol verhemelt,
Spierslag, en stroom die 't bloed door de aadren wemelt,
Rug die zich recht en de gewelfde rib.
Als een orgaan, ertsvast, toch vol beweging,
Zijn wij geschapen en elke eerbiedpleging
Naar 't onuitspreekbre — want zulke is ons dicht —
Getuigt van leven, droomvol en verheven,
Maar ook van wet en ingeboren plicht.
Een is van 't zeevlak het weerfonklend beven,
Een de ebbe-en-vloed-macht die de golven richt.
De Beoordelaar
Hoe loof ik 't uur dat wij tezamenkwamen !
En 't wonder is dat ik het wonder prijs
En gij de klaarheid van bekwame namen,
't Vererfde woord en de onverbreekbre wijs
Waar de overleevring menslijke geslachten
Aan bond : dichter, richtende gedachten,
Tk, denker, dromen op hun dwaalse reis.
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Kan 't zijn, mijn vriend, dat we in elkaar beminnen,
Mijn klaarheid gij en ik 't onpeilbre zinnen
In u, die roes die in gestalten spreekt
En die ik nooit ontleden kon noch splijten,
Die voor mijn oog in neevien zich versteekt
En als ik wild hem aan het licht wil rijten
Zich op mijn botte brein door duizling wreekt?

De Dichter
Ik zeg u meer. Gij hebt ons zo gescheiden
Dat gij me ontmoeten kondt gelijk een vreemd.
Zie nu terug en vraag wie van ons beiden
Ooit een ontbeerde die naar de andre zweemt.
Het zoete wonder heeft zich zo verwonden
Van de aanvang, toen een god ons schiep, dat gronden
Noch reednen reiken waar het oorsprong neemt.
Konden wij ooit onszelf zijn, gij begrijpen,
Ik uit mijn scheemring tot gedaanten rijpen,
Als de andre niet nabij was : vorm of stof ?
Gij begrijpt mij, ik schep uw beeld, mijn ziener !
Uw lichaam ik, mijn licht ! Wat maakt het of
Ik u mijn meester noem, gij u mijn diener,
Daar we een Monarch zijn in eenzelfde hof.

De Beoordelaar
Uw stem en mijne strenglen door elkander,
Uw zoete en warme omarmt mijn belle toon.
En 't is me of elk van ons van aard verander
Als groeide een wader tot zijn eigen zoon.
Geheimen komen in mijn geest tot klaarheid,
Uit de uwe blinkt de regelrechte waarheid
Terug als ondoorgrondelijk en schoon.
Zoals van twee verscheidene naturen
De lichamen elkaar als tweeling-vuren
Ontvangen tot onscheidbre dubbelgloed,
En lust van de een door de andre wordt genoten,
Zo stortten wij tesaam: gestalte en vloed,
Voortaan in 't woord gesloten en ontsloten,
Ontzondigd van ontzinnende overmoed.
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De Dichter
Wij vonden saam van alle wondren 't wonder:
De liefde die ons aan onszelf ontheft.
Alleen als zin noch geest zich verbizonder
Wordt in hun eenheid de eeuwge Droom beseft.
Voor de andere elk en saam voor 't ene Wezen
Dat in ons werkt, dat in ons werk laat lezen
Zijn werk dat alle menswerk overtreft.
Want zo in de aanvang een onzichtbre vleugel
— Zijn eigen aandrang en zijn eigen teugel —
Leven bracht in de chaos, en dat viel,
Als godlijkheid aan eigen grens gebonden,
Door alle sferen, dan heeft iedre ziel
In zich die saamheid die wij samen vonden,
Als klein rad wentlend door het grote wiel.

De Beoordelaar
Eerbied bevangt me. Uw hand schuift heemlen open
Waar ik alleen het aards verbeelden zag.
Uit grotkristallen waar de wanden dropen
Verbeeldde ik mij de luister van uw lach.
Gij heft hem ginds. Neem me op in uw omarming!
Ik wil wel zijn als gij. Maar o, ontfarming !
Niet als gelijke die u meestren mag.
Meester gij mij I Gun mij van zon tot zonnen
Uw vaart te volgen! Eeuwge stralen bronnen
U tegen en ik kan niet anders doen
Dan ademloos het vonkend vuur te meten,
Te reiken naar de ring rond uw plantsoen,
Die aldoor wijkt als ik hem meen te weten,
Ik blind door 't licht als 'k mij te zien verkoen.

De Dichter
Zwijg stil. Gij zijt een zuil. De heemlen rusten
Op u. Zodra gij de armen van u spreidt
Steunt ge de wanden van 't heelal: de kusten
Van de planeten liggen wijd en zijd
Gestrooid tussen uw vingers en uw haren.
Als wij niet saam de oneindige wereld waren,
Wat zou ze zijn dan schuim, leegte, ijdelheid.

V: DE BEOORDELAAR EN DE DICHTER
Al wat ik denk zijt gij. Al wat uw ogen
Aanschouwen, ben ikzelf. Heel dit bewogen
Heelal, toch vast gegrond, zijn gij en ik.
Wij Leven 't, zijn het : talleloos de lijven
Waarin we ons tonen: maatloos het getik
Van de uren, eeuwen, dat wij zijn en blijven:
Eeuwigheid, zegt de mens ; wij, Ogenblik.

De Vereenden
Toen was er stilte. En toen, uit de orizonnen
Die geen kon zien, luidde er een stem : aanschouw
De twee Vereenden die mijn vrede wonnen.
Toen leek 't heelal een zee, en boven 't blauw
Van golven die zich stil en stralend beurden
Verhief een boog zich : zeven verven kleurden
Zijn zwevende en toch vaste toverbouw.
En uit de waatren klommen als op treden
En daalden tussen boven en beneden
Nergens een ruimte een huldigende schaar
Van geesten in en uit het hoogste gloren.
Daar vloeiden alle kleuren door elkaar
Tot blinkend licht, en uit die glans geboren
Stond een zuivre Gestalte, zacht en klaar.
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VI: MORDECHAI, EEN PURIMSPEL
JODEN UIT DE BERGEN
Geslagen staan we en zien verbaasd, eer 't licht
Glanst op die daken, 't scheemrend wonder aan.
Dit 's de stad Suza. Traag verging de nacht
Toen wij de steilten stegen en 't gerol
Van puin langs hellingen trotseerden, hopend
Op hulp in Suza. Ongenaakbaar strekt
De koningsstad rotswand en koepeling,
Dommen van goud, v6Or ons omhoog. Wee ons !
Daalt van zei hoog genade op ons zó klein?
Zwijgen we, want drie mannen naadren, groter
Dan wij, eerwaardig van gedaante en aanzicht.
Zijn 't vreemden? Joden ? Stil, zij melden 't zelf.
JODEN UIT SUZA
Joden als wij ! Bergstof en nachtdauw goort
Hun angstige trekken en zij staan als schuw.
JODEN UIT DE BERGEN
Zeg ons, waar zijn we ? Want dat Suza heet
Dit midden van de wereld, doet onze ogen
Vertrouwlijker niet naar paleizen zien
Die wij nooit zagen.
JODEN UIT SUZA
Daar's de koningsburcht,
Daar Haman's huis.
JODEN UIT DE BERGEN
Oversten van ons yolk !
Want uw gelaat drukt aanzien uit en ambt,
Waardigheid die in 't strenge en milde speelt,
Help ons en raad ons waar to gaan om hulp.
Toen Jeroesjolojiem, 't gewijde, viel,
Voerde Nebukadnezar grijze en kind,
Man, vrouw en vrije en slaaf, en arm en rijk,
U naar de steden, naar de bergen ons,
Landbouwers, deelde ons in de dorpen in,
Waar we eerzaam leefden, trouw aan zede en wet,
Schatting betalend naar gerechte maat.
Zo liepen jaren en 't bestaan werd licht,
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Ballingschap 't ene Teed, maar 't hart had hoop.
Tot eensklaps, als een bliksem die bij dag
Een ceder splijt : de stam schroeit en het loof
Ruist, dort en zinkt : een boodschap kwam in 't dorp.
Een man bracht brieven, met de koningsring
Gezegeld : eer de maan zich driewerf rondt
Dode men alle Joden. Welk geklaag
Toen opklonk na een stilte, ik zwijg het. Vriend
En buur — niet-Joden ook — elk weende om 't lot
Van 't yolk van Isrel. Gaat, zo luidde 't toen,
Gaat, gij onze Ouden, waar de koning troont,
In Suza : smeek gena. De Raad gedoogde 't,
Machtigde ons met zijn zegel, gaf verbriefd
De bede en wens van de gemeente, opdat
Hun smeken 't onze voor de troon versterk.
Zo werd de reis aanvaard, zo kwamen hier,
Na dubble dagreis, juist met zonsopgang
Wij aan en wachten de uitkomst, maar — vanwaar ?
JODEN UIT SUZA
Ziet om u heen, daar juist de scheemring rijst,
Ziet om u, voor u! Joden, alien Joden.
As op hun hoofd, rouwzakken over 't lijf
Zijn zij daar dag en nacht gezeten. Ginder
Hoog boven hen in 't goud de zonne-koning,
Daarneven Haman. Waant ge, als heil van Joden
Te halen ware uit hand zo hoog, trots waker
Zo kwaad, dat geen het waagde ?
JODEN UIT DE BERGEN
Haman .... 't Gefluister
Van Hamans naam drong door de bergen zelfs.
Haman, die Joden haat !
JODEN UIT SUZA
Zwijg stil en merk.
Ziet ge aan de poort van 't koningshuis, vlak naast
Waar zijn gewcldige boog zich donker opent,
Roerloos en recht, vermagerd, nochtans fier,
Een oud man, zittende en gedekt ?
JODEN UIT DE BERGEN
Wij zien.

: MORDECHAI, EEN PURIMSPEL
JODEN UIT SUZA
Mordechai is 't.
JODEN UIT DE BERGEN
Mordechai ? Vorst van Vorsten
VOOr 't Babyloonse ?
JODEN UIT SUZA
En nog ! Nog meer dan ooit !
Isrel-in-de-verdrukking zelf is hij !
Wijze, wijs-on-derdaange, breukloos-trouw,
Redde hij 's konings leven, werkt en waakt
Opdat geen kwaad die zon van 't rijk bezwalk.
Maar nooit, nooit boog hij 't hoofd voor die vergulde
Paljas en kinkel, Haman, 's konings slaaf.
Daaglijks praalt Haman het poortaal door, daaglijks
Groet niet die staatgere dan hij, de sture
Vorst Mordechai. Dat doet dit yolk die moord.
't Is niet de koning, Joden dodend : Haman
Wil Mordechai's dood en die van Mordechai's yolk.
JODEN UIT DE BERGEN
Vorstlijk is Israel !
Vorstlijk is Mordechai !
Zoals op hoogten
Boven het lage land
Van Palestina
De tempel goudde,
Goudt op uit Israel
Mordechai.
Zij hebben de gouden
Daken, de vaten
Van de tempel geroofd,
Verheerd Palestina ;
Roven zij nu het hoofd en de ogen
Van Mordechai
En het yolk?
Is Isrel een schaap,
Dat de slachter maar zegt :
Hier, ik slacht je ?
Is die man, Mordechai,
Die zo'n grote Jood is,

141

142

GODEN EN GRENZEN II: AlYTHEN

Een pop die de hand van een pochende Medier
Breekt ?
JODEN UIT SUZA
Ellendig zijn we, en toch als een zal helpen
Is 't Mordechai. Kom heel dicht bij me : in fluistren
Doe 'k vreemd verhaal. 't Gerucht drong tot u door
— 't Is twee jaar sinds — van 't honderdtachtig-dagig
Feest op de burcht van Suza : zwermen vorsten
Vierden daar met de koning. Zeven dagen
Besloten 't feest, op 't voorplein, voor al 't yolk.
Daar hingen witte en groene en hemelsblauwe
Tapijten neer, purper-omzoomd, aan ringen
Van zilver tussen marmren zuilen : gouden
En zilvren ligstees drukten vloer van marmer,
Porfier, albast en kostbre stenen. Gouden
Vaten, en geen vat eender, gingen rond
En de wijn stroomde. In 't vrouwenhuis onthaalde
Vasthi, de koningin, de vrouwen. 't Feest
Liep juist ten einde, toen de koning, dronken
Van wijn, door zeven heren — Mehuman,
Biztha, Charbona, Bigtha, Abagtha, Tsethar,
Carchas — Vasthi bevel zond, met de kroon
Op 't hoofd, voor hof en yolk to pronken. Vasthi
Weigerde, en driewerf kwam 't bevel, maar driewerf
Weigerde Vasthi. Toen beriep de koning
Zijn raad van zeven vorsten : Tharsis, Sethar,
Menes, Admatha, CArsena, Memtachan,
Marsena. En Memtichan sprak : de koning
Ontneem Vasthi de kroon, geef ze aan een andre,
Beetre dan zij. De koning deed het. Boden
Brachten uit alle landen vrouwen. Hegai,
Vrouwenbewaarder, deed twaalf maanden elke
Naar de wet voorschrij ft plegen : zes met olie
Van mirre, zes met specerijen, reuken,
Zalven voor vrouwen; en een was er, Esther,
Die Hegai schoonste vond: die gaf hij 't schoonste
Huis, schoonste siersels, zeven jonge dochters
Van adel. Toen deze op haar beurt de koning
Zou naadren vroeg haar Hegai : welke siersels ?
Maar zij zei : gene, en tooiloos ging zij in
Waar haar de koning kroonde. ZO werd deze :
Koningin Esther. Nu verneem 't bericht
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Door de Oudsten van ons yolk, de Raad van Joden,
Geheim bewaard: Mordechai had een oomskind,
Hadassa, die hij in 't verborgen grootbracht.
Twee jaar geleen verdween ze. Meer : ten tijde
Van Vasthi's val, niet eer, sloop Mordechai
Daaglijks rondom 't paleis, koos zich daarna
Zijn plaats aan d' ingang. 't Heet: Hadassa werd
Koningin Esther.
JODEN UIT DE BERGEN
Koningin Esther,
Koningin Israel,
Van de straat uit de laagte
In de gouden burcht Suzan
Hief haar ten koningskroon
Mordechai.
Koningin Esther,
Koningin Israel,
Die een onzichtbare
Kroon bij haar yolk droeg,
Loopt op de hoogten onder de zichtbare
Blinkende kroon die zo hoog voor zijn yolk zag
Mordechai.
Koningin Esther,
Koningin Israel,
Staat met de kroon op, staat voor de handen
Van de gouden zon-koning,
Waar de gena leit, de eer die zo hoog leit
Voor 't yolk van Esther en
Mordechai.
Koningin Esther,
Koningin Israel,
Neemt uit de handen
Van de zon-koning
Gouden genade
Voor 't yolk van Esther en
Mordechai.
JODEN UIT SUZA
Juich niet to luid. Toen Mordechai vernam
Van 't moordplan scheurde hij zijn kleedren, trok zich
Een zak met as aan, en liep schreeuwend door
De stad tot voor de burcht : de poort ingaan
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Ontzegt elk wie in as gaat vaste wet.
Maar Esther's jonge meisjes hoorden 't. Esther,
Toen zij 't haar zeiden, smartte 't en zij zond
Hem kleedren, dat hij ze aandeed, en niet rouwde.
Mordechai weigerde. Esther zond toen Hatach,
Haar kamerdienaar : op 't paleisplein staande
Sprak hij met Mordechai en verstond hoe Haman
De koning zilver, tienduizend talenten,
Bood voor de Joden en hoe 't antwoord luidde :
Neem ze en ik schenk je 't geld. Ook gaf hem Mordechai
Een afschrift van de wet voor Esther, tevens
Bevel dat ze inging tot de koning, vragend
Het yolk to sparen. Esther zei tot Hatach :
Mordechai weet dat wie als ongeroepne
De koning nadert, sterft. Mij riep de koning
Driemaal tien dagen niet. Maar Mordechai
Gaf antwoord : zeg dit Esther : waan niet dwaas
Dat gij ontkoomt meer dan een ander Jood.
Zwijgt ge: Isrel sterft niet, maar van ons sterft elk.
En : kan 't niet zijn dat juist om dit ge uw kroon
Nu draagt ? Toen antwoordde Esther : Laat de Joden,
Zoveel in Suza zijn, tezaam vergaadren.
Eet niet en drinkt niet tot de vierde dag.
Ik en mijn jonge meisjes doen zo ook.
Dan zal ik gaan, en moet ik sterven, 'k sterf.
JODEN UIT DE BERGEN
Verder !
JODEN UIT SUZA
De koning troonde en in de deur
Die op de voorhof opent sidderde Esther
In 't kleed met de klaarwaterige stenen.
Waagde niet naadren. Doch genadig zonk
In Ahasveros' hand de scepter. Vallend
Naarvoren raakt ze 'm aan. Maar toen de koning
Haar bede vraagde, noodde ze enkel hem
Tezaam met Haman aan het noenmaal.
JODEN UIT DE BERGEN
En?
JODEN UIT SUZA
Haman lag naast de koning toen zij gister
Aten met Esther ; die ze aan 't wijnmaal noodde
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Voor heden. Haman praalt, pratter dan ooit.
Kijk daar : hij komt.
JODEN UIT DE BERGEN
Is 'm dat? Is 'm dat? Hij ziet
Fier en rood als een haan, kleurig bepronkt
Stapt en kukeluut hij viktorie, ah !
Zie hoe hij gaat langs Mordechai : zwartkringd
Braggen zijn ogen. 0 'k ben bang, bang, bang.
Statig troont Mordechai : o wat een grote Jood,
Prachtge Jood, grootgeslachtge Jood, glorie van Isrel !
JODEN UIT SUZA
Stil en wees wijs of Haman hangt je: aanstonds
Hangt hij ook Mordechai. Maar zie ginds en luister.
Een van mijn boden nadert. Is er nieuws ?
BODE
Vreemde geruchten plagen 't huis van Haman.
Terwijl zijn grootheid daaglijks aanwast, groeit
Zijn onrust en zijn haast. De langgedragen
Wrok tegen Mordechai, door de zekerheid
Dat alle Joden zullen sterven schijnbaar
Gelenigd, vlijmt hem bitterder dan ooit.
Hij droomt van Mordechai, ziet hem in zijn slaap
Gewapend klaar staan tot een stoot en schrteuwt,
Ontwaakt, in doodsangst voor een schimmige dolk.
Het daglicht baat niet. Dat zijn vijand roerloos
Zit aan de poort, ontneemt hem niet de waan
Dat hij op de eigen tijd, nu hier, dan daar,
Een aanslag smeedt om hem to doden. Thuis,
Denkt hij zich Mordechai bij de koning. Daadlijk
Snelt hij naar 't venster en, het angstzweet paarlend
Op zijn gelaat, ziet hij hem zitten. Dan
Slaat de angst in woede om en hij hijgt : . die Jood !
Altijd die Jood ! Aanstonds, zelf in 't paleis,
Temt hij maar noO zijn vrees en snelt naar huis,
Alleen opdat hij aan de poort zich Mordechai
Met ogen tone, tot zijn woede en troost.
't Is of hij voelt dat Mordechai hem bedreigt,
Sterker dan hij is, middlen, wegen weet,
Die hij wil vinden, maar begrijpt niet waar.
Een ding is zeker : zijn geweten drijft hem;

146

GODEN EN GRENZEN II: MYTHEN

Hij kan niet wachten. Tot zijn huisvrouw Zeres
Klaagde hij : nooit nog was bij Ahasveros
Mijn gunst zo groot : samen met hem en Esther
Maaltijdde ik, en alleen, en heden weer,
Maar rust is nergens, alzolang die Jood daar,
Mordechai, zit aan de poort. — Vraag straks zijn leven,
Zei Zeres, doe een galg, vijftig el hoog
Voor 't huis oprichten: hang hem en heb vree !
Haman ging aanstonds naar 't paleis en Zeres
Bouwt ginds de galg.
JODEN UIT DE BERGEN
Wee ons ! Wee Mordechai !
JODEN UIT SUZA
De Almachtige werkt
Langs wondere wegen,
Roept in de harten
Van de verkeerden —
Als zelf zij niet weten
Hoe 't loon te ontkomen
Voor de euvele daden —
D'argwaan te wapen
Om hen te behouden.
Hij zendt hen dromen,
Ontsteekt hun driften,
Ontneemt hun 't geloof in hun dwaas betrouwen,
Dringt hen tot daden waarvan zij de noodzaak
Zelf niet begrijpen.
Zo komt de goede aan zijn end, daar Jehova
Besloot tot zijn ondergang.
Zo heerst de kwade,
De man die zich vetmest
Aan medemensen, —
Omdat de Almachtige
Lust aan zijn leven heeft,
Diep in zijn hart zich
Verborg en het leidde.
JODEN UIT DE BERGEN
Een andre bode, niet van Hamans huis,
Maar van de burcht. Zijn aanzicht ziet verbaasd.
Niet droef, niet blij, maar vraaglijk, als van een

VI: MORDECHAI, EEN PURIMSPEL

147

Te vol van tijding dan dat hij haar aard,
Of de uitslag goed of kwaad zal zijn, verstaat.
BODE
De nacht was zwaar van galm, niet van geluid,
Maar van een weergalm, of van ver, heel ver,
Geluid weerkaatste, zodat niet het oor
Het tussen andre klanken opving, maar
Alleen als andere geluiden zwegen
't Gewaar werd als wat leek inhoud van stilte.
Zo gonsde 't in de burcht, zodat de koning
Woelde en geen slaap vond. En zoals bij nacht,
In donker, het gesloten wakend oog
Ziet wat bij dag geen vorm heeft, zo verscheen
Nu Ahasveros uit een dichte drang
Van onbegrepen zorg een aarzel-schijn
Van blikken en gebaren : monden spraken
Woordloos gerucht tot woorden, handen deden
Dromen tot daden : wat rondom de burcht
Bij dag bewoog, binnen nauw luidde : alleen
Als branding van de zee een echo had
Binnen haar muren, werd tot klaar geweld,
Tot dreiging, tot bedoeling sterk en luid.
Bij 't rode toortslicht was 't voor spiedende ogen
Te zien, uit halve woorden was 't te horen
Voor luistrende oren, wat zijn waak benauwde,
De oorzaak alleen bleef donker, hem en elk.
Was 't door het rijk de weeklacht van ons yolk
In dorp aan dorp, of 't stillere geklaag
Van wie hier lagen, deze die het hoofd
In zak en as verborgen, en wier zuchten
TernoO gesmoord, bij dag, ook niet bij nacht,
Nooit door de dichte muur drong ? Of een wenen
Van 't vrouwen-huis ? Geen weet het, maar de koning
Hief zich op 't bed, zag om zich, riep zijn knaap
Die scheen te slapen, zond hem naar de zaal
Waar de geschriften, rol aan rol gerijd,
Het wisselend verhaal van zijn regering
Op perkament bewaarden. Wees toen : lees !
Het was van 't jaar toen Bigthana en Theres
Hem naar het leven stonden, Mordechai
't Verraad ontdekte. En Ahasveros vraagde :
Welke eer weervoer hem ? En de knaap zei : gene.
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JODEN UIT SUZA
Gene eer : de vromen
Leven en sterven
Eer-166s als Mordechai !
Zegenend wonen
Op hunne burchten
Groten en heersers,
Zeegnen de kwaden.
Aanstonds komt Haman,
Hoonlacht om Mordechai,
Neemt hem zijn naam in 't hart van de koning,
Kleedt zich in de eer die hem behoorde.
JODEN UIT DE BERGEN
Weer van 't paleis een bode : zijn gedaante
Toont haast als van wie voor een dijkbreuk loopt.
Hij schreeuwt, hij wuift, de menigte om hem heen
Rijst op en vraagt, maar in een rechte lijn
Veren zijn voeten over 't plein naar hier.
BODE
De burcht was in een vlaag van onrust, daar
De koning in zijn zaal geen rust vond, telkens
Vragend naar Haman, die de knieen nauwlijks
Boog voor zijn troon of hij beval hem: raad mij !
Wat zal ik zulk een doen die ik wil eren
En geeerd wil zien? En Haman—zijn gelaat
Straalde : hij zag zichzelf ; maar hij bedwong
De waanzin van zijn vreugd hij zei: de koning
Doe die man rijden op het koningspaard,
De koningskroon op 't hoofd, in 't koningskleed,
En voor hem gaan, de burcht uit, Suza door,
Een Vorst, roepend voor 't yolk: Zo doet de koning
Hem die hij eren wil en geeerd wil zien.
Toen sprak de koning: neem paard, kroon en kleed,
Doe naar uw raad aan Mordechai, de Jood!
HET VOLK
terwiji Mordechai uitrijdt:
Mordechai zit op 't paard en Haman leidt hem!
Mordechai draagt de kroon en Haman leidt hem !
Mordechai rijdt: Haman roept uit voor Mordechai
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ZO doet de koning
Hem die hij eren wil en geeerd wil zien!
JODEN UIT DE BERGEN
De Jood Mordechai rijdt
In de zonkonings kleed
Met de kroon.
Uit de burcht, de stad Suzan neer,
Leidt Haman hem, schreeuwende : ZO doet de koning
Hem die hij eren wil en geeerd wil zien.
HAMAN
ZO doet de koning
Hem die hij eren wil en geeerd wil zien !
JODEN UIT DE BERGEN
Zijn kroon is van goud en groot,
Witgezoomd, hemelsblauw 't gewaad,
De mantel van fijn linnen en koningspurper.
Wit is 't paard dat de gouden
Bellekens klankt, en gouden
Franje aan zijn purperdek,
Flonkrend de trens.
Voer hem maar, Haman !
Roep rond, Haman
Slaaf van een Haman !
Mordechai, onze vorst !
Trap nu de halzen krom,
Staar nu de monden stom
Van het Perzer-gepeupel, geknield op straat.
Esther op de koningstroon,
Mordechai op 't koningspaard,
De zon in het blauw, die de Perzer-god is,
Straalt op de Joden-triomf.
JODEN UIT SUZA
Hij 's een gouden pop op een paard,
Een akteur in een konings-spel,
Haman vertoont hem, maar
Straks hangt hij de pop.
Met een pop van palje
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Kon de koning het doen:
Als een pop van palje
Hangt-i Mordechai.
JODEN UIT DE BERGEN
De nauwe straten
Van 't koninklijk Suzan
Omvangen in hun donker
Die gouden ruiter.
In trouwe bogen,
Naar 't blauw gespleten,
Overhangen ze hem.
Zij monden open
Daar hij to pralen
Over de pleinen
Rijdt als een heerser die
Over de bres kwam in de stad die hij nam.
De bruggen dreunen
Van zijn paards hoefklop
En omdiep naast de zon in het water glanst zijn kroon.
Dit 's Mordechai die altijd een vorst van een mens was, —
Want elk heeft de man die hij worden zal in zich:
Die altijd de slapen voor een kroon, de schouders
Voor een koningskleed had.
Dit 's Mordechai, uit Isrel, dat altijd Monarch was : —
Want een vorst is een vorst of hij soms in een zak gaat ; —
Dat altijd de volken beheerste en ook heerst in
Suza, door Mordechai.
JODEN UIT SUZA
Jullie vorst van een mens is een jood daar de koning
Niet bij in de schuld wil staan.
Voor zijn leven betaalt hij 'm: met wat?
Met een jas uit zijn kast, met een kroon uit zijn schat,
Met een paard uit zijn stal, en een slaaf.
Die geeft-i 'm kado, nee hij leent ze hem maar,
Dat hij Suzan doorrijdt tot een ogen-mooi
Voor zich en zijn yolk voordat men hem hangt.
Maakt ge dAarom gejuich?
JODEN UIT DE BERGEN
Broeders, die jood is Mordechai,
Redder van de koning.
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Broeders, die jood is Mordechai,
Neef van Esther.
JODEN UIT SUZA
Nu ja! Nu ja!
JODEN UIT DE BERGEN
Broeders, rijden op dat paard in het konings-kleed
Met de kroon, is een zon-konings eer,
Die Haman vroeg als het goudste naast
Zitten op de troon.
JODEN UIT SUZA
Dat 's waar ! Dat 's waar !
HET VOLK
Zie de galg ! Zie de galg ! Boven het Hamanshuis !
De gaig! de galg! de gaig ! De galg boven het Hamanshuis!
EEN STEM
Voor Mordechai !
STEMMEN
Voor Mordechai !
JODEN UIT SUZA
Voor Mordechai !
0 wat waren we dwaas
Dat we u haast geloofden.
Wij zagen het wel.
Ziet nu voor eeuwig, broeders !
Hoe koningen doen.
Zij hangen geen simpel man.
Zij pronken hem op, zij vergulden hem,
Zij hijsen hem hoog op een koningspaard,
Een rijksvorst rijdt hem om, zijn lakei.
Dan hangt hem de koning in zijn mooie kostuum
Als een prins en de beul doet eerbiedig.
Dat hangt veel mooier !
JODEN UIT DE BERGEN
Broeders, dat kan niet zijn.
De trotsaard Haman
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Beval van die galg.
Niet weet het de koning.
JODEN UIT SUZA
Hamans huisvrouw Zeres
Kan uit haar vensterzaal
Mordechai zien rijden.
Zij heeft goede ogen,
Vlugge bedienden die luister-snel zijn,
Zij zou 't niet wagen
't Geklop to aanhoren
Als de koning het niet wist.
Hoor, daar is Haman bij Esther aan 't wijnmaal.
Mordechai 's verdwenen.
En daar ?
JODEN UIT DE BERGEN
Daar is een bode ! Hoort!
BODE
Zijn vrouw en vrienden
Zeiden tot Haman: Mordechai is een Jood:
De koning eert hem: hoe zoudt ge iets vermogen
Tegen de Joden?
JODEN UIT DE BERGEN
Hoort ! zijn vrouw en vrienden!
De koning eert hem: hoe zoudt ge iets vermogen
Tegen de Joden?
JODEN UIT SUZA
Een koning is een zee:
Vlak onder 't oppervlak ziet elk, zijn afgrond geen.
JODEN UIT DE BERGEN
Een bode; een bode van het wijnmaal. Hoort !
BODE
De bliksem vallende in droog hout, kon zo niet
Een vlam doen opslaan als een enkel woord
Dat Esther sprak. De koning was met haar
En Haman aan het maal. Slavinnen dansten.
Scherts vloog van mond tot mond en Hamans scherts
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Fonkelde vuurger weer van Esther, maar haar woorden,
Wij1 zij de koning minziek maakten, borgen
Een donkre dreiging onder zoet geluid,
Zodat zelfs Haman niet hun zin verstond.
Totdat de koning zei : Noem mij uw bede,
Koningin Esther, 'k geef ze u. En haar antwoord
Begon, terwijl haar stem zich weker plooide : —
Een koning, reizende in den vreemde, vond
Een tuin die hem behaagde : bomen, bloemen.
En huiswaarts gaande zond hij door zijn tuinlui
Die hele teelt vooruit naar 't eigen rijk,
Dat zij ze plantten: stammen op de berg-en,
Langs beken 't needrig kruid, en 't groeide en geurde,
En meenge struik gaf vruchten, die zijn mond
Met sap verkwikten, zijn verhemelt streelden
Met aangename smaak. Toen, na die koning,
Zijn zoon de kroon droeg, koos die op een keer,
Omdat een trotse bloem die in zijn gaarde
Te hevig geurde hem verdroot, een kleine
Verborgen plant die hem zijn tuinman toonde
En deed die zetten in haar plaats. De struik
Bloeide als voor hem alleen, in schaduw; geurde
Alleen in donker en hief dan haar glans
Schroomvallig en bedauwd naar hem omhoog.
Zij was een van die vele, die in 't land
Sterk en bescheiden dienden, die zijn vader
Daar had doen kweken. Heel dat plantenvolk
Groeide en deed niemand kwaad, droeg in zijn harten
't Behagen van een koning, en vergold
Door deugden iedre zorg. Maar, heer, die koning
Bezat een slaaf, die hun verborgen kracht,
Hun kleinheid en pronkloos bestaan gevoelde
Als een verwijt : hij hield van pracht en praal,
Van schijn en wuftheid, van die heftige geur
Die juist zijn heer niet wilde. Maar de koning
Kende die plantenteelt niet, wist niet dat
Zijn struik, zijn eigen bloemstruik, een van deze
En elk van hen aan haar gelijk was. Toen dan
Zijn slaaf hem zei dat hier en ginds in 't land
Zich 't onkruid ophoopte en een giftige reuk
Het welzijn van zijn yolk bedreigde, gaf hem
Zijn heer bevel al wat daartoe behoorde
Te doden. En die slaaf ging heen. — De koning,
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Snel opziend : hij ging heen? En Esther vraagde:
Wat anders, koning? — Ahasveros zeide:
Noem nu uw bede. Toen sprak Esther zacht :
Ik vraag mijn leven, koning, mijn yolks leven,
Waarvan ik een ben. Zo die man, die snode,
Ons veilen wilde als slaven, zwijgen zou ik,
Al boette hij ook dan de schade u nooit....
Welke man meent gij ? zei de koning. Esther
Richtte zich op en zei : die man, de moorder,
Is deze euvele Haman. Ahasveros,
Maar moeilijk zich bemeestrend, ging alleen
De zaal uit tot de voorhof. Toen hij weerkwam
Vond hij, gevallen over 't bed van Esther,
Haman haar smekend. Toornend riep de koning:
Zal wel die hond de koningin verkrachten ?
Knechten bedekten zijn gelaat en sleepten
Hem uit. Toen zei de kamerling Charbona:
De galg voor Mordechai, vijftig ellen hoog,
Staat voor zijn huis. Daadlijk gebood de koning:
Hang hem daaraan!
HET VOLK
Hang d' man!
Hang d' man !
Aan de galg voor Mordechai,
Hang 'm daaraan!
Aan de galg voor Mordechai
Die vijftig el hoog bij
Zijn eigen huis staat,
Hang 'm daaraan!
Kijk, de volte is al daar, de officiers
Sleepte"m erheen.
Laat Zeres nu staan
Voor de ramen in haar vensterzaal,
Hij spartelt 'r voorbij
Aan de lus, en de lijn
Haalt maar, haalt, haalt maar
Tot aan 't hout.
Gooi 'm dood! Gooi 'm dood! Kijk hoe die rooie hangt,
Een pluim van bloed in het blauw van de zon,
Met zijn nekkie geknakt als een zwavelstok,
Slap, een lege mouw-jas en broeks-pijpen zijn lijf....
Dood ! Dood....
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Zegt ge nu nog: een pop ?
Is nu niet Israel
Met die twee hoofden: Esther en Mordechai,
Te heersen gestegen op de burcht?
Staat de zon-koning
Nu niet tussen beiden
Met open handen,
Opdat zij nemen
Alle genade en
De eer en de vreugde die
Zo hoog lag voor 't povere yolk?
Wij zijn gekomen uit onze dorpen
Om gena voor 't yolk,
Nu zien wij Haman
Hangen aan de galg
Die hij zette voor Mordechai:
Wij gaan, wij gaan....
JODEN UIT SUZA
Blijf, blijf, de blijdschap in onze hoofden
Is jong, als wijn zal ze eerst als ze ouder
Is, gisten gaan ; blijf, blijf bij ons !
JODEN UIT DE BERGEN
Wij hebben vrouwen en kindren, broers en zusters,
Neven en vrienden. De bergen
Gaan schallen om ons. Wij gaan, wij gaan.
HET VOLK
Zie ! Mordechai komt ! Zie, brieven aan boden deelt hij !
Een heraut rijdt neer. Hoor wat hij spreekt.
ALLEN
Hoor, hoor !
HERAUT
Hoor nu het woord van Ahasveros : Omdat
Esther een Jodenkind is, nicht van Mordechai;
Omdat de koning, door bedrog misleid,
Brieven deed uitgaan met bevel de Joden
Te doden op de dertiende Adar, echter
Hun dood niet wenst, maar nochtans wet van Meden
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Nooit ofte nimmer wordt weersproken; daarom
Beveelt de koning dat die dertiende Adar
Zich alle Joden waapnen, en weerstaan,
En slaan wie hen belaagt. Voorts zegt de koning :
Het ambt van Haman, ook zijn huis, zijn Mordechai's,
De konings ring berust in Mordechai's hand.
En zo zegt Mordechai : omdat Haman 't lot wierp,
Dat Pur heet, op wat dag hij 't yolk zou doden,
En 't viel de dertiende Adar, maar vermocht niet
Het doden, doch hangt aan de galg, — daarom zal
Die dag de Joden een eeuwig feest zijn, en de
Naam van dat feest, naar 'f Pur, heet Purim-feest.
JODEN UIT DE BERGEN
Vaarwel, vaarwel! Wij kunnen niet lang de
Wijn van blijdschap in de harten houden.
Wij gaan, wij gaan.
JODEN UIT SUZA
Vaarwel, vaarwel ! wij hebben de prinsen
Van Isrel gezien op de burcht van Suza
Joden uit de bergen en joden van Suza
Heersen door Esther en
Mordechai.
JODEN UIT DE BERGEN
wie zich alien aansluiten

Op de burcht van Suzan
Zit koningin Esther,
Door de straten van Suzan
Rijdt Mordechai.
Zijn boden lopen
Op snelle kamelen
Door alle streken, door alle dorpen
Waar Joden wonen :
Wij komen van Mordechai, de neef van Esther,
Die op zijn hoofd een kroon van goud draagt,
Een kleed van purper en hemelsblauw.
Wij dragen brieven
Met de ring gezegeld
Die hij aan de hand voert,
De ring van de koning.
Op die dag, zegt
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De dertiende Adar,
Zullen de Joden in alle plaatsen
De Perzen doden die hun dood wilden.
Zo wil 't de koning.
En omdat Haman
't Lot wierp dat Pur heet
Op welken dag hij
De Joden zou doden
En dat lot viel op
De dertiende Adar,
Zo zal die dag een
Eeuwig feest zijn
En 't feest zal heten
Purim-feest.
Looft nu Jehova,
Hem die het Lot wierp
Door de handen van Haman, —
Zonder dat een van ons
Zijn verborgen raadslag
Verstond.
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Kom aan mijn hart, mijn knaap, van wie ik 't beven
Maar eens gedoogde, en toen opdat ik 't bond
Aan vaster wet dan ge ooit voorheen bevroedde.
Ik heb uw jeugddrang al te vaak bekeven
En 't onvoorzichtig vonken van uw lont,
Niet vragend op wat wraak ge machtloos broedde.
Van u te teuglen was ik bleek en moede
En droeg mijn wreedheid als een ijzren hemd,
Maar waar de nagels van naarbinnen staken,
Ik kreunde als uit uw ogen tranen braken,
Maar hield de tanden op elkaar geklemd
Omdat ik u, gebondne, niet mocht slaken.
0 lievling van mijn ziel,toen in uw dromen
Gij uitgingt zag ik 't aan en wenste als gij
De tocht langs heuvels en op blauwe meren,
Bij sterlicht spiegelende in kronkelstromen,
Door rotsige kloof naar bloemige kontrei,
En nergens mensen om de zang te weren
Die uit ons hart zijn heldre jubileren
Deed schallen door het maatloos-stralend ruim
Waarin we als vogels naast elkaar verzonken,
Van de etherhelle luchten klaar en dronken:
Los wemelende vlokken fonkelschuim
Van hemelzeeen die rondom ons blonken.
Doch toen in vlam-doorkaatste smeur van straten
Uw voeten glipten en een roetige golf
Zwol en spiraalde uit steile rook-kanalen,
Terwijl een wolkzee slaande in haastige maten
Een angstige maan nu hief en dan bedolf
In kolk die traag nog nablonk van haar stralen;
Toen uw gelaat, soms donker, soms met valen
Glans opscheen uit de schaduw en ik wist
Dat als ik nu uw hart niet zachtj es toomde
Het al te wijd in chaos die 't omstroomde
Zwellen en breken zou, een vlammen-mist....
Toen wierp ik in u wat daar heilrijk droomde.
Een bouw en niet een vaart, een breed-beplande
Wereld gelijk een park, haar aanleg zo
Dat de eenvoud enkel zich er kon bevreden,
Maar zo geschapen dat de oneindigerhande
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Vormen van 't weids heelal tenauwerno6
Iets van hun rijkdom kuisten of besneden,
Maar moeiteloos de eenzelfde wet beleden
Die door hen heenscheen als hun eigen glans.
Die bouw rustte in u, doodstil voorgetekend:
Geen arbeid van uzelf, maar 't onberekend
Beeldsel dat ik er zinde. Zie hoe thans
Hij tegen de cinders afsteekt, sterk en sprekend.
Gij wist wel nauwlijks toen gij de eerste lijnen
In u bespeurde : een mens en nog een mens
En andre mensen groeiende uit hun lenden,
Dat ge u voortaan nooit andre taak kondt mijnen
Dan die gewoonste, nooit uit de enge grens
Uw leven tot een ander doel kondt wenden
Dan de eens begonnen opgaaf trouw volenden:
Zijn en doen zijn wat eindloos werd en stierf.
Wist niet maar wilde 't. Want wat naam 't benoemde :
Gehoorzaamheid aan 't ras dat zich verbloemde,
Of ernst die nooit van 't eens aanvaarde zwierf, —
Het werkte als wil die iedre weerstand doemde.
Nochtans was 't mijn wil. Want in u ontwaakte
Voor 't eerst die blijdschap die 't aanschouwd heelal
Rondom uw droom als midpunt zag bewegen,
En zinnen-vreugd die u tot koning maakte
Dwaalde op de lokroep van het zoet geval
Zo lief de verste als naaste glinstring tegen.
1k brak u in mijn handen, kind. Toen stegen
Uit de onvermoede diepten die ik ben
De laaie bliksems die uw zinnen binden.
In helle sluiers die uw ogen blindden
Zaagt ge : de wereld? ja ; maar welke pen
Beschrij ft de klaarheid die ze er daar in vinden.
Opnieuw begont ge, en als somtijds, een wonder
Gelijk, Bekoring 't schoon-gedragen hoofd
En welving van haar heupen op deed deinen
In uwe inwendige stilte en nochtans onder
De uitwendige luchten, dan blonk onverdoofd
Mijn schouwend oog in 't uwe : uit de eedle lijnen
Van haar gelaat zag ik mijn adel schijnen
En 'k gaf in 't hart u 't woord : dat schoonheid nooit
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In- of uitwendig enkel wordt bezeten,
Maar altijd leeft waar 't innigst liefde-weten
De vorm ontmoet die, rein en ongetooid,
Zijn eigen vorm schijnt en aan geen to meten.
Zo hebt ge uw rijk gebouwd, en bloed en tranen,
Kloppend en donkrend onder 't hoog gesticht,
Vulden wel met hun gonzing grond en bogen,
Maar dempten nooit de klokslag en de vanen
Die van uw torens 't schal- en kleur-bericht
Hartstochtlijk-luid door lucht en land bewogen:
Een stormroep van uw werend, een vermogen
Van eindelijke vrede en zegepraal.
En toen van de ondergangen 't bloedrood moorden
Rondom u aanrukte en van 't rijk de boorden
In vlammen blaakten, zondt ge een vuurpijlstraal
Hemelhoog uit als sein : een straal van woorden.
Zondt ge in dat rein uw ziel ? Zo losgelaten
De ademing van uw diepten dat ge uzelf
Nooit meer als vorm herwinnen kondt noch grijpen
Of andre ziel moest met haar vorm u baten,
Dat ge uit de spiegel van haar wezen delf
Uw beeld dat in u niet tot beeld kon rijpen?
Kind dat ge waart ! Wie zou de spiegel slijpen
Zodat ge er juist niets dan uzelf in zaagt,
Zo ik 't niet deed? Toen zaagt ge u zo. Zo maatloos
Ontbonden, zo ontslaakt, gedaante- en daadloos :
Een stroom die vlammen kaatst en vioten draagt;
En volgde 't flakkren, beangst, geboeid en raadloos.
Kind dat ge waart ! Toen troeble schijnsels weken
Zaagt ge u zo stil, zo klaar. Een afglans blonk
Rondom u heen, heel anders dan de vuren
Die schijnbaar dreigden: zilvring uit de streken
Waar ik u wenkte, uw onwaardeerbaar honk.
Zoals zich goden somtijds omnaturen
Tot mensen, zodat lichaamsvormen puren
Godlijkheid uit hun geest, derwijs verkreeg
Van 't lichaam dat de nieuwe vorm u leende
Uw geest nu godlijkheid. Het oog dat weende,
De mond die wrokte of machtloos werend zweeg,
Beeldden de vreugd die ze in een blijdschap eende.
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Blijdschap en anders niet houdt nu verbonden
U en Natuur. Zij en gij dienen saam
Mij die van de aanvang aan u begeleidde.
Zal iemand mijn verborgenheid verkonden?
Ben ik een man? een vrouw ? Heb ik een naam
Waarmee een mens mij noeme en mij belijde?
Ik ben die 'k ben en niet een ingewijde
Weet meer dan dat ik Icel. Toch kent uw hart
Mij zo nabij dat gij Wet vreest de verven
Van 't licht te ontberen noch aan 't lijf te ontsterven
Zonder mijn hand in de uwe. Als 't oog verstart
Ben ik u na en zult ge mij verwerven.
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Het bloeidons en het rijpe vlees, de kern,
Het kiemen, en het spruiten, en de boom
Vol bloesems waar de vrucht zich zet en zwelt :
Zo telkens weer, de eindloze wentelgang
Van worden en verworden, — o mijn ziel,
Drijft ge ooit een andre, een oorsprong-loze vrucht?
Wordt nu de wereld nieuw? Ik voel een vreemde
Verwondring over haar. Zij was zo vol
Herinring voor me en het vertrouwlijk wonen
In haar verleden leek me telkens weer
Begerenswaardiger dan 't schelle licht
Van ouderloze dagen; maar nu schijnt
Dit heden om me als een nauwsluitend kleed
Van zonnestralen en ik sta en ga,
Zelf een vernieuwde, in dit bevrijd heelal.
De grenzen vielen en tot nu toe waren
Grenzen mijn eenge steun. Ik eerde en prees
Elk ding binnen zijn einder en ik sloot
Binnen mijn einder elk ding dat ik prees.
Banden van eerbied weefde ik om elk ding.
Mijn jeugd, mijn jonglingschap, de rijke duur
Van mannelijke dagen bond een snoer
Van sterkende verwantschap tot die dienst
Van de onvolprezen Binding. Mijn geloof
Grondde als een pijler die 't heelal droeg, zich
Op 't diepste weten van een grens en band.
Hoorde ik een lachen uit de diepte ? Blonk
Een oog vol vrede en liefde zo mij aan
Dat in verwarring of een last me ontviel
Zich mijn bewustzijn omwendde en opeens
Vrijheid gevoelde als eerste en oudste steun?
Sterker mijn stand toch, en als vleugels breedde
Mijn zekerheid zich uit. Staan was geen staan :
Gedragen zijn en zweven en een stijging
Die geen gescheidenheid erkende, alle einders
Doorkruiste, omvaamde, en een met iedre vorm
Eindloze vrede en vreugde en vriendschap vond.
Toen ik in donker leefde was er een,
De droevigste van zonden, die mijn oog
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Als vleermuisvlerken blindde : Vrees haar naam.
Ook toen mij dat bevrijdend licht eerst rees
Was zij daar die het onderschepte. Ik zag
Haar donkre lijf, dat in die heldre straal
Voorgoed zijn goor bestaan onthulde. Schaamte
Beving me, omdat zoals elk kwaad het wezen
Van een gevallen deugd draagt, deze 't beeld
Van een gevallen eerbied toonde, een grijns
En masker van mijn edelste genoot.
Was diezelf naast me, of wel zijn tweeling-broer —
Minder gebogen 't hoofd, gespierd en sterk —
Die Moed heet en soms Toorn ? Hij hief 't gewicht
Van d'uitgestrekten arm en wees ginds ver
Wanden die stortten en 't ontbonden gaan
Van feestvierende volken. Als een stroom
Stort van een berg en ginds een andre stroom
En ginder weer een, tot eenzelfde meer
Hun golven mengt waar de ene de andre omarmt,
Zo stortte elk yolk in 't andre en luid en klaar
Kaatsten de heuvlen 't broederlijk gejuich.
Vreesloos en moedig is de liefde alleen
En zij alleen volkomen vrij. Waarom?
Omdat zijzelf de binding is die nooit
Wroeging voelt om 't gebondne. Waar een vrouw
Uit innige waanzin van haar waardloosheid
Zich weggeeft aan een man, of am de mensheid
Uit onuitspreeklijke barmhartigheid
Een Christus aan het kruis hangt, daar alleen
Is vrijheid die met recht de wet vertreedt;
Want daar is de wet zelf, niet harteloos,
Maar zeker van haar reinheid. Iedre wet
Vervult een hoogre. Zo de vrouw 't Geslacht,
Christus de Menslijkheid, zoon van de God
Die 't Leven zelf is. Als een lijn, een straal,
Stroomt van de ziel van 't Al die ene pijl
Door alle zielen en de wereld weet
Dat om die ene pijl haar wentling is.
Bewondering en deernis ! die twee machten
Drukken de liefde uit. Menslijk de ene meest
Als een verloren gaan in 't hoogre of hoger
Gewaande, godlijkst de andre, als die voor 't laagre
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Uit manlijke bereidheid zich verkwist.
Maar beide in mensen, beide in man en vrouw.
Want dit 's 't geheim : dat scheidingen de schijn
Van zinnen en verstand zijn, maar elk schepsel
Twee en toch een is : god-mens, man-en-vrouw.
Oorsprongloos spreek ik, ouderloos, de stromen
Van de bevrijding reiken waar geen wortel
Zijn weg wringt, zaad noch kern zijn teellaag vindt,
Diep in de kloof van 't onuitspreekbre. Talen
Zijn maar de sluier die de Maja wierp
Voor de afgronddiepe klaarheid van haar oog.
Mensen verzamen, volken, en hun drang
Is doelloos, reedloos, maar naar de eeuwge wet
Die onverbidbaar werkt waar niemand ziet.
Noem haar de Nornen die het noodlot weven
Of de onbewuste Wereldwil zijn aandrang
Rekenschaploos volvoerend tot het wiel
Van 't worden omslaat: deze is de eenge Macht
Waar Willekeur en Noodzaak werd tot Een.
Chaos of Kosmos ? Als de huivring gaat
Van 't ongebondne door het schoon gestel
Van de verrukkelijke wereld, dan eerst
Gewaren we in ons hart hun eenheid, dan eerst —
Wij die de handen hieven naar de Ster,
Jupiter, die het Recht draagt, stralend laag
Door 't lover toen de vuurgloed opsloeg, bloed
De hemel kleurde, — ontraadslen we in 't heelal
Dat Recht, niet van de klare goden, — want
Goden noch mensen reiken in die sfeer
Die voorging aan 't geschaapne, waar 't uit werd,
En zonder die 't niet zijn kan, — maar het Recht
Dat Chaos bindt aan Kosmos, dat de Wording
Niet aan 't Ontworden bindt (Natuur zijn beide),
Maar aan 't voor-wordinglijke rijk, de puinen
Van vroegre wereld waaruit de onze ontstond.
Hun roep galmt door ons heen, ons Leven bloeit,
Vergaat, hergroeit, aldoor op grond, verkoold
Na vroegre branden, — als de druif uit lava
Zich vuurger gloeden zuigt dan zon kan stoven,
Zo wij uit de ondergangen die ons dragen
Slurpten we een buiten-werelds recht : de geest
Die Kosmos schiep uit Chaos draagt in zich

169

170

DE WEG VAN HET LICHT: I
Onkenbaar, onontleedbaar, Chaos' geest.
Duizling bevangt me. Ik zie hoe rijken storten,
Volk tegen yolk zich keert, vriend tegen vriend,
Mensen een bouw beproeven, naar hun klein
Verstand beter dan iedre voorge. Ook ik
Bouw met de mijnen. Maar ik weet dat gij,
Oorsprong-loze oorsprong die geen mens verstaat,
Beter dan wij werkt. Zoals, ginds in zee,
De Zuid-zee, 't kleinste insekten-volk een woud
Van takkige koralen voortbrengt, — bijen
Het wonder van hun arbeid doen in dienst
Van hun gemeenschap, zodat noch geslacht,
Noch aanleg, noch veel minder wil en wens
Elks taak bepaalt, maar wel de onzichtbre wil
Van hun gezaamheid, die in geen van hen
Zijn aangebeden beeld heeft, zijn orgaan,
Zijn meestring van alle andren, maar in de een
Zo onnaspeurbaar als in de andren leeft, —
Zo werkt een drang in mensen. Wat wij smaadlijk
't Verstand van dieren noemen, het instinkt,
Minder dan 't menselijk vernuft en blind
Voor verdre doelen, is in waarheid meer
Dan al ons denken, is in ons de ziel,
Niet van ons engbegrensde f, maar van
De hele mensheid. Rustloos, onverstoord,
Als water dropplend, stromend, nu door weekre,
Dan hardere aardlaag zich een doorgang banend
Tot zeeEn zwalpende onder 't licht, tot meren
Diep onder de aarde : zo vloeit drop aan drop
Van menslijke gemeenschap saam en zoekt
De kortste wegen buitenom 't verstand.
Water holt bergen uit, stort rotsen neer,
Vuur vindt een uitweg, woud en stad en vloot,
Doorlaaid van vonken, barnen in 't heelal.
Zo ook die aandrang. Zeden knaagt hij uit,
De vorstendommen breken en de waan
Van volken bloedt en brandt op land en zee.
Alles om de eenheid. Als een zacht geloof
Dat ramp noch dood vreest, op brandstapels zingt,
Zoekt hij de kortste wegen. Recht naar de eenheid.
Zijn smetteloze wijsheid weet en wil :
Wij zullen een zijn, buitenom 't verstand.
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Instinkt dat liefde is ! Met welke andre naam
U te benoemen, ijzren pijl, geschoten —
De goddelijke Schutter, loodrecht staande
Op de uitkijktoren van 't heelal aanschouwde
Zijn doel, verder dan tijden, hief en spande —
Geschoten alle ruimten door, ondanks
Dood en Materie ; — met welke andre naam
U te benoemen, diamanten straal,
Geklonken dwars door 't duister, dat zijn wolking
Tot vorm en kleur werd, lichaam, leven kreeg,
En zo u-zelf, gebroken door zijn damp,
Spieglende in eindigheid oneindigheid !
Koning van kataklysmen ! want uw roem
Is niet de vrede alleen, maar wisseling
Van zijn en niet-zijn, de gestadige storm,
Die nu een klaarte is, dan een krakend woud,
Een ster boven een afgrond en aanstonds
Die afgrond zelf ; de haat ontleent aan u
Bestaansrecht ; wreedheid, valsheid, lust en waan,
De zonden van 't gepeupel, heel de drom
Van vleermuisachtige gebreken wonen
In u mijn huis, mijn kathedraal, mijn hemel,
Die boven alle dingen Liefde zijt.
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DE FEESTWEEK
1
Het feest drij ft weg. De vlaggen wappren.
Ik, nu alleen, herdenk mijn jeugd,
Toen onder rood-wit-blauwe banen
Ik aan mijn vaders hand genoot.
Toen waren we alien een. Of kende
Mijn hart geen scheiding? Na dat jaar
Werden de vaderlandse kleuren
Symbool van burgertwist. De haat
Van landsman tegen landsman gierde
In 't laffe en triomferend lied.
Aanstonds klonk antwoord: de eigen taal wel,
Maar andere gezaamheid zong
Ter tarting van gewijde grenzen
Het bovenvolkelijk refrein.
Het bovenvolklijk zingen vulde
Mijn hart almeer. Ik weet niet meer,
Nu 't joelen van de volkszang schatert,
Of nog mijn hart zijn zin verstaat.

2
De winterschoonheid: rijp en sneeuw,
Lokt mij to lopen langs de landen.
Maar door mijn ogen die zo graag
Die flonkring zagen, tuurt een vreemde.
Het schoongeordende gebouw,
Hoe ook bouwvallig, waar we in woonden,
Scheurde in zijn grondslag. Eer de vloer
Opnieuw gelegd wordt, eer de wanden
Weer rijzen, dak de pijlers kroont,
Zijn gij en ik in 't moer verlaatnen,
Struiklaars in puin, een horde, blind
Van waanzin, blootgesteld aan vlagen
Van 't noodweer, en wij weten 't niet.
Wij zoeken in ons hoofd de lijnen
Van 't bouwplan, maar wij vinden 't niet.
Deze bouwt zus, die zo. De gronden
Zwichten. Waan strijdt met waan. Het yolk
Roept om een bouwheer. „o Mijn Meester !"
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3
o Bochtige stroom — Ik stuur mijn boot
Langs riet en plaat, door geul en kloof,
De rimpelreef die rotsen meldt
Lees ik van ver en mijd hun muur.
Ik ken mijn stroom en weet elk sein
Dat iedre kronkel, iedre pier,
Elk naderende houtvlot gee ft :
Oren noch ogen sluimren ooit.
1k ken mijn stroom. Ook als de nacht
Hem in onpeilbre nevels hult,
Elk ding een dreiging wordt, elk waas
Bedriegt door niet bestaand gevaar,
Ook dan ken ik mijn stroom, dan meest,
Die in mijn geest getekend ligt,
En siddringloos, met vaste hand,
Stuur ik op 't innerlijke beeld.
Met zekerheid gelooft mijn ziel
Dat aan het eind haar morgen daagt.
ADEL
De zachte stem die in je zingt,
Kon ik die lokken met mijn lied,
Zij stierf dan in je zwijgen niet,
Maar werd een straal die rijst en springt,
Zij werd een zegen voor het land
En een verlossing voor jezelf :
Nu hunkert ze in het star gewelf
Van de gedachte die haar bant.
Want niemand weet als ik het weet
Hoe goed en trouw je je onderwerpt
Aan plicht die met de roede snerpt,
En hoe je dag na dag je kwelt
Voor die aanbidlijke tiran,
Maar daarvoor iedre zachte wens
Terugdrong achter de uitingsgrens,
Waar hij nochtans niet sterven kan.
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Te weinig waag je wreed te zijn
Terwille van een eigen recht:
Uit vrees voor zelfzucht werd je knecht.
Trots vrezend lijd je slavenpijn.
Ik weet niet hoe ik dit verwin :
Voor wie je liefhebt al te goed,
Verliest je hart zijn wagensmoed,
Dat ondoorgrondelijk begin
Dat lief leert hebben en nochtans
Zich aan geliefden niet zo bindt
Of 't of fert ze bereid en blind
Aan hoger heil dan levenskans.
Dat heil zingt in je. 't Is de stem,
Niet van een sterflijke persoon,
Maar van in elk de mensezoon,
Zoals het kind van Bethlehem,
Schoon hem Maria heeft gebaard,
Geborene in ons alien is,
En was, voordat de duisternis
Door de eerste blik werd opgeklaard.
Dat heil zingt in je.'t Is de klank
Die iedre drang zijn maten geeft,
De toon waar iedre vorm door leeft,
In 't slepend loof de sterke rank.
't Is de adel, die de slag versnelt
Van 't hart dat flauwde zonder hoop
En 't bloed zijn levensvolle loop
Doet aangaan door geen vrees bekneld,
Het uitstort in gestalte en brein,
In stralend oog en zangbre mond,
Niet enkel in 't gezond verbond
Van warme blos en krachtige lijn,
Maar zo getemd, bezield, doorgeest,
Dat schoonheid oplicht waar het straalt,
Alsof een engel ademhaalt,
Een god, in menselijke leest.
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Adel die moed en vrijheid werkt
En recht geeft koninklijk en groot
Van levensvreugde en stervensnood
Tol to eisen die zijn aard versterkt.
ZIJN EINDREIS
De jonge knaap die uit een neveltijd
Zijn handen reikte in rozige dageraad
Trok door de zonnen en werd hard en ruig
Tot hij de bries dronk van een andre zee.
De dreuning die zijn oor op 't eind vernam
Leek de eendre en toch een andre als in zijn jeugd.
Uit even wijde verten, maar niet vol
Van menslijke geluiden zong de golf
Die hij verlangde : een ijle en hoge klank
Die zijn gedachten meevoerde en hem leeg
Van dromen nog een oogwenk stil deed staan
Als voor een laatst gebeuren. Toen bewoog
Zijn lichaam zwaarteloos gelijk een god
Op golven en hij zonk omhoog in licht
Dat om hem brandde en waar hij als een ster
In voortschoot, hupplend als een vlakke steen
Geworpen over 't water, tot in kring
Na kring zich rimpling breidde op de etherzee.
EEN NIEUW GEZANG
Kon ik mijn kracht verzamen,
Rein, tot een sterke straal
Van taal,
Ik zou de Dood beschamen,
Die altijd loert en luistert
Of hij wat in ons sterft
Verwer ft,
Wat in ons voortleeft kluistert.
Neem aan, Dood, wat moest sterven,
Maar 't leven dat ge liet
Gebiedt
Mijn wil, niet uw bederven.
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Ilc draag het, onverminderd
Door u, en stort het uit :
Geluid,
Dat ge in zijn vaart niet hindert.
Ziel zijn, en 't altijd blijven,
Tot de uiterste ogenblik
En snik,
Zij de eer van de aardse lijven.
Door aarde en hemel vinden
Dan zinnen en gevoel
Hun doel,
De geest waait met de winden.
Nochtans — in schomlend walen
Beweeg' hij als 't kompas
Om de as
Hem blij ft een punt bepalen :
Verder dan zonnen, verder
Dan een gevormd begin,
Een zin,
Een zichtbre of denkbre Herder,
't Ene onuitspreekbre, in kolken
Vergaand en als een pluim
Van schuim
Vlagende als licht door wolken.
Als licht door wolken vlagend,
Zo stort zich door de stof
Die dof
Verviel, een Ziel, hem dragend;
Een leven, 't maatloos wonder,
Dat alle kracht doorvloedt,
Doorgloedt,
En elk ding in 't bizonder ;
Een leven, 't uwe en 't mijne,
Dat in en uit ons spreekt
En breekt,
En dooft, opdat het schijne.
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Houd vast dat Ene. Ik zamel
Het aldoor weer tot straal
Van taal.
Ik zing 't, totdat ik stamel....
HET OFFER
Andre kracht of vrijheid van mijn spreken
Wist ik niet, voor u noch
te vinden
Dan die uit de liefde volgt en vreesloos
Naakte waarheid of fert aan de goden.
Want wij staan niet, gij en ik, gebonden
Tot weerkeerge dienst om ons te baten,
Maar gezamenlijk tot dienst dier Machten
Die door ons hun eigen heil bewerken.
Zie uw liefste kind : zijn jonge leden
Knevelde ik en schikte 't hout eronder,
En geloof niet als ik 't mes straks ophef
En het vuur leg aan de dorre rijzen,
Dat een engel dan mijn hand weerhouden
Of een bok zijn horens in de struiken
Warren zal tot plaatsvervangend aanbod.
Zie, de waarheid uit onszelf geboren,
Naakt en rein, zal voor onszelf getuigen
En zijn vlam zal opgaan tot den ether.
IN DE LAATSTE KAMER
Kindren die zich zacht bezinnen
Wonen in de laatste kamer.
Elk geluid klinkt aangenamer
Dan in de open lucht, hierbinnen.
Voorplein, open gang van zuilen,
Daaraan grenzende vertrekken,
Vangen klanken die er wekken
Wie zich schuilend niet verschuilen;
Liggen, hoe omgrensd ook, open
Tot het meespel met de menigt,
Die zich scheidt en zich verenigt
In de hartstocht van haar lopen.

DE GEDICHTEN VAN DE VOORBIJGANGER 179
Roep en kreet, gebaar en wending
Planten zich getemperd over :
Ginder zijn ze allicht iets grover
Maar elk sein vervult zijn zending:
De gemeenschap van de velen
Met die uitverkoren weingen
Die de ruimte rond zich reingen
Maar hun tijd met alien delen.
Doch de kindren in de laatste
Weggebouwde kamer horen
Niets dat hun gepeins kan storen,
Nergens klank die luid weerkaatste.
Nergens wordt door hen vernomen
Wat de naakte straattafrelen
Scherp doet schrillen op hun spelen,
Dof doet botsen op hun dromen.
Als de stadsgolf op hun muren
Aanzwelt vinden hunne handen
Boeken met verjaarde banden
Waar ze op stille beelden turen;
Al naar het geluid verandert
Dan op deze, dan op gene :
Altijd anders, altijd ene
Is de droomreeks die meandert
Voor hun ogen, en zij blijven
Wijze kindren, zonder 't wensen
Naar die ene straal die mensenLijven klinkt aan mensenlijven.
Of bevangt hen 't wensen? Wenden
In hun handen zij de platen,
Zoekend of ze een ding bezaten
Dat hun ogen nooit nog kenden,
Maar dat toch het bloed doet gonzen
Door hun aren, toch hun ogen
Warm maakt, toch hun nooit bewogen
Slapen smartlijk-dof doet bonzen?
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Machtloos pogen ! Hun gedachten
Vloeien neer. Hun stille kamer
Hoort niet als de wilde hamer
Van de hartstocht klopt. Zij wachten,
Tot de stilte met gelijke
Golving wijkt voor verre dreuning,
Zacht gejuich, gedempte kreuning,
En hun troost is bij hun rijke
Beelden. Want ook die bevatten
Nu toch meer dan ze aanstonds wisten :
Zoals landschappen uit misten
Blonken droom- en raadselschatten
Zichtbaar. Voor hun klaar begrijpen
Lag 't alleen in wens beleefde.
Bloesem die in 't licht niet beefde
Won voleinding in dit rijpen.
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SCHEIDING
1
Ik stond in de afgrond op mijn eigen lijk.
Ik lachte en zei : daar ligt hij nu, die lome.
Straks met de stralen die de kloof bezomen
Neem ik, zwaarteloos stijgende, de wijk.
Ik heb hem lang en nu tot hier gedragen,
Hij mij en nu tot hier. Zonder verwijt
Laten we elkander nu zich de eeuwigheid
Uit hem ontbond. Ik leef. Hij ligt verslagen.
Verslagen ! o mijn broeder, o mijn vriend !
Ik heb u lief gehad en moet u laten.
Geen twee die inniger elkaar bezaten,
Trouw tot de dood hebben we elkaar gediend.
Tot uw dood, niet de mijne. Ik kan niet sterven.
Ik ben ontbonden, niet alleen van u
Maar van de mensheid en voleindig nu
De mensheidlange reis en 't loutrend zwerven
Door al de twijgen van die grote boom.
Ik rijs. Gij zijt de stroom die daalt vervallen.
Nochtans, wie weet ! Want dat een wereld alien
Verenigt, was uw droom, is nu mijn droom.
2
Mijn arme vriend, heeft u een god gedood?
Met open ogen leidde ik daags ons beiden.
Maar beter kon uw blind instinkt ons Leiden
Door donkre kronkels die de diepte ontsloot.
Niet in de hemel zag ik 't dreigend teken.
Mijn wil was zuiver als een goed kompas.
Maar wat er in uw duistre wereld was
Trof niet de luistring waar ik blind mee reken.
Toch weet ik dat een geest die gij verstondt :
Toeval voor mij, maar een van die demonen
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Die in de stof als eeuwge goden wonen
U trof toen ge uitgleedt op begane grond.
Dit is mijn smart, dat tweeerleie weten
Vaag blijft, het een voor 't andre, en dat de wil,
De goede wil van twee, weerzijds half gril
Half raadsel schijnt en nooit rein wordt gemeten
Aan ene onfeilbre en waarschuwende maat.
Twee machten trekken ons : de afgrond, de hemel.
En eer gaat door 't oog van een naald een kernel
Dan de gedeelde mens een richting gaat.

3
Uw weg is zwaar nu ge aan de stof vervielt,
Die door de werking van zijn elementen
U zal ontleden, binden en weer enten
Tot vorm of groei, bezield of onbezield.
't Evenwichtloos heelal door zult gij stromen
En rustloos zoeken naar een holte of doel.
Geen berg zo vast en hoog, zo diep geen poel
Dat ge er voorgoed woont of wordt opgenomen.
Beweegloos zult ge zijn, maar nooit voor lang:
Van vorm tot vorm zult ge uw gedaante wisslen,
Verganklijkheid zal 't lichaam u bedisslen,
Neer tot de laagste, op tot de hoogste rang.
De duizend lichamen! Ontelbaar dwalen
Voortaan de vormen waar ge deel aan hebt.
Waar is de maker die nog eenmaal schept
Dit lieve lijf, gekleed in zonnestralen.
En als ge ontluikt : niet zo, maar als zulk een,
0 broeder ! en ik zal het zien van boven,
Hoe zal ik dan mijn oog in 't staren doyen!
Hoe reik ik dan mijn armen naar u heen!
4
Tic kan niet meer — dwaasheid verwint mijn geest —
Zo van u scheiden als ik eerst geloofde.
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Het levend lichaam dat de dood me ontroofde
Is een onwederroeplijk lijf geweest.
Verloren zijt ge. En 'k heb niets dan mijzelven,
Die gij ook waart. Alle eeuwigheden door
Zal ik gedenken aan de schone gloor
Van die gestalte die straks duisters delven.
Wij hebben eenmaal zó geleefd. En ik,
Die zaalge hete in vlekkelozen ether,
Zal voortaan niets zijn dan de droeve weter
Van eeuwig teed na een blij ogenblik.
Waar in 't heelal is vreugd als ons verzamen?
Waarin gedeelde vreugd van hoog en laag
Een beekgeruis was of een stormgevlaag,
Eenzelfde omarming onder duizend namen,
Een eeuwigheid in een verzwolgen uur,
Dat vleugels uitsloeg naar weerstrijdige zijden,
En door de onheelbre splitsing van de tijden
Ons lichaam voerde als een onsplijtbaar vuur.
5
Een schroom bevangt me. Ik hief me aanstonds zo boud.
Ik dacht te rijzen, de eenge van ons tweeen
Die bleef. Maar hoe zou 't zijn, als gij beneeen
U anders niet als ik omhoog verhoudt?
Als ik ook, ginds, bestemd ben te verdwijnen,
Ontleed, gebonden, deel van andre geest?
Wij beiden vonken van een wisselfeest
Dat de ene Vierder spranklen doet en schijnen?
Een oogwenk stond ik in dit hoogst bezit,
Dit schijnbaar hoog bezit van 't eigen wezen,
Maar in uw rust ligt het geheim te lezen :
„Gij zijt niet die gij waant". En ik aanbid.
Aanbiddend rijs ik. Aan 't heelal gebonden
Herwin ook ik de stroom die mij verdeelt.
Bewustzijn dat voor 't laatst mij klaar doorspeelt
Heeft eindlijk in uw dood zijn beeld gevonden.
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Tezamen stromen we eindloos door 't heelal.
Onszelf niet, maar door Een die leeft verkoren.
Wij zullen hem en door hem ons behoren,
Scheidende onscheidbaar.een in vlucht en val.
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Als ik u kon vinden,
Ingeboren
Tweespraak van mijn ziel, —
Fluistringen omwinden,
Als door voren,
De Verborgene voor wie ik kniel; —
Als ik u kon klaren,
Raadselige tegenstrijdigheid,
Die de mensen honen
Als mijn openbaren
U waagt tonen,
Maar die nochtans de ongeschonden waarheid zijt ; —
Als ik u kon grijpen,
Ingeschapen tweestrijd van 't heelal,
Wortel, en u tot een bloem doen rijpen
Aan de telgen van mijn zanggeschal; —
Wie zou dan begeren,
Dronken, in dat bloemgelaat
Zich te spieglen en niet eindlijk leren
Alle schijn die gij niet zijt te ontberen,
Zalig in de erkentnis dat hij u verstaat. —
Geen eigen wil: een droomgelaat,
Geen denkend brein dat wijst en leidt,
Buiten besef van ruimte en tijd
Een mens die innerlijk verstaat
En alles voelt en niets begeert
En wacht het leed dat geen ontgaat:
De nagel die aan 't kruis hem slaat
En de arme mensheid die hem deert.
En ondanks alles, boven al,
De onoverwinbre zaligheid
Die in hem leeft en als hij sterft
Niet voor die andren sterven zal,
Maar blij ft als deel dat elk verwerft
Die wordt als hij en met hem lijdt.

Nooit kan ik u scheiden,
Levend wezen dat uzelf behoort,
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Uit de stroom van dingen en van tijden
Met wie ge eeuwig een zijt als geslacht en soort.
Nochtans, telkens weder,
Uit de schaduw die mijn hart vervult,
Wiekt een Droom, de schitterende veder
In de straling van zijn eigen glans verhuld.
Blijkt ook die verbonden
Aan een afkomst, aan een yolk als hij?
Ach, zijn schoonheid bergt zo diepe gronden
Dat geen menslijk oog ze peilt of komt nabij.

Anders gij dan ik.
Al de inhouden van uw wezen
Anders dan de mijne elk ogenblik.
Anders gij dan ik.
Anders ik dan gij.
Als een vreemde uit altijd vreemder
Wereld groet ik u en kent gij mij.
Anders ik dan gij.
Ware ik u gelijk !
Hoe ge 't wenst, en dringt gedurig
Dat de scheidsmuur tussen ons bezwijk.
Ware ik u gelijk !
Ach, mijn glimlach groeit.
Lief heb ik in u dat andre
Dat me uit al uw daden lokt en boeit.
Ach, mijn glimlach groeit.
0 mijn liefste vriend,
Mij die ge anders wenst omarmend,
Mij die glimlach, vreugdvol op u ziend,
0 mijn liefste vriend,
Waar is 't wonder dan
Dat twee levenslang gescheidnen
Nochtans levenslang verenen kan.
Waar is 't wonder dan
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Iedre zin is vreemd.
't Zij zo : in ons beider denken
Niets dat naar 't gedenk van de andre zweemt.
Iedre zin is vreemd.
Maar zijn vorm bekoort.
Iedre toonval vast verstaanbaar,
Iedre lijn en schakeling en woord.
Zie, zijn vorm bekoort.
Meer dan zin en geest,
Als aan de uiting voor-geboren,
Leeft in ons de Vorm, de ziele-leest,
Meer dan zin en geest.
Deze zien we aldoor,
In zich onze vreemdheid dragend,
Maar ons bindend aan zijn eigen gloor.
Deze zien we aldoor.
Vorm aan vorm verwant
Hef f en zich twee vreemdling-zielen
Aan de kimmen elk van 't eigen land —
Vorm aan vorm verwant.
Noem het liefde of haat :
Siddrend groeten bei elkander,
Daar hun open oog elks vorm verstaat.
Noem het liefde of haat.

Waar duizendvormig bladgewemel
Wiegt in een stralend blauwe hemel
Omvangt ons tent van zand en groen.
In zoete en orgelende tonen
Slingren de vogels die hier wonen
Hun liedren door 't verrukt plantsoen.
In 't eindloos spel van zang en luister
Stemt in zijn eigen schemerduister
Ons hart aldoor zijn zelfde snaar.
Vormen en volten worden dromen
En in een glimlach opgenomen
Van uw gelaat, Alzegenaar.
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DE WIL EN ZIJN WERELD
1
Elk leven wil in 't ongemeten,
Maar met dat het zijn duur begint
Voelt het de ruimte in 't rond bezeten
Door leven waar 't zijn grens aan vindt.
En gij die niet een enkel leven
Maar van elk ding het leven zijt,
Hebt ge u een eigen grens gegeven,
Uw tijd een ruimte, uw ruimte een tijd?
Of zien we u in die twee maar dolen?
Zijt ge enkel Ons zo toegewend?
Wordt ge in verganklijkheids symbolen
Gezien, en nochtans niet gekend?
Wie is er die dit raadsel leze :
Er is Wie ruimte- en tijdloos leeft
En nochtans zich alleen in deze
Aan mensen te beleven geeft.
2
Van dat ik eerst in lente en bloemen
U vond, toen in een vriend, een vrouw,
Daarna met namen zocht te noemen
In de eigen geest uw sterke bouw,
Om u, mijn scheppende Ingeboren,
Die in verganklijkheid zich uit,
Eindlijk in woordloos toebehoren
— Verborgne die mij in zich sluit —
Te erkennen als de alleenge Werker
Die maatloos wil en maatvol toont, —
Groeide in mij de begeerte sterker
De wereld waar uw wil in woont
Te zien als 't nimmer te verlaten
Huis, waar ook als ik in u stierf,
Gij zijn zult en langs de eigen straten
Elk voeren die uw licht verwierf.
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Ons die met andren samenwonen
Vormt het veelvuldige bestaan
Tot de natuurlijke personen
Die saam met zulken staan en gaan.
Gezin en vrienden, werk en spelen
Omvangen ons en elk begrijpt
Door daad die wij gemeenzaam delen
De wil die in ons werkt en rijpt.
Maar kent ge in mij dat ene wezen,
Die wil die ge aan zijn afglans kent,
Zoals met strakgespannen pezen
Hij rugwaarts naar zijn oorsprong wendt?
Want laatste aanhanklijkheid aan de aarde
— Menslijke zwakheid — is de wens
Om die van de aard gewende waarde
Bemind te worden door een mens.
4
Ik sloeg mijn armen uit en meende
Er u te omvangen, louter licht,
Maar eensklaps, aan mijn wangen, weende
Een droef en menslijk aangezicht.
En van verwezen lippen dropten
Mijn woorden troostend in haar haar,
Mijn polsen die van deernis klopten
Voelden haar armen mat en zwaar.
Tot liefde door haar leed bewogen
Vergat ik wens en werk en u
En vond, verdwaasd van mededogen,
Haar last niet zwaar, de weg niet ruw,
Tot aan mijn hof, tot op mijn drempel.
Daar stond ze en wenkend noodde ik : kom.
Glans laaide en 't huis straalde als een tempel
Toen ge ingingt in uw heiligdom.
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5
Liefde wil elk ding warm omvangen,
Er een mee zijn : haar wet gevoel
Van soms verkrijgen, vaak verlangen,
Nu met een doel, dan zonder doel,
Hecht altijd weer aan de eindigheden
Waar 't eeuwigheid aan leent, en laat
Nooit of van 't innerlijk beleden
Geloof dat een Geluk bestaat
Van restloos eengeworden zielen.
Lichamen ook? Want, als een vlam
Wie al haar stoflijkheen ontvielen,
Wat ziel blijft wie men 't lijf ontnam?
Dan groeit in sommgen de Verzaking
Als schoonste bloem van liefde : een hart,
Zelf nu volmaakt, spiegelt Volmaking
In schepslen wie de Schijn benart.
6
Franciscus die melaatsen kuste,
Heeft hij u ooit zozeer bevreemd
Als wie zijn lijfsverlangen bluste
Op lichaam waar nauw ziel door zweemt?
Wat is het lijf ? Een nietige flarde.
Hoe ras verflenst, hoe licht verminkt.
Die nochtans in zijn dienst volhardde
Zolang 't een sterke ziel doorblinkt !
Verlamd mag 't zijn, en blind, en zwijgend,
Een enkel teken is genoeg:
De wil, zijn vast gezag herkrijgend,
Dwingt ons to geven wat hij vroeg.
Niets dan een ziel, een wil, een richting,
Het ene onmidlijke Element,
Is Werklijkheid, het lijf Verdichting
Voor 't oog, alleen aan vorm gewend.
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De ontbonden prikkel van 't beleven,
Het hunkren naar weer nieuwe stoot
Nog v65r de rimpling zich vereven
Waarmee de kolk van 't hart zich sloot,
Het wroeten, vorsen, vatten, raaflen
Van 't redenerende verstand,
Dat al 't gevoelde als wet op taaflen
Besomd en vereenvoudigd bant, —
Ik ken ze als gij. Maar 't hongrig reiken
Naar voedsel dat de geest ontleedt
Raakt niet in mij die verdre wijken
Waar een stil kind de vloer betreedt.
De gang van zonnen en planeten
Is in zijn hart en ongestoord
Brengt hij in diep en zeker weten
De wereld en haar wentling voort.
DE VERBEELDING EN HAAR BEELD
1
Kan zich mij 't Leven niet verkonden,
Dan onder 't beeld van ruimte en tijd,
Erken dat ik met vast begronden
Verbeelding als zijn naam belijd.
Gedoodverfd als de minderwaardge
Kaleidoskopische vorstin,
Die, niet in ernst, maar aardge en vaardge,
Een streelster is van ziel en zin,
En zo met haar lieftallige zuster
Verward, die als zijzelve heet,
Speelster met vormen, onbewuster
Dan 't klaar verstand dat scheidt en weet, —
Is ze inderdaad Moeder van Waarheid,
Het Leven zelf dat door de mens
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Zich beeldt tot zichtbare openbaarheid:
Beweging en gestalte-grens.
2
Als ik op bergen ging en staarde
De helling waar ik woon voorbij,
En zag hoe stroom met stroom zich paarde
En van hun schepen 't zacht geglij,
En zag de torens achter de einder
En in de vlakten dorp en vlek
En hier en ginder almaar kleinder
Op 't glinstrend spoor de wagentrek,
En als een nietig spel 't krioelen
Van voetvolk, ruiters en kanon:
Wissling van menigte op wier woelen
Ik me in mijn schouwen nauw bezon, —
Kon mij een droom dan anders schijnen,
De droom van een die vrij van leed
De wereld enkel naar haar lijnen
En vorm van licht en schaduw weet?
3
Toen zijt gij tot mijn berg gekomen,
Een broederkluiznaar langs mijn pad,
En schreeuwde 't leed van de oude dromen
Die ge in uw nacht vernomen hadt.
En met een sterk begerig luistren
Ving ik de kreten en 't verhaal,
In wilde weelde en angstig duistren
Hield vast mijn hand de dubble schaal,
In de ene 't goede, in de andre 't kwade
En toen een nieuwe morgen kwam
— Alsof een damp van 't dal mij baadde —
Voelde ik mijn voorhoofd kil en klam.
De dag blonk, toen in de opgestegen
Schaal van het goede ik sterk en stil

HET DRIE-ENIG GEL UK
Het wicht wierp dat haar neer deed wegen :
De goudmunt van mijn goede wil.
4
Waar in de laagten mensen wonen
En ploegen 't land en hoeden 't vee
En brengen dochteren en zonen
Naar de avond van hun leven mee,
Daar is de volheid, de voltooiing
Waar aarde en hemel om bestaan,
De rijkdom zonder de verstrooiing,
De toekomstdroom van schijn ontdaan.
Daar zien ze op gouden horizonnen
Al naar 't seizoengeviert verloopt
De in d'ochtend van 't heelal begonnen
Arbeid waaraan het feest zich knoopt.
Daar is 't een derven en verwerven
Niet anders dan van 't eerste paar,
En schoon als 't leven komt het sterven
Voor mens en dier als voor het jaar.
5
De jongren worstlen op de pleinen.
Hun waan die zich 't begin gelooft
Wil dat aan lichaamloze schijnen
Een aardse fakkel vuur ontrooft.
Maar met een ongeduldig rechten
En 't stilte opleggende gebaar
Staat een in 't felst van hun gevechten
En zegt tot die verbaasde schaar :
Ik ben een vuur, maar de open hemel
Deed mij tot uw geding niet gaan
Of trok me eerst uit het stofgewemel
Dit aards en menslijk lichaam aan.
Ik ben uw vuur, ontsteekt uw toortsen
Aan mij, zo brande ik in uw gloed.
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Puur' nu uw vlam de troeble koortsen
Van nacht en waan uit uw gemoed.
6
Kwaamt, Lilith, ge uit de nacht van tijden
Tot Adam weer en spraakt: ik ben
Een drop, een straal: hoe zult ge mijden
Mij die van voor ge waart u ken?
Zijt ge uit mijn lichaam niet geboren,
Baarde ik niet in uw eigen borst
Opdat ge altoos aan mij zoudt horen
Naar drop en straal de onlesbre dorst?
Eerst aarzelde Adam. Maar hij zeide
Glimlachend: weet ge niet dat Een
U maakte als mij ? 't Is waar : hij scheidde
U uit zichzelf af, mij alleen
Uit stof, en blies me. En mijn ellende
Riep u, maar zoals u uit zich
Ontbond hij Eva uit mijn lende
Opdat ik leve en naast haar lig.
7
Teruggebaard in u, mijn Vader,
Weet ik dat alles wat me omschijnt,
Of 't eindloos ver zij of mij nader,
Maar beeld is dat in u verdwijnt.
Uw zachte en stille wet blijft over.
Verbeelding zijt ge en zijt het Beeld,
Dat onze zinnen als een toyer,
Ons denken als begrip doorspeelt,
Maar altijd weer ons dringt to zinken
Naar de oorsprong die die beide voedt:
Bron ook in ons die wie er drinken
Uw waarheid zien en uiten doet.
Laat mij dan eens nog helder weten:
Gij zijt het zwijgen, zijt het woord,
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Zoals in 't zangrig klankbemeten
Iedre interval de tonen schoort.
HET WOORD EN ZIJN STROOM
1
Gebeiteld beeld, tafreel van kleuren,
Tonenverband, bepland gebouw,
In alle is de eendre drang te speuren:
Verbeelding die zich schouwen wou.
Maar steen noch hout noch verf noch tonen
Zijn ooit als de eigen naam gehoord
Van d' Oorsprong zelf. Een naam bleef wonen
In 't hart : In d'aanvang was het Woord.
Bij 't Leven was 't, was zelf het Leven.
Begrip en klank, en meer dan die
Het levend beeld waar de uitgedreven
Adem zich schouwde: harmonic
Van alle ons ingeschapen krachten,
Was 't — woorden nooit, maar woord-gedicht —
De eindloze stroom van 't menslijk smachten
In zijn onsterflijk evenwicht.
2
Toen ik voor 't eerst in speels vermeten
Van 't orgel van mijn taal de toets
Met toppen raakte: een tonenketen,
De teekning van iets teers, of zoets,
Opzetlijk poogde te benaadren,
Was 't niet omdat ontoombre drang
Of 't golvend bonzen van mijn aadren
Zich uit wou storten in gezang.
Het was alsof een kind zou dansen
Omdat de last van schoolse zorg
Werd afgewisseld door het glanzen
Van vrijheid die een vreugd verborg.

199

200

DE WEG VAN HET LICHT: II
Elk ding was welkom, elk gebeuren
Wend stof voor dat belangloos spel.
In grauwe omgeving was 't een fleuren
Van onbegrepen kleurgewel.
3
Klonk daar een toon ? 't Schuchter betokte
Speeltuig luidde eensklaps breed en vol
Door aanslag die een galm ontlokte
Voor 't oor, maar waar het hart van zwol.
Mijn hand greep na, niet als verdwaasde,
Maar zeker dat zij vast en klaar
De klank die me in zijn komst verbaasde
Zou volgen met haar speelgebaar.
Was 't aanstonds worstlen : was 't een wereld
Beweldgen tot ze inging in taal,
Nu storm die dreunt, dan lied dat merelt,
Zong 't instrument mijn woordkoraal.
Tot eindlijk, niet als een die wilde,
Maar van het Woord orgaan en mond,
Ik in de lijn die tonen stilde
Mijn fluistrende verhoring vond.
4
Dit is 't geheim: dat alle talen
De eendre vertakte wegen gaan.
Als in zich effnende kanalen
Vindt het gevoel zijn zelfde baan.
Met aldoor andre golf van klanken
En rijk aan geschakeerde zin
Stroomt een figuur in wisslend ranken
Tijden en ruimten uit en in.
Als een rivier vloeit ze over de aarde,
Als melkweg vliet zij door 't heelal.
De bukkende en wie opwaarts staarde
Kent ze als wat was en worden zal.
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Kent ze in zich, kent als aan 't gefonkel
Van 't nachtlijk-hemelse verblijf,
Van eigen aadren het gekronkel,
In 't eigen goddelijke lijf.
5
Uit alle liedren, hoe ze ook beelden,
Heft zich de menslijke gestalt
Met al haar smarten, al haar weelden.
Alle andre vorm die haar omvalt
Is maar een plooiende drapering.
Ze is ingeschapen in ons oog.
In iedre droom, iedre bewering
Beweegt ze en toont wat haar bewoog.
De wereld en haar weidse lijnen
Zijn zij en 't breedst gebouwd verhaal
Is niets dan altijd nieuw verschijnen
Van die gestalte in stof van taal.
En die in hart en hemel wonen,
De Ideeen waar een Ziel van sprak,
Zijn op onwankelbare tronen
De spiegling waar haar beeld in brak.
6
Maar hoe ziet ze uit naar verste kimmen.
Een andre, als zij of haar gelijk,
Schijnt uitziende als zijzelf te klimmen
Tot haar, een zelfde in 't zelfde rijk.
Bei of ze naar elkaar bewegen
Zoeken te erkennen wie zij zijn :
Hun voeten schrijden de andre tegen,
Toch staan ze als stil. Hoe vreemde schijn !
En daar de kimmen met hen draaien
Zien ze in hun spil hun oerbeeld staan.
Als blinkend vuur is 't stille laaien
Van de ene zon naar maan en maan.
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Wie zal de hoge storm van 't Leven
Beschrijven die die drie vereent?
Verlangen doet de heemlen beven,
Verlangen dat door harten weent.
7
Leven, Verbeelding, Woord verzinken
Tot die Drieenheid van geluk
Die ik noch gij aan 't siddrend blinken
Van de afgrond van ons hart ontruk.
Wij mogen huivrend stijgen, zweven
Van sfeer in sfeer, van kolk door kolk,
Hun kring wordt nergens klaar omschreven,
Hun licht voert nooit ons uit de wolk.
Wij keren weer : 't gesternde spansel
Ziet ons als vreemdling dalend gaan.
Wij zijn op aarde : 't poovre ransel
Is al het onze en ras verdaan.
0 wijkplaats van 't verzot begeren !
Ik vat de klink, vind in mijn hart
U, Drie-in-Een, die me alles leren,
Alles bevreden wat me omwart.
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1: DE SCHONE WERELD
Iedre morgen na het nachtlijk slapen
Ligt mijn wereld nieuw door mij geschapen.
Iedre dag heb ik haar weggegeven,
Telkens een dag meer van 't eigen leven.
Telkens een kortstondiger bewoner
Zie ik haar belanglozer, dus schoner.
Schoonst zal ze eenmaal zijn als ik ga scheiden
En de grenslijn wegvalt van ons beiden.
2: TOEKOMSTIGE LENTE
Nu de winter komt en mijn gedachten
Loofloos staan als ginds de zwarte hagen,
Heb ik minder aan mijzelf te dragen,
Sta ik vaster in mijn stil verwachten
Van een nieuwe ongeevenaarde lente.
Want ik weet dat midlerwijl een kweker
Mij besnoeide en, van mijn gaafheid zeker,
Op mijn stam een eedler vruchttwijg entte.
3: EEUWIGE EINDER
Klaarheid van mijn einder: ik bemin
ZO te staan dat de Afstand koning blijft
Boven u en mij elkaar niet naadrend.
Uit de volheid drong ik naar 't Begin
Met zijn licht de werelden dooraadrend,
Heel de kreis die 't open oog beschrij ft.
Al mijn werklijkheid en al mijn dromen
Zijn in die Figuur nu opgenomen.
4: EBBE EN VLOED
Schomlend door de ruimte wendt zich
Onder de invloed van de maan
De aarde zó, en de ebbe erkent zich,
Anders, en de vloed rolt aan.
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Vloedgolf die ik op zag bruisen,
Hoe ik worstelde en genoot I
Zoetst is, Ebbe, uw zuigend ruisen
Uit mijn leven naar uw dood.
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Mijn stille Meester ! aan uw voeten breken
Van jaar tot jaar de mensen, zwakke golven.
Ik huiver voor uw schijnbre roerloosheid.
Hoe innig is uw hart aldoor bewogen
Dat als een kustlicht vogels zwervers lokt.
Maar 't noodlot van uw kracht is onbedwingbaar.
Niet enkel zij die aan uw stilheid sterven,
Gijzelf wekt deernis. Deernis met uzelf,
Deernis met hen is uw ontroerde ziel.
Er was een dwaler die uw roep verstond.
Niet de eerste. Wie in uw nabijheid leefden
Kwamen al eerder, maar hij kwam van ver.
Hij kende aan 't schijnsel van uw hoge lamp
Het licht dat hij beminde en onbevreesd
Wierp hij zich te nwaarts, liet zich neer, omzwermde
Met mateloze en moedige vleugeldrift
Uw stille stralen. Juist uw zachtheid lokte,
Uw schijnbre schroom. Hij dacht dat in zijn rijk,
Schoon dan op verste grens, gij branden zoudt,
Plichtig aan hem, steen in zijn diadeem.
Stil stondt ge in eigen rijk, al was 't uw wens
Stralen te zenden die van kim tot kim
De zwervers eenden. Nu in breedre, dan
In engre kreisen, maar aldoor zijn blik
Gericht op u, zich spinnende in zijn droom
Dat gij hem 'hoorde, zwierf hij in uw licht.
Zijn droom wies daaglijks. Eindlijk ver van u
Hield hij zich binnen de eigen grenzen, wanend
Dat zijn gezag u bond. Wel was 't een waan.
En toen de tijd van grenzen kwam, de lijnen
Van rijk tot rijk zich straffer sloten, kreet hij,
Bedroefd, gekrenkt, omdat van streek tot streek
Zich de onafhankelijke vlammen kleurden.
Uw kleur andre dan zijne. Ik weet uw hart,
Meester, en dat u deernis dieper beet,
Deernis om hem die u verlangde, deernis
Om u die 't noodlot van uw wezen wist :
Lijdende erbarmingloosheid. Aan uw voet
Stierven zijn klachten: op uw eigen plaats
Stondt ge onaantastbaar, van uw diepste ziel
Stroomde de lokking van gemeenschap, saam met
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Het weten dat gemeenschap niet kon zijn.
Stralende tegenstrijdigheid bewoogt
Ge uw minnaars, uw beminden, een het meest,
Met het verstenende Medusa-masker
Van deze, uw menselijkste waarheid. Menslijk ; —
Want waart ge een god alleen geweest, geen tweestrijd
Had ooit uw mond vermaskerd: met een glimlach
Waart ge dan neergestreken, hier, of daar,
Overal waar de stervling riep, de dwaas,
En oovral had hij uw gelaat gezien,
Deze hier zus, deze daar zo, onwetend
Dat gij in duizenden gelaten een,
Anders en toch dezelfde zijt. Maar thans ?
Thans, daar ge aan menselijke dienst geboeid,
Een lichaam koost, dit mijne, een eigen oord,
Een rijk, een norm, een onafhanklijkheid,
Heerste ge menslijk. Maar uw goden-roem
Dat gij de waarheid zaagt ! Niet als een waan
Van grenzenloosheid, niet in koningsleugen
Van willens zich blinddoekende oppermacht
Zaagt ge de wereld, maar als mens naast mens,
Van godlijkheid gelijklijk vol, toch anders,
Uzelf bescheidend tot een vast bestand.
U; maar ook andren. En zie nu uw doel !
Sluiter van grenzen waart ge, maar juist zo
Redde ge de gemeenschap. Goden-eenheid,
Schuilgegaan achter de partijen, leefde
Dagelijks in uw hart, uw daden. Daden,
Die menslijk scheidden, temperden de toon
Van de vervreemding tot een onderklank
Er hoorbaar doorklonk, die van hart tot hart
De vreemden eende. Gij, wetende scheider,
Sterkte in zijn grondslag 't onbewust verbond.
Zij die u blaamden, die gemeenschap eisten
In 't openbare en het geweetne, schonden
De vrijheid van ons aller eenheid. Raadloos
Borgen zij zich op 't laatst in 't kerkrend Zelf.
Mijn stille Meester ! is uw lichaam 't mijne,
Lijde ik dan aan uw noodlot, lijde ik wreed
Scheiding van vrienden, dwang van onverpoosd
Roerloos te staan, terwijI ik luid begeer
Allen te omarmen, lijde ik misverstand,

TOT DE GOD IN ZIJN LEED
Ondergang aan mijn voeten, keer op keer,
Van wie in schoonheid levend, met de drang
Van vorstelijke liefde in hand en oog
Zich mijwaarts wendden, lijde ik met de pijn
Van menslijkheid, mits met die ene troost
Dat altijd weer, door mijn droef lichaam heen,
De glimlach uitgaat van uw godlijkheid.
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In de bloeddoorklonterde aarde
Waar het roestend metaal van gesprongen granaten
Scherft in doorwoelde voren,
Gist er een kiemen?
Wrakken verduistren de grond van de zee,
Hangen midwaters,
Puinen staan scheef overend op het land
Gebrand en gebroken,
Maar op het spieglende vlak in de vert, zijn 't vloten,
Vol weldadige lading?
Ginder op 't uitgestorven veld die geringe gedaanten,
Sturen ze 't kouter, glinstrend in vettige voor ?
Ik zit in den donker.
Beelden bewegen nog vaag als op golvende schermen.
Waar is het hart van de wereld dat ik, haar weter,
Veilig er woon en mij berg en zijn kloppen beluister
En niet klaag en vraag, maar als een vertrouwde
Ziener de toekomst ontraadsel?
Mensen ontraadslen de toekomst nooit.
Een gaaf
Gewerd hun,
Deze : 't gelaat van de tijd to zien en daarin raadslend
Zijn toekomst-ogen.
Diep in mijzelf, als een bron, moet hij wel sluimren.
Vluchtigst-benaamde, in de schaduw van uw eigen haren
Vorm nu uw mond, opdat ik mij neige,
Ogen in ogen, mond op mond, de verkonding
Polsend, uw straal, uw bloedsiag, in mijne, in mijne, —
Zekerheid worde me wie gij zijt,
Wie wij zijn !
Zij die het diepst verzonken lagen,
Eeuwige Worder, in uw verborgenheid,
Die om tekens niet vraagden
Noch aan uitwendig gebeuren gewisheid ontleenden,
Trilden tezaam met alle andren
Toen de klink van het wereldwicht losschoot,
't Langschomlende evenwicht
Zan geweld verplaatste.
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Vreeslijk de schok en de klank en de dreuning van volken.
Als opgestegen uit mijn verzonkenheid,
God die de schaal houdt,
Waagde ik me naast u.
Zwaar hing omlaag een gewicht en omhoog, als zwevend,
Last die te licht werd.
Dreigend pijlde uit zijn huis de schaaltong.
Schomling begon, maar hoe wild, hoe wankel.
Wild sloeg mijn hart, schoon uw hand niet bee fde,
Heer die de waag hield.
Wenkten uw ogen toen niet op me neer, als in schemer,
Zoet en zeker toch stralend:
Dat ik mijn hart weer zou ingaan om daar te weten
Wat niet met ogen stervlingen schouwen ?
Stilte beving me en ik zag het ontworden
Evenwicht worden,
Zag hoe een stroming
Het lichaam doorzwol van een nieuwe wereld,
Inniger eenheid
Schiep uit verdeelden.
Jaar op jaar hield de worsteling aan, daarbuiten,
Maar in mij was vrede.
Jaar op jaar hield de worsteling aan die de wanden
Ook van mijn hart bestormde,
Maar in me in de cel van mijn diepste gezicht
Hing onverbroken
't Vizioen dat mij troostte.
Zegepraal ! luidde 't. Van dezen op genen !
Maar niet in die zege ligt de verheerlijking.
Zegepraal volgt van andren op andren,
Zegepraal eindlijk van alien tezamen
Op zichzelf.
Toen zag ik, uitziend, een verslagen aarde.
Waar is uw Hand, en de schaal die de schaal weegt ?
Moet ik mij buigen, niet in mijn hart, maar in 't donker,
Waar de blindogigen wonen,
Nornen-gehetenen,
Moeders van 't wordende, sterker dan gij, de Varier?
Vreemd is het oord mij. Kronklende stromen
Zwalpen hun drabbige vloed in onverbidlijke
Beddingfiguren.
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Ik kan er niet komen
Tenzij uit mijn hart
De diepe bron
Mondt in hun wereld.
Monden in 't hart niet alle wegen,
Ook die van de afgrond?
Dat ik ze dale en hen bevrage
Die de Dood en de Haat zijn:
Moeders van seven.
„Noodlot is alles wat wordt.
Mensen verkonden
Gedeeltlijke wijsheid.
Zij scheppen zich goden,
Van hun verlangen
De beelden.
Lichte gestalten,
Ook donkere, dreigende,
Maar alien verganklijk.
Ene is die blijft :
De beeldloos verhulde
Verborgen Gelijkheid,
De door hen niet geschapene
Die hen gemaakt heeft.
Wie in zijn hart niet
Deze vereert,
Wie de slaaf blijft
Van een vorm die werd,
Kent geen bevrijding."
Stil als de nacht was het woord,
En toch zo zeker.
In me is die Ene,
De verborgene, beeldloze,
De verhulde Gelijkheid.
Sloot ik een bond met u, Machten
Van d'Afgrond?
Vond ik een naam voor 't geluk
Dat wij saam een zijn?
Geloof is die naam, en geen andre,
Reedloos geloof, toch zo vol van rede.
Maakt het wat uit, of uw dromen,
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Dwazen, zich verwerklijken ?
Niet naar de vorm die de Vader stelde,
Maar naar de wet die de Moeders eren
Verschijnt al het komende.
Altijd zal leven aan zichzelf gelijk zijn.
Zien we geboeid hoe het wordt, binden we 't niet aan een waan.
Zie hoe het wordt en ontwordt, alleen in dat donkre gebeuren
Ligt het geheim, de ritus van 't lijf dat geest is,
Straks, in de rijpheid van 't uur, onthult zich de vorm die beklij ft.
Dan eerst erkent ge de God, de Vader, zijn wezen
Zegent de wereld die werd, verzelt haar bestaan en haar dood.
Heersend met haar gaat het met haar onder,
Keert waar de Moeders wonen. Gedaantloze nevel
Omvangt hen, ontneemt henzelf de gedaante,
Maar, onwrikbare wet, werkt hun geweld in de nacht.
Niet wat er wordt : dat er wordt, hoe er wordt is hun weten.
Eeuwig gelijk aan zichzelf schept zich het leven door hen.
Nochtans kan ik van u,
Vader, niet laten.
Gij ook, gestaltende Geest, werkt en bestaat.
Niet tot een vorm die ik ken, maar onf eilbaar tot vormenbeleidt gij
Ons, uw beminden.
Zie, uit het donker gedoken, en schoon uw stralen
Maar schamel schijnen,
Ken ik uw eeuwig gelaat, de gestalte die mensen
Met u delen.
Al uw gebaren, bewegingen, werkingen
Zijn onverganklijk.
Eindeloos-voudig
Leven ze in ons die ge drijft en hun saamgroei is 't leven
Van de aardse geslachten.
Ook van de komende.
De schepen beploegen de zee, de grond het kouter.
Bouwen doen we, de stad uit het huis, de staat uit de steden.
Volken voegen zich saam tot een bond die de aarde
Durender, hopen we, omspant dan eerst hun weerstrijd.
Zoete gemeenschap I
Deze, de menslijke is uwe en niet de donkre
Machten verlokken tot haar, maar gij de lichte
Zeegnende heerser.
Omdat ge in ons bloed woont
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Saam met de donkre godinnen van 't noodlot,
Saam dag- en nachtzij van 't ene onkenbre,
Gloeit ons geloof in ons, dubbelzijdig,
Schild dat van d' afgrond noch van uw stralen
Zich keert of ze vreest.
Dit is mijn vrede:
De onsplijtbre gebondenheid
Van die twee ontzachlijken,
Die geboeid aan mijn hart zijn
En die mij binden,
Die een zijn met mij
Zoals ik een ben in him gemeenschap;
En de wereld die wordt
Wordt door ons.
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DE GEKRENKTE WIL
Dit is de droom die lacht en brandt,
De wil die in zijn hart weldadig
Zich in zijn uiting te ongenadig
Tegen alle andre willen kant.
De ontkenning, van wie enkel haat
Omdat zijn liefde werd verbijsterd
En nu de pijn van zijn geteisterd
Gemoed zijn wil tot niet-wil slaat.
Dit is de droom: het paradijs
Dat in het aardse licht wou groenen,
Maar bij zijn eerst en teerst verkoenen
Geen sfeer vond voor zijn geurend rijs.
Nu draagt haar ongeboren vrucht
De ellendige ziel door donkre limben
Maar droomt omkranst door bloedige nimben
Zich en haar wraak in de aardelucht.
De vrijheid-van-de-wil, dat kind
Uit menslijk zaad godlijk geschapen,
Hoe ras is 't krank. Nu ingeslapen,
Dan de ogen door een schijn verblind,
Nu slap en krachtloos als een rank,
Als een gestoken dier balorig,
In angstige wading slaaf en horig,
Gril op elke adem, klank of sprank.
Dit is de droom: vrij en toch schoon
In menslijke gestalt te branden.
Maar krankte is vrees voor vreemde handen,
Maar zwakte is schroom voor vreemde toon.
Schuwheid is zwakte. In roes van vrees
Wendt dan de wil, schijnbaar zich eigen,
Maar juist door 't avrechts pad te stijgen
Slaaf van de gids die 't rechte wees.
Wees ik een andre weg dan die:
Uw waarlijk vrije wil te vinden?
Wat vreugd als scam met u, verblinden,
Ik 't heilige geheimnis zie.
Als gloed en walm uw zuiverheid
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Bezwalken smeek ik ze op te klaren
En u en andren te openbaren
Hoe louter en hoe schoon ge zijt.
Smeek ik—tot wien? Wie de eigen wil
Vindt in zichzelf, steeg tot de klaarte
Waar 't wijd doorschouwbare gevaarte,
't Wentlend heelal, rust in zijn spil.
Zijn wil is de uwe. Een andre drang
Wordt nooit door u en mij tot zegen
Dan waar de heemlen door bewegen
En die in ons uitbreekt tot zang.
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Jaren ver, eeuwen ver,
Zit als een grote witte vogel
Die vrouw en zingt.
Al de geslachten van strijdenden, heersenden,
Vorsten, prelaten, zijn in hun graven
En niemand telt hen, —
Zij is ondoodbaar, zij doet niet anders
Dan met de hartstocht van haar begeren
En met haar maatvol bedwang
De ene bezieling, de ondeelbaar ene,
Denken in woorden.
Wie zal het schaduwloos
Licht verbeelden?
Wie het bovenzinlijke
In zin bepeinzen?
Wanhoop bevangt haar,
Maar de Wil
Tot het Onmooglijke,
Juist deze is van edele zielen de beweegkracht:
Juist deze drij ft haar zodat ze overweldigend zingt.
Niemand, zo zegt ze, kan Minne genoegdoen,
Zonder de Minne is elk leven leed,
Erger dan dood is Minneloos leven.
Minne, onthef ons aan alles wat laag is,
Minne, bedwing ons tot een met uzelf.
Een met uzelf, ach hoe woed ik verbijsterd, —
Nochtans, wat weelde zo gij me maar wenkt.
Weelde, doch wanhoop ook : bei maken zalig.
Ach, overwin mij maar, sterkste die zijt !
Als alles vergaat rijst gij, Minne, klaarder.
Woorden besef fen niet hoe ge ons omvangt.
Eindlijk toch neigt ge u en zegt : in mijn armen,
Lieve, in mijn armen voer ik u thuis.
Zij hunkert, zij haakt
Naar die Ene.
Doel, drang en zaligheid,
Minne is het woord ervoor.
De hooggeborene
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Stoutmoedige Jonkvrouw
Kan niet gedogen
Dat het hoogste denken
Haar ontgaan zou.
Zij dwingt het met voeten to treden
Op haar de verslagene,
In een roes en ontruktheid
Voelt ze zich een ermee,
Gewaart hoe het ingaat, lichaam en geest, in haar,
Schouwt en beleeft zijn bewegingen.
Maar het hoofse woord:
Maat en rijm van het ridderlijk minnelied,
Het lentelijk spel van de liefde
Op veld en in bogaard
Of tussen de hagen
Kadert en doorgeurt vizioen en afgrond:
Lente wordt overal wat Minne heet.
Door haar schallende strofen,
Door de wisslende regel-maat,
Door de reiende en beurtende rijmendans,
Stroomt op haar stem en haar bloedslag
De door woord noch denking benaderde
Lichaamgeworden
Minne, de god-mens.
Deze verbeelding,
De natuurlijke,
Bevat al het bovennatuurlijk onmooglijke
Zichtbaar en blijvend,
Deze is de ware verschijning van Hadewych,
De vrouw die van Minne zong.
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1
Waar stammen kraken, winden joelen
— In 't woud —
Gaat iedre toon verloren,
Maar als ik heel mijn voelen
Span tot de trilling waar ge uw toon op bouwt,
Zal ik hem horen,
Uw roep herhaalt zich dan in mij.
Boven de storm, dwars door het woelen
Van al zijn schokkende geluiden
Weet gij uw wil te duiden,
De storm omringt uw stem als een vallei,
Een schoot van stilte, en daarin enkel gij.
2
Noodkreet van ondergang noch welberaden
Maning tot daden
Kunnen een vallende wereld schoren.
Of wij 't Oude
Beklagen of trachten het te behouden,
De krachten die zijn evenwicht verstoren
Zijn sterker dan wij.
De vroegere geestdrift die staten stichtte
— Zoon van nood en bezieling —
Boog en zwichtte,
Zijn bouw stortte in de wieling,
Redding daagt enkel waar na de vernieling
In het toekomstgeloof waar een yolk zich naar richtte
De vloedzang begon van een nieuw getij.
3
Machten geslachten en oude rechten
Schiepen een wereld van heren en knechten,
Van rijk en arm.
Bezit wordt niet maar schoon genoten,
Doch nagel aan de naar alle genoten
Grissende arm.
Niet volken alleen, niet staten, maar mensen
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Trekken, rondom zich, elk eigen grenzen;
Millioenen-hoofdig, in zich verdeeld,
Bestrijdt zich de Mens, die zichzelf moest baten :
De Een-God die moest zijn, gaat duizend straten,
Monster diens ene mond de andre besteelt.
Als een plundrende chaos, node geOrdend
Waar 't moest, —
Voeden we ons, groten de kleinen verherend,
Kleinen nooddruftig op groten terend,
Maatschap van haat, uit nooddwang wordend,
Dan weer verhordend
En woest.
Door de eeuwen heen
Dreef, alleen,
Als van wolken een eiland
Door avondlicht zeilend
Voor de ogen van wijzen en poeten
Die dwazen en onwerkdadigen heetten
De droom van een rijk waar voor iedere mond
De Mens die wij zijn zich vruchten vond.

4
Wie plukken wil moet kweken.
Arbeid van hand en hoofd
Geeft recht tot vruchten breken.
Alleen wie niet werkt, rooft.
Dit is 't begin,
De simple zin
Valt als een zoete kern van taal
Uit de versteende gewoonte-schaal,
Door de hamer van 't lot gebroken.
Wreed en wrang
Is die korte zang
Voor wie in weelde verdoken
Luiert, voor inspanning bang.
't Woord is een vreeslijke wende
Voor genet en ellende.
Al de kwalen van iedre omkering komen los.
De vergroofden, de verluisden,
Die in krotten huisden,
De vunze tros
Van de bezitlozen, ook die niet werkten,
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Zij in wier verkankerde zielen
De wormen van haat en afgunst krielen,
De verdwaasden die zich in hun waanzin sterkten
Aan de toekomstvizioenen die hen verblindden,
Die de mens uitschudden, niet in mensen beminden
Maar cijfers zien en zich voelen als 't scherp geslepen
Mes van de rede,
Eindlijk vrij van de schede, —
Maar ook zij die slap van het weeldeslepen
Laf en bang zich verraden, verkopen,
Bij de ineenstorting van bezit en zede
Alleen op hun eigen redding hopen,
Allen wroeten en worstlen dooreen als dieren
— Slangen en gieren —,
Zij zijn als een kluwen
Van bloeddorstige leden
Die doen gruwen,
De Demon van de Verwoesting vaart over hen been,
Zij zijn een hel vol tandknarsing en geween.
Maar een kleine schaar
Staat fel en klaar,
Wetend dat zij door een bloedzee moeten schrijden.
Zij hebben te doen met mensen en in hen te scheiden
Het onuitroeibaar zelf-zoekend gebaar,
Nu nog overprikkeld en krank,
Van de even menslijk in hen sluimrende wil
Gedwee en stil,
Of vrij en frank,
De wet te volgen die zich hun bewijst
Als onontkoombaar en het best en wijst.
Wie plukken wil moet kweken.
Arbeid van hand en hoofd
Geeft recht tot vruchten breken.
Alleen wie niet werkt, rooft.
Waar is de hand, de vaste hand
Die dwingt tot werk en zelfzucht bant,
Voor wie de oproerigsten zich buigen?
De weingen treffen sterk en snel
Wie hun weldadige bestel
Weerstaat en hun bezield getuigen.
Hun nieuwe wet
Blijkt ingezet
In harten, hoofden en gewenten,

DE ROEP VAN VER
En overal,
Op berg en in dal,
Kiemt het als zoveel nieuwe lenten.
Door armoede en nood
Wordt dat groeien groot
En aan de oude stromen
Gaat het op alle bomen
Aan een enten.
5
Het trots rijk dat door eigenzucht
't Gemeen belang bedoelde,
Dat woedende in zijn eigentucht
Zijn grondvest onderwoelde,
Zonk in elkaar.
Schijnbaar gevaar
Ten prijs van de ondergang ontkomen,
Dort midden in onze aard de stam,
De leden worstlen molm en stram
Al doen ze als zijn zij bomen.
De wereld, als een krakend bos,
Stort, wortels en getwijg verbonden,
Ineen : geen tronken stonden
Vrij en van de andre los.
Maar ligt, als in zee een eiland
Of als tussen bergen een weiland,
Een wereld in haar nieuw begin?
Zal het nieuwe geloof, de gedroomde zin,
Daar gevestigd, na de stormen,
In ongekende vormen
Vandaar zich breiden om 't oude gestronk ?
Ik hoorde er een toon van verluiden
En herhaalde zijn beduiden
Zodat hij luider klonk.
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Toen ik een kind was droomde ik mij geen lot,
Zomin als later. Ik genoot de dag
Of leed hem, maar het lijden kende ik eerst
Als het voorbij was, zoals griekse helden
Goden eerst kenden aan hun nek, in 't gaan.
Zij die hun jeugd als een verloren schoonheid
Betreurden of wie ieder levensjaar
Hun heil in 't laatre zagen, en — wie weet —
Na 't allerlaatste, zodat nooit het heden
Hun schoon scheen, haatten en benijdden mij,
Heetten mij huichlaar, zelfgenoegzaam-koele,
Narcissus wieglend voor zijn eigen beeld
Uit spijt omdat de onzichtbre lichaamloze
Hem niet verhoorde. Maar ik enkel kende
De ene die alles : hart en ogen, vult,
Komende en vliedende en toch altijd daar
En altijd anders. Ik was levenslang
Verslonden in haar wisslende eigenheid.
Het Ogenblik haar naam. Zij duldt geen zijdlings
Naar toekomst of verleden zien, ze is enkel
In 't midden van 't gezichtsveld, wil daar heel
In-eens geschouwd, beleefd, gegrepen zijn
Bij 't bliksemlicht van haar verschijning. Hem
Die daar haar afwacht en met jeugdig vuur,
Manlijk beraad of grijze wijsheid eert,
Geeft ze in rimploze duur en ongescheiden
Stroom van haar droppen 't ongezocht geluk
Van 't breukloos leven. Daarom kon ik mij
Daaglijks zien als een fenomeen, mijn denken
Niet als vraagwaardige mening waar een ander
Zijn mening naast hield, maar als nieuw, eenmalig
Gebeuren, plotseling ontstaan en eensklaps
Verdwijnend. Woorden vingen in hun maas
Zoveel van stroming en gestalte als deugde
Tot overdracht op mensen. Ik ontving
De levenswil die in mij werkte als meer
Dan enkel mijne, als grondgolf van een zee
Die ondergronds geheim en 't blind geweld
Dat stamt van de gesternten mededeelde
Aan al haar baren en door deze aan elk
Van haar atomen. Waar die ene golf
Brak, op een enkel punt van haar verstuiving
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In 't licht van mijn bewustzijn, leefde ik. Nochtans :
Achter de sluier van haar zilverschuim
Vormt zich — haar wezen en het mijne in-een —
Een spieglende verbeelding. Als een boot
Van zang en stralen dragen haar mijn woorden
De branding uit: beeld van mijzelf, maar tevens
Beeld van de aan elke mens verwante god.
Na iedre ontmoeting met dit Ogenblik
Vond ik mij anders: iedre nieuwe droom
Was lots-verkering, nooit van ver voorzien,
Gehoopt niet noch bestreefd, maar als een deur
Die achter me in het slot sprong en een bergwand
Steil aan mijn zijde, of, inniger, dieper nog,
Richtinggevoel in 't bloed, dat onmiskenbaar
Mij dreef als ijzer waar een zeilsteen trekt.
Zo was mijn droom mijn lot, mijn lot mijn droom
Want in mijn droom besloten, nooit een doel
Van eigenwillige mooglijkheid, altijd
Een haven — welke 't dan ook zijn mocht — van
Die onafmeetbre en peilloos diepe zee
Die wij bevaren, die het leven zelf
En aan geen mens-doel onderworpen is.
Zo zijn de wegen tussen droom en lot
Geen andre wegen dan van droom tot droom,
Van godlijk Ogenblik tot Ogenblik.

IV. DELEGENDENVANDEENEWEG
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HET STERRENBEELD
Het dal was donker en de weg was eng,
Hij wist dat uit de ruigten slangen loerden,
De hemel was een dunne en bleke streep.
Hij was gedaald: nu steeg hij, clank en streng,
Alsof de stenen hem naarboven voerden,
Een knods van wingerd hield zijn vaste greep.
En toen het scheen alsof op hoogste rand
Zich ogen brandend in de zijne boorden,
Hij toeslaan wilde op 't monster dat hem zocht,
Zag
zich neigend van de hemelwand
't Gesternte slingren, dat zijn gulden koorden,
Een labyrinth van licht, rondom hem vlocht.
HET WITTE ZEIL
De rots schoof dicht. Als een spalier vol rozen
Rezen de bergen, hoog en eindloos ver,
Het land lag in een net van zonnevonken.
Hij die nit donker kwam bleef aarzlend pozen.
Van stroom en vogels schalde 't her en der.
Geluid en licht maakten hem stil en dronken.
Hij was geworden uit het ondergrondse
Tot de bewoner van dit tuin-heelal
En wist niet hoe ; noch waar zijn schred to richten.
Toen zag hij waar de stroom de horizontse
Bergen doorsneed, ankrend voor havenwal,
Een klein schip dat zijn witte zeil deed lichten.
DE BRUG
Zij grondden in de woeste stroom hun brug.
Maar dat er vrede en sterkte in 't steen zou wonen:
„Wiens liefste 't eerst hier komt, metsel haar in !"
De zon brandde 't gebergt op flank en rug
Toen zingend kwam wie haar gemaal zou lonen
Met voorraadvolle korf en kroes van tin.
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Zij hieven haar — zijn armen hingen slap —,
Zij stelden haar in 't ruim, met voordacht open,
Zij metsten, metsten en haar blik werd groot.
Zij kreet — dit was niet meer een mannegrap ! —
Hij zweeg en in haar hart verging het hopen :
Zij metsten, metsten tot de pijler sloot.
DE VOGEL
In de oude boom fluisterde de Dryade.
Een vogel, blauw en goud, streek neer in 't loof :
Hij kwam door de ether, uit een ver vreemd land.
„Hij leeft door mij, ik gaf hem de genade
Dat hij nog groent. Hij kerkert me en is doof
Voor 't fluistren achter die onduldbre wand."
De vogel zei: „Ik kwam vandaag in 't reizen
De zon voorbij : hij zond zijn stralen uit
Van ster tot ster naar deze jeugdige aard,
En wA.Ar hij scheen, ontloken paradijzen,
Gediert bewoog, kleur schoot in bloem en kruid:
Hij enkel wekte 't groen in dit geblaart."
DE GESTORVENEN
Wij voeden daaglijks met ons bloed de geesten
Van de gestorvenen, die in ons wonen :
Zij hebben aan ons doen en lijden deel.
Hun strijd is de onze en achter onze feesten
Is hun stille bestaan troosten of honen,
Hun adem klopt in 't lied uit onze keel.
Maar zij zijn blind. Wij hebben de ogen open
En 't heel heelal is in hun straal ons eigen,
Wij zien de wegen gaan van ster tot ster.
Deze zijn de onze en deze to belopen
Maakt de verrukkingen van 't droomzwaar zwijgen
Dat geesten doen, klaarder en lieflijker.
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DE GERICHTE WIL
Wanneer ik stierf en zij die mij beminden
Rondom mijn baar staan en de een d'andre vraagt:
Wat hadt ge lief in hem : zijn menslijkheid,
Zijn dichterlijke gaaf, zijn trouw aan vrinden,
De zachtheid van een kracht die draagt en schraagt,
Of de onafhanklijkheid van zijn beleid, —
Dan hoop ik dat een zeggen zal: wij weten
Dat hij als mens, dichter en vriend, als kracht
En leider 't zijne deed, maar nu de spil
Van 't denken stilstaat en in zelfvergeten
Zijn mond zich sloot, zien wij zijn sterkste macht :
Een op de onsterflijkheid gerichte wil.
RIJPHEID
„Eusebia, laat los I" Die kreet van Vondel
Toen hij vooraanging in het vast besluit
Voortaan alleen te Leven als gewijde
En lust en leed, te lang gedragen bondel,
Afwierp, opdat zijn geest, door niets gestuit,
De klaarheid won waar hij zich heel bevrijdde,
Die kreet klinkt weer waar eedlen, rijp en ouder,
De wereld weten, en hun liefst geloof
Vervolgen willen op gedroomde bergen.
Zij voelen vleugels wassen aan hun schouder
En zijn voor 't schreien van de harten doof
Die hun de vreugd van 't dal nog eenmaal vergen.
ORFEUS
Had Orfeus niet Eurydice gedood
Door zelf te hunkren naar haar levende ogen,
Voor eeuwig had hij haar in 't licht gevoerd.
Nu stond hij wenend waar zich de afgrond sloot
En had voorgoed zich aan zijn arm onttogen
Wie hij zo vast zich dacht aan 't hart gesnoerd.
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Nu bleef zijn hunkren als een open wond
En 't lied van nederwaarts gericht verlangen
Zwaar en verzadigd, als een boom die treurt,
Terwijl die Andre opnieuw de cirkling bond
Waaruit alleen de opvaart van zijn gezangen
Haar — voor hoe kort, helaas ! — had losgescheurd.
DE STIJGENDE KRACHT
Mijn kracht, verzameld tot een ef fen meer,
Zal niet de tuinen in de laagte drenken
Maar enkel de hoogstijgende fontein.
Als ik mijn ogen naar de bergen keer
Is 't of de stralen mij als sterren wenken
En ik in hen 't uitspansel nader schijn.
Maar als hun droppling sprenkelt in het dal
En iedre bloem zich opheft in de gaarde
En vogels tjilpen in 't bevocht prieel,
Dan voel ik met een hart vol hemelval
Mij kind en heer van een gelukkige aarde
En luister naar haar dank waarin ik deel.
EVA
Toen God-zelf omging door het Paradijs
„Ik groet u, dochter !" klonk zijn groet tot Eve.
Hoe anders klonk daarna het slanggeluid!
„Gij zult gelijk aan God zijn, even wijs,
En niet een kind dat voor zijn Schepper beve,
Zo ge eet van deze vrucht, uw zoete buit."
En ze at. En Adam at. En 't vurig zwaard
Dreef beiden naar een rijk van rots en doornen:
Hem die een god scheen, en haar, nog een kind.
Dat Moeder werd, die Kain heeft gebaard
En Abel, tot ellende en dood geboornen.
En Gods stem klonk niet langer in de wind.
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AFSTAND
Wie rijst ziet de aardse cirkel telkens wijder
En ruimer geOrdend land en zee daarin.
Hij kent zijn lieven elk op de eigen plaats.
Hij de Bevrijde wenkt hen als Bevrijder
En in hun hart ontwaakt een nieuwe zin
Voor de orde omhoog die zich omlaag weerkaats'.
Omlaag de volte, omhoog het eindloos open
Maar waarin elk die 't vindt elks ogen lokt.
En straal- en doelpunt wordt hij voor hun blik.
Dan daalt de ruimte en 't is als een ontknopen
Van strik en banden die ge rond u trokt.
En afstand wordt op 't woord: daar gij, bier ik.
DE HEERSER
Het leven is een schone en bloedige strijd
Waar alle om de oppermacht elkaar bevechten,
Maar grootste zegen is een vast bestuur.
1k zie de woeling die zich wild verwijdt,
Maar in een Hand die wijs en sterk zal rechten
Hangt roerloos brandend de onafwendbare Uur.
De Heerser komt: zijn Vrede is niet de dood,
Maar de ongerechtigheid van 't tweevoud leven
Verslonden in een breukloos-rein bestaan.
Hij is die de Oorsprong ons weer opensloot.
De waan van Tweeheid heeft hij uitgedreven.
De Scheppings-daad heeft hij opnieuw gedaan.

II
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EEN ONTMOETING MET BILDERDIJK
Ik groet u, Vij and, met uw scherpe trekken
En slepend been en overeeuwde dracht.
Wel vreemd is 't me in mijn wereld u te ontdekken !
Dit is mijn grens ? En gij staat daar en wacht
Tot tegenover u 'k mij neer zal laten
Op hier die steen en zo uw beeld betracht
In 't water van de beek? Geen ogen maten
Ooit kleinere oeverwijdte en, buig ik mij,
Zo mengt zich 't beeld van wie elkander haten.
Gij haat mij niet ? Werp dan uw stok terzij !
Leger u op de zode ! Uw oude handen
Manen mij aan mijn eigen najaarstij,
Dat nu zich aanmeldt. Ook de mijne omspanden
De grif fel en ik zocht de kunst van 't vers
Gevierd te zien in onze lage landen.
Roemde ik ook min dan gij op Mulcibers
Blinkende smeekunst, voelde in mensetalen
Een leenger grondstof dan 't weerhaamrend erts,
Toch vormde ik en — ik wil het boud herhalen —
Ontleedde ik meer dan gij. Ik vond uw woord,
Hoe ook doorgloeid, doorsmeed, zelf een metalen
Vorm van 't verleden, waaraan onverstoord
Een starheid hechten bleef die mij benauwde,
Daar ze omging buiten 't hartelijk gehoord
Verkeer van mensen, — daar ze wanden bouwde,
Gebaren opriep, of op een toneel
Een yolk van geesten zijn gedachte ontvouwde.
„Geesten I" — Ge juicht het haast en ik verheel
Geenszins me 't doel waarheen uw woord wil wijzen.
Maar duld dat ik u 't mijne mededeel.
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1k wilde een mens zijn. Al mijn paradijzen
Lagen op aarde en tussen mond en mond
Ging dat verruklijk prijzen en misprijzen
Dat duizendtonig mij tot luistren bond.
Duizend en nochtans een. Kon ik dat daadlijk
En vormvol spreken dat ik oovral votid
Aan een toon binden, 't schrijven van elk smaadlijk
Wen-beeld ontdoen, zodat het, zelf een spraak,
De hele mens deed zien, zielnaakt en aadlijk !
Mijn hoofd zonk op mijn handen toen de taak
Mijn brein bezwaarde; want ik zag te zeker
Dat deze mens ikzelf moest zijn. 1k slaak
Mijn handen en ik hef ze als tot een beker
Naar een onnoembre Schenker. En ik bad:
Maak' mij die stom ben uw gena tot spreker !
„Dus toch een geest ?" Hij lag niet meer, hij zat
Aan de overkant van 't water op zijn zode,
Zodat zich de afstand nog verminderd had.
Zijn ogen vonkten en terwijl ik node
Mijn aandacht weer terugbracht voer hij uit :
„Gelukkige ! En gij waant dat ik u vlode ?
Dat ik u haatte? Daar ik lang en luid
Bitterlijk kreet en schreide om dat te vinden
Wat ge onbewust van kind of in u sluit.
Liefde voor de eigen wereld, en 't bevinden
Dat deze 't paradijs is, en de droom
Dat een Naamloze al wat bestaat blij ft binden.
Maar ik was nazaat en de sterke stroom
Van 't vaderlands gebeuren dreef me aan de oever,
Waar 'k almaar klaagde : of mijn Verlosser koom'!
1k zag mijn paradijs hoe langs zo droever
Als spiegeling gebouwd aan de overkant
En wist toch dat het waar was. Arme snoever
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Op groot- en schoonheid scheen ik 't dwaas verstand
Van hen die zielloos in hun drek verteerden
En 't droomloos land vierden als vaderland.
Ik kon dat nooit ! Wat mij geen zinnen leerden,
't Verstand niet opsloot, daar het nergens was,
Wat toch moest zijn daar harten het ontbeerden,
Verlei ik met dit hemels spiegelglas,
Mijn geest, naar buiten de aarde. Ik zocht de stijlen
Van de oude volken door, ik dwong mijn pas
Tot schrijden op hun voorbeeld, met de pijlen
Van godenkokers schoot ik 't walglijk rot
Van slakken, wormen, die de grond bekwijlen
Waar 't Paradijs-paar gaan moest. Met mijn spot
Betaalde ik mijn ellende. — Een geestenwereld
Werd toen mijn troost. Tot hoon van wijze en zot
Zocht ik mijn werklijkheid omhoog, doorpereld
Van licht en stralen, ver van 't vuil gewrocht,
De aarde, waar damp van lust en zonde om dwerelt.
Ik zocht ze omhoog! Maar gij hebt ze ongezocht
Zien samenvallen met uw aarde. Uw schone
Heelal is 't boven-aardse in de aardse locht.
Hoor meer, opdat ik u de kringloop tone
Waarin ik banling ging. En 'k zeg het niet
Opdat ik mij voor 't latere oor verschone.
Mijn kunst was óók een kunst ! Als ik het lied,
Van vreugd niet, maar van hunkring en verlangen
Aanhief, dan vond ik als het vast gebied
Dat ik niet kon verlaten, waar mijn zangen
Geboeid door kreisten, 't ingeboren web
Van vormen en gewenten, dat zijn spangen
Nooit slaakte en dat als sterke greb aan greb
In mij gegroefd lag, — erfnis van mijn vaadren
Dat als mijn lijf 't geraamte ik in mij heb.
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Gij hebt het schone wiegen van de blaadren,
Ik heb dat stam- en vaten-stel : 't begrip.
Mijn waterachtig bloed, door hart en aadren
Geschoten, vond die vorm. Uw warme lip
Weet van geen aarzling die de zang doet beven,
Mijne wist immer achter zich die klip.
Dit 's mijn bekentnis. Nochtans is 't een leven
Dat door ons yolk, door Maerlant, Vondel ging,
Dat in mij stug en sterk is nagebleven,
Schoon hunkrend naar zijn bloei. Ik banneling
Tin dienst van u, Bevrijde ! Ik wachtte u hier.
Uw handen zocht ik dat ik eens de ring,
Nog eens, mocht sluiten !" Wuifde 't warrig wier
Dat in de beek voorbij schoot, om ons beider
Hoofden? Ik ging. Langs berk en populier
Ontzweefde een schim, die vormloos werd, al wijder.
HIJ EN ZIJ

Hij
Ik beeld mij uit, bezield door de begeerte
Een ogenblik voor 't minst to zijn die 'k ben.
Dan lacht ge en zegt dat ik mijzelf niet ken,
Want hier dit mijne lijkt niet in de veerte
Op 't schone beeld. — Het is het puin, de scherven,
De stof die 'k afstiet van mijn zuivre lijn,
Omdat geen enkel mens zichzelf kan zijn
Tenzij ontdaan van schors die hij moest beerven.
Hij wordt eerst door die weerstand tegen 't grove,
Dat hem beengt en dat door meenge fout
Zijn beitel tergt, misleidt en tegenhoudt
Van de enige omtrek waar die veilig klove.
Want niet om niet is 't eedle beeld geboren
Dat van voor tijd begon zijn oorsprong heeft,
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Dat zijn zal als de stof heeft uitgeleefd
Waarin 't nu al te vaak, dof en verloren,
Als in een chaos slaapt. Ik moet het reingen,
Bevrijden van zijn onvorm, dat het klaar
En lastloos ingaat tot het vredejaar
Waarin geen vlak noch breuk zijn vorm zal pijngen.
Zij
Ik kan niet anders dan uw uitspraak blamen.
Ik ben gedurig die ik ben. Mijn hart
Beweegt op alles wat het lokt of sart
En 'k noem de dingen met hun eigen namen.
Ik word eerst op hun roepstem, mijn gedachten
Gaan uit, ontmoeten hen, en zijn eerst dan
De vonk waarin 'k mijzelf hervinden kan,
Mijzelf en 't andre saam. Ik mag niet trachten
Aileen te zijn. Ik ben gehuwd geschapen
En wat ik leven noem is wisseling
Van vreugd en smart, waar beurtlings ieder ding
Een zoete bloem is en een wondend wapen.
Ikzelf ben ook zo. En als geen van beiden
Kan ik bestaan buiten 't bezield gewoel
Dat chaos lijkt. Toch ordent mijn gevoel
Door dubble macht van kiezen en van mijden.
Zo ben ik altijd scheidend, altijd vindend.
Scheiden en vinden zijn eenzelfde daad.
Schaduw van leven die ik achterlaat,
Gelaat van leven, me aan zijn glans verbindend.
Hij
En nochtans, als ge u in een kloosterschemer
Over uw hart buigt om als in een bron
Uzelf te zien en, schaduwloze non,
Uw wezen schouwt weerspieglende uit die demer,
Dan schijnt het (hoe van uw gelaat afhanklijk)
Daar vrij te drijven als met de aaide een maan,
En mooglijk daagt u dan een nieuw bestaan
En voelt ge u voor mijn vizioen ontvanklijk.
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Met achter u de wereld wendt ge uw ogen

Naar diepere ogen, eigen en toch vreemd,
Naar sluimrende omtrek die naar de uwe zweemt,
Maar aan dat weerspel dat ge mint onttogen,
En nu zo roerloos, toch niet dood, want glorend
Als met een eigen licht, lokt dat gelaat
Zozeer dat daar ge 't woordloos gadeslaat
Ge voelt : dit wezen ben ik toebehorend,
Dit ben ikzelf. Zou 't u dan zeer verbazen
Als ge u weer ophieft, dat verwante en vriend
U als voorheen in 't open aanzicht ziend
Daar andre trekken, en toch de uwe lazen ?

Zij
o Lievling, als ik mij zo diep zou buigen
Dan vond ik zeker niet mijzelf, maar u.
Mijn hartebeeld waarmee ik spieglend huw
Is 't uwe en kan alleen van u getuigen.
Hoe wilt ge dat ik mij van u zal scheiden.
Als ik een maan ben, dan zijt gij mijn aard.
Ik kan niet anders leven dan gepaard
Aan Een die mij door ruimte en tijd moet leiden.
Buiten die is de leegte, die doet huivren
Als ik ze alleen betreed. Uw sterke hand
Geklemd in mijne, brugt van wand tot wand
Het Niets : d6Irtoe kan ik mijn ziel niet zuivren
Dat zij de wereld loslaat die de liefde
Als met de stralen van onze armen houdt
En bindt en overspant. U toevertrouwd
Voelde ik mij vast en veilig en doorkliefde
Wat schijn zou zijn als niet dit werklijk Samen
Ons droeg en voerde. Uw beeld me in 't hart geprent
Is al de waarheid die mijn oog herkent
En gee ft aan al de duizend dingen namen.

Hij
Gelooft ge dat we de afgrond overvlogen
Die ons bedreigt — want zo is 't leven toch —

GEL UK
Op niets vertrouwend dan het zelfbedrog
Van eigen klein en wankelbaar vermogen?
Liefde doet beide ons in elkaar verzinken
Zodat we in de andre onszelf zien, maar dan is 't
Of achter elk het oog zich vergewist
Van een nog waarder vorm, nog inniger blinken.
Mij ziend ziet ge u, u ziend aanschouw 'k mijn eigen,
Nu niet in 't aardse en wisselbaar verband,
Maar als een vorm, van eeuwigheid geplant,
En ontoeganklijk voor 't afgrondlijk dreigen.
VOOr tijd en ruimte hun geweld begonnen
Leefde diep in de leegte, in de afgrond zelf
Het zaad van die gestalten, en 't gewelf
Van de ether heeft zich anders niet gesponnen
Dan door de stralen van hun ogen. Stralen
Omspannen 't Beeld waar elk zijn eigen Ik
In zien mocht om een tijdloos ogenblik
Zichzelf te zijn of naar dat zijn te talen.
DE MAN EN DE ZANGSTER

De Man
Als ik eerst door vorm van mijn gedachten
Zonder zangtoon mensen kan bekoren,
Moog' de zang weer tot de heemlen stijgen.
Zeg mij, zuster, die de snaren meestert,
Of mijn murmlen waard is dat men 't hore.

De Zangster
Met het spannen van de snaren bezig
Hoorde ik niet de zin, Heer, van uw woorden.
Maar mijn tokklen scheen hun begeleiding
Zoals wonderwel ze samenklonken.
Hoor mijn toon maar !

De Man
't Is een toon uit weinge.
Met uw hart veeleer dan met uw handen
Hebt ge die gevonden en ik luister
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Of ik hem met woorden kan benaadren.
Doch — 't is vruchtloos.

De Zangster
Vruchtloos? Als uw hart, Heer !
Saamklopt met het mijne moet uw stem toch
Als vanzelf de wisselingen volgen
En als een zang moet de tweezang luiden.
Zing gij wat u invalt, ik zal spelen.

De Man
Maar ik zei juist dat ik zang niet wilde,
Dat ik spreken wil, — want toen vanmorgen
De eerste stralen door het boomloof schoten
— Pijlen leken 't — en het verre ruisen
Van de stroomval luider scheen — de vogels
Kwetterden geducht en 't open venster
Liet de morgengeur bij golven binnen —
Voelde ik dat dit ongewild ontwaken
Van de wereld uit de nacht en 't slapen
Schoner was dan iedre keus van tonen
En ik dacht : zo is in ons het denken:
Slapend, dan ontwakend, en ons spreken
Heeft alleen met woorden to bekleden
Wat zich ongezocht de lippen aanmeldt.
Toen trad ik in 't park en zag de bloeiboom
Blank zich nijgen, zag de velden pralen,
Zag het pluimvee pronken en de reiger
Uitgaan tot de vangst in gindse vaarten.
Uit de stal klonk 't hinneken van paarden
En de stalknecht floot: achter de tuinmuur
Hoorde ik de akerketting knarsen, 't water
Plensen en een schaar knipte aan de hagen.
Schaaklend, de ene daad aan de andre, 't ene
Beeld aan 't andre, als een onafgebroken
Denken dat ik dronk met wakkre zinnen.
ZO mijn eigen denken, dacht ik ; kon het
Zonder kunst zich mensen openbaren,
Eên veelvormig spreken dat de wereld
Mijn gemoed in woorden zou vertonen
Anders niet dan zij zich daaglijks mij toont:
Tussen nacht en nacht een vormrijk stromen.
7o dan peinzend, vond ik u, mijn zuster,
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Hier bij de fontein. Ge stemt uw snaartuig.
En de paarling van het stijgend water
Zendt haar stuifsel op uw beezge handen.

De Zangster
Ziet ge 't breken? Alle zeven kleuren
Spieglen in de droppen, elke droppel
Als een harp met zeven snaren. Luister !
Aan de mijne ontruist een toon weer, juist zo
Als uw stem, de spreekstem van uw denken.
Luister hoe hij diep en warm uw woorden
Begeleidt die nog de lucht doorzweven,
Saam met het geruis van vallend water,
Met het wiegen van de wind in bomen.
Waarom, meester, smaadt ge 't zingend snaartuig,
Waar uw hart niet anders dan het mijne
Trilt en zingt daar 't woorden zendt als tonen
En gedachten die als liedren klinken.
Hoor ! nu grijp ik vaster en uw mijmren
Mocht wel menen dat de galm die 'k uitsla
Uw gebeek zou storen. Maar 't is niet zo.
Uw gedachten rijzen op mijn snaren,
Uw gebaren breden met de akkoorden,
En gij hoort verrukt de lange nagalm.

De Man
Ja, ik luister. En ik vraag: vanwaar toch
Die bevrijding die mij door de luchten
Meevoert en toch bij mijzelf doet blijven?
En gijzelf zijt anders : op uw haren
Glanst de zon meer gulden, uit uw ogen
Blauwt de hemel met een diepre weerschijn.
't Is of ge overnacht gerijpt zijt, zuster.

De Zangster
In de nanacht droomde ik. Onder de aarde
Was ik aan een rond blank zaad de wasem,
Saamgevloeid een kleine waterheldre
Droppel hangende aan zijn haartjes, aanstonds
Opgezogen, stijgend, mij verdelend,
Met een vaag bewustzijn dat, Dryade,
Ik de boom was die zich zalig rekte.
Kronkelgangen, duizendduizend aren

249

250

DE MAKER
Vloot ik lieflijk door en wist niet anders
Of ikzelf was sap en aar, een kunstig
Wirwar, labyrinth en wegwijs weefsel,
Zeker van mijzelf en zoet-geleide,
Werkend, vormend, en van vorm niet wetend,
Als een blinde in zich verborgen denker
Die een wereld draagt en niet kan schouwen.
Tot opeens een huivring als van stralen,
Als van nachtwind mij doortoog: een adem
Hief mij van mijn boom en luchtig zwevend
Dreef ik aan de hand van een gestalte
Tussen maan en bloesemweelde : vragend
Wendde ik mij naar wie vergleed in 't maanlicht,
Maar haar stem was aan mijn oor : Gij ziet hem
Die uit donker werd, een simpel denken,
Maar zijn glans en geur vult alle luchten.
Toen ontwaakte ik.

De Man
En nu zijn uw ogen....

De Zangster
Vol van denken en ook vol van stralen,
Vol gebondenheid en vol bevrijding,
Want mijn denken, meester, was een bloeiboom,
Niet verdeeld naar gril van zin en speling,
Maar als groei van 't hart en daarom maatvol.
Zo is 't uwe ook. Zie, ge kunt niet spreken
Of 't heelal wart uit uw simple woorden,
Heemlen slingren zich omhoog en bergen
Zinken, stromen dalen waar de steden
Langsgestrooid zijn, volgepropt met volken.
Vrijer dacht geen god en geen gebondner
Dan wie zo naar de ingeboren beelding
Zijn gestalten uitzendt over de aarde.
Maar zo vrij en zo gebonden tevens
Is de maatzang; waarlijk, de eendre bouwkunst
Begeleidt zijn tonen en uw vormen,
Zodat noch uw hart noch 't mijne 't haapren
Kent waar zang en woord tezamen luiden.

De Man
Slag van 't hart en kringloop van de heemlen
Zijn gelijk en groei van ieder wezen
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Volgt de schoongepaarde wet van beiden.
Ik mijn denken, gij vriendin uw tonen
Vormen wij tot een naar de eendre maatslag
En het lied wordt luid, hoe ook gefluisterd.
DE ZIEL EN DE LIEFDE
Zult gij mij ooit verlaten,
Duld dan dat ik mij wend„Mijn kind, er gaan geen straten
Die ge niet als mijne kent.”
Gij zijt de dag, mijn koning !
Achter mij ligt de nacht.
„Ik ben de deur tot de woning,
Liefste ! die u wacht."
VAN CEL TOT CEL
Voor Floris Verster

Gij schenkt me een schilderij en 't paart zijn kleuren
Aan andre kleuren langs mijn kamerwand,
Hangend voor 't licht moog"t in zijn schaduw treuren,
Het straalt zodra 't gordijn het raam bespant,
Het lokt het oog, nu tot genietend keuren,
Dan tot een mijmring die mijn denken bant,
En ben ik zonder zien gebogen bezig,
Toch is het daar en voel ik 't als aanwezig.
Wat zal ik, aan die gaaf gelijk, u schenken?
Geschreven letters op een wit papier.
Gij kunt ze lezen, somtijds overdenken,
Maar doek en huisraad houdt zijn stil bestier.
Door schijn en schaduw mag het blad niet wenken.
Al staat de la waar 't sluimert op een kier,
Het neemt niet deel aan 't leven dat uw zinnen
Met iedre dag in 't atelier beginnen.
Nochtans — want dichters is dit ingeboren
Dat ze anders niet dan kunstenaars van 't beeld
Een eigen zintuig zoeken to bekoren —
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Nochtans, als zich mijn woord u mededeelt
Kan 't zijn dat gaand door de ingang van uw oren
Het heel uw innerlijke huis doorspeelt.
Het zal dan, met de vormen, met de tonen,
Zich mengende en verwant, uw geest bewonen.
Wat doet ons, schildren de een en de ander dichten ?
Niet enkel 't oog, niet enkel 't oor, maar 't hart.
U boeit het meest het donkeren en lichten
En 't spel van kleuren tussen wit en zwart,
Mij 't luiden van de taal. Als zoetste plichten
Viel 't zeggen mij, het teeknen u to part.
Maar woord noch verf zou van onze aanleg konden,
Als diepre roersels niet onze uiting bonden.
Hoe zou het zijn dat wij een niet kort leven
Zo sleten als wij deden, in de cel,
Wij die op iedre wind van buiten beven
En openstaan voor 't felle levensspel,
Hield niet een kern in ons de uiteengedreven
Draden tezamen in zijn vast bestel.
Rondom ons 't Al wil ons tot Niets verdampen :
Een kracht in ons blijft stil zijn drift bekampen.
Een stille kracht. Met meer dan enkel strijden
Weerstaat ze 't maatloos sleuren van de vloed
Die ons omrondt en de afgrond van de tijden
Saam wil doen sluiten op haar sterke gloed.
Inwendig rust ze en laat de storm verglijden
Die om haar heen, maar op haar grenzen, woedt.
Inwendig schept ze en bouwt een eigen wereld,
Los van 't heelal, dat om haar heen verdwerelt.
Ge voelt u vrij. Maar 't woord, als alle woorden,
Houdt niet de volheid van de waarheid in.
Gij vormde uw droom en 't schijnt of van zijn boorden
De stoffelijke wereld week. Zijn zin
Rust in hemzelf ? 0 neen. En als met koorden
Van liefde trekt hem een weer nieuw begin.
Gij wilt hem uiten. En naar de eigen aarde
Die gij verliet, brengt ge zijn nieuwe waarde.
Voor mensen uit ge 'm en voor mensenogen,
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Voor mensenoren zal hij voorts bestaan.
Nu blijkt eerst recht dat strijdende vermogen
Dat rustte en schiep, een hart, weiks stil vermaan
U eerst drong tot alleen-zijn, toen tot pogen
Naar 't, mens, met andre mensen samengaan.
Ons, in de cel, voor 't spiedend yolk verborgen,
Dreef 't warme hart tot troost waar mensen zorgen.
Zo kende ik u: eenzelvige en toch open.
Liefde — niet de ene die ik thans verzwijg:
Trouwere en waardre kon geen stervling hopen,
Weerzijdige, in wier schaduw ik mij nijg —
Liefde naar alle zijden dreef de knopen
Van iedre wortel in u uit tot twijg.
Woon in hun loof. In dat prieel gezeten,
Moog' gij mij somtijds zien en nooit vergeten.
DE HEGGERANK
Een dunne lijn en 't rankje rolt
Zich om haar, kort zich kronklend in,
Kronkels aan 't eind en aan 't begin,
Waartussen-in een knoop zich bolt.
Zo rekt zich 't stengellijf omhoog
En vormt met anderen een boog,
Dan zont zijn bladerrijke flank
Vol bloesemwit mijn heggerank.
Span mij een enkel stil gedenk
Waarbij mijn hart verwijlen mag,
Daar hijst zich 't lied gelijk een vlag
En al wat ik zo gaarne schenk:
De speelse teelt van mijn gemoed,
Stijgt gelijk blad en bloem het doet.
Het hele groeisel van mijn klank
Rankt zonwaarts als mijn heggerank.
DE LAATSTE SNAAR
Speel dan, speel, mijn ene en laatste snaar !
Begeleiden doet uw toon en anders niet.
Ik ben vrij de woorden die ik in mijn hart bewaar
Te uiten in een Lang eentonig lied.
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Regendroppels vallen almaar op het dak,
Zoemen doet de wind in 't touwwerk op het wrak,
Maar in de ene toon zijn de elementen werkzaam,
Oor en hart zijn op hun sferenzang opmerkzaam.
Alle wegen zijn versperd.
Een alleen ligt tot de vert,
Moet alle voeten dragen
En de wielen van iedre wagen.
Zijn rug zinkt in van de last,
Maar ik weet: hij ligt vast
Van mijn hart tot den cinder,
Tot, achter de kim, 't Huis van de Voleinder,
Die lieflijk en raadselig lacht,
Donker en raadselig wacht.
Alle kleuren vloeien in ene kleur,
Niet in het grauwe zoek ik een nevelscheur
En daarachter het blauwe.
Licht is verslonden, warm drong het lauwe
Ethermeer, in mijn damp.
Niet langer is kamp
Tussen licht en donker.
In zwart zonk flonker,
Omarmd verzonken beide in elkaar,
En elks waarheid werd openbaar.

Zing dan, zing, mijn luide en lange zang,
Die eentonig als de zee zijt, en eentonig
Als van bijen 't cellen metslen voor hun honig,
Als van 't bloed de donkere en eentoonge drang.
Zing dan, zing, want in u wordt gedragen
De beweging van mijn aarde, 't zoet
Van de dromen die mij meest behagen,
En mijn bloed, mijn bloed.
Toen de poorten openstonden
Van een hemel die naar de afgrond neeg
Ben ik op een drijvende planeet gevonden
Die van de ochtend naar zijn middag steeg.
Die mij de opwaartse beweging mededeelde
Eens voor al.
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Zodat profetie van stijging mij doorspeelde,
Zelfs in mijn val.
Bomen en weiden, lucht en water
Omgaven het kind,
Maar de tijd met zijn vroeger en later
Had over hem geen bewind.
Hij bouwde uit die materialen
Van 't zichtbre zich een onzichtbaar rijk.
Maar hij kon zich het onderscheid niet malen
Tussen de wereld en zijn dromenwijk.
Zijn huis in de stad, zijn verwanten,
Het Teed en het werk
Stonden rondom hem als ministranten
Van zijn innerlijke kerk.
Zijn scholing was al begonnen
Toen hij zijn moeder woorden nasprak,
Omdat, waar woorden zich aan woorden sponnen,
Zijn eigen geest het zwijgen brak.
Geheimzinnige scholing, die in 't vage voelen
Plotsling de wegen van de mensheid slaat,
Ding onderscheidt van ding, naar vaste doelen
Van denken gericht ziet wat doelloos bestaat.
Dingen aanziend met natuurlijk vermogen
Ziet ge ze als ding pas wanneer de geest,
Schouwend met innerlijke ogen,
Door de dingen de soorten leest.
Maar soorten zijn woorden. Gebonden
Met alle dingen in verwantheids web,
Werd het beeld van die bond in de taal gevonden,
Waar ik, als elk, het ontvangen heb.
Het meegroeiende beeld ! Want ons Leven
Is verwantschap in eindloze wisseling.
Heilige dienst is in onversteven
Taal to getuigen van soort en ding.
Als ingewijden
Sinds prilste jeugd
Is dit belijden
De diepste deugd
Die taalgenoten bindt aan elkaar —
Zij zijn een strenggesloten
Priester- en dienaarschaar.
Mijn tweede scholing begon toen ik letters leerde.
't Gesproken woord verdween.
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Uit de overeengekomen tekens die de geest regeerde
Sprak de gedachte alleen.
Het was een kunstig en eenvoudig reeknen
Met zinnebeeldige figuur,
Daarna het schrijven : een gemaklijk teeknen,
Al had de hand geen stuur.
Mijn vader schonk me een boek met bijbelse verhalen
En platen: David als een herdersknaap
Met kudde en harp, en Jezus met de stralen
Van 't hemelvaren wassende om zijn slaap.
Ik las en schreef. Daarna de school. Maar scholing
Gaf die niet anders dan elk leven geeft,
Oefening van 't verstand door vondst en doling,
Van 't hart dat saam met andre klopt en beeft.
Geen scholing in mijn ambt dan de onbedoelde
Van de eerzucht, die door meesterschap van 't woord,
Van stijl, van taal, van spelling zelfs, zich voelde, —
Door lof om deze alleen bewogen en bekoord.
Hoe groeide in mij de drang de taal te dragen
Als een goedsluitend kleed,
En — toen al — met dat evenwichtige behagen
Van wie zich bouwheer weet.
Geen vers. — Tot eens, na strakgespannen maanden,
Vrij en verwinnaar voor een poos,
Was 't of zich klokketonen in me een uitweg baanden,
Rijmend en rijmeloos.
Uit de gedacilten die in mij zongen
Bouwde ik dat zonnig heelal
Waarin ik leefde, — zijn vormen ontsprongen
Aan maat en getal.
Maat en getal zijn ons ingeschapen,
Niet star zoals het verstand ze mismaakt
Maar als een ademend kind ligt te slapen
En dan ontwaakt.
Als de wet van de wereld, en tevens
De wet van ons hart,
Als de vormende macht van alle levens,
Sterker dan vreugde en smart.
De Verbeelding is zij, die gestalten
Droomt en belij ft,
Alle bewegingen, alle halten
Verzichtbaart waar haar adem drijft.
Wat werd mij de taal? De materie
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Waar zij in werkt.
Zijzelf de glimlachende Faerie
Die mijn leed en strijd niet bemerkt.
0 ik glimlach mee, ik beluister
Haar adem en yang van haar mond
Het vormenrijke gefluister
Dat alles omvat en verkondt.
Mijn leven? Wat is mijn leven!
Ik was deze, ik was die;
Ik was mens, — om 't even
Wiens mindre of wiens evenknie.
Maar ik heb haar gekend: ik bedwaalde
Geen verre grens waar men haar nauwlijks speurt,
Maar ik lag op haar borst : zij verhaalde
Mij 't heel heelal dat door haar wil gebeurt.
Zij beval en ik sprak. Vader, moeder, vrouw, kindren,
Vrienden, vriendinnen, allen waren groot en goed,
Maar wie die mij minde zou ooit mij hindren
Haar te zien en te zeggen wat zij mij doet.
Wie die mij haatte ? — Want de Haat, die schone
IJzerharde wand,
— Wie is zo dwaas dat hij hem hone ! —
Heeft alleen tegen haar geen bestand.
*

Door zorgen omlegerd zoek ik nu
Geen hulp dan bij u,
Hart van mijn gedachten.
Hoe ze me ook plagen,
Ik zal niet klagen,
Voedt gij mijn krachten.
Gij schijnbaar broze,
Zijt oorzaakloze,
Aan gevolg niet gebondne.
Ik ben de door u in de wereld gezondne
Waar 't ene ding aan 't andre hangt
En toch het hart naar u verlangt.
Andre tonen zijn overbodig,
Maar mijn ene snaar is nodig, —
Dit getokkel :
De dode woorden die ik sprokkel
Worden erop tot een levend woud
Waarin ik leef en ademhaal,
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Als in een levende kathedraal,
En met uzelf gemeenschap houd.
Ik ben er gebogen, en opgericht,
Ik geniet er in vrijheid de strengste plicht:
U te dienen,
Als een van die verscholen Brahmienen
Die bij een bron in het diepste bos
Hun riten begaan, van de wereld los,
Priester-dienaars van die koning
Die hun toelacht uit zijn woning,
En zijn woning is overal,
En in hun hart en in het Al.
Zo afgezonderd,
Toch zo tezamen
Met alle kreaturen,
Ben ik als een kind verwonderd
Waar gij mij toelacht uit de namen
Die alle dingen zijn en figuren,
Mijn warme levende taal,
Die, als eens in zwaar koraal,
Nu in enkelvoudige zang
U zoekt in geduldige drang,
Weefsel van betreklijkheden,
Stroom uit uw volstrekt bestaan,
Zijn onze liedren de gebeden
Waarin wie u zien, u verstaan.
AAN EEN LIEFDEZUSTER
Gij hebt te diep met een te jong gelaat
U over 't meer onder de berg gebogen.
Het ligt zo stil en wie zich gadeslaat
In de effen spiegel wordt voorgoed bewogen
Tot wetenschap-van-leed, tot mededogen
En tot die wrede en deernisvolle kracht
Zich te verteren door zich heel te geven
En als een pit in blanke kaars te sneven
Opdat een ander zien kan in zijn nacht.
Door alle kloven komt het saamgevloten,
Het meer van tranen waaraan, drop na drop,
Elk onzer tol betaalt, maar wie 't vergroten
Gaan midlerwijl getroost de helling op, —
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Of af, nadat ze er al dan niet een top
Bereikten: — weingen vinden, voor hun sterven,
Het pad omlaag en zien in 't vale licht
Dat meer, om dan te keren, dan te zwerven,
Omspiegeld door hun daar weerkaatst gezicht.
Gelukkig waart ge; want dat vroeg besef
Heeft al de ranken van uw hart doen rijzen
In ene richting : geen die wild zich hef,
Geen die te weeldrig zich aan zon wil spijzen,
Of als een murmling lokt hem 't zoete prijzen
Van de saamhorigheid die lust aan Teed
En twijg aan wortel bindt in innige wijding,
En maat leert, en de vloek van de overschrijding,
En deemoed die in doen zichzelf vergeet.
Of is 't niet waar? Of trekt u als ons alien
Het driftenspan weerstrijdig uit elkaar,
Zodat ook gij met opstaan en weer vallen,
Bezeerd en huivrend voor elk nieuw gevaar,
Naar de avond uitziet waar ge 't paar zult stallen?
De drift die om een stervling de armen slaat,
De drift die aan een droom zich geeft verloren,
Slaat beider vaart de verzens in de sporen,
Tot dubble Liefde rent als dubble Haat?
Misschien. Maar in u is die kracht gebed,
Die wakend niet maar sluimrend zich hervindend
Haar oordeel schrij ft en die gegrifte wet
Als letters aan een wand met oogverblindend
Geweld doet stralen, aan hun macht u bindend.
Geen kloek besluit, geestdriftig-warm of koel,
Maar 't voor ge werdt u ingestort vermogen
Heeft door zijn woord uw lot weer rechtgebogen
En 't snelt, een pijl gelijk, toe op zijn doel.
Wind u dan, Hart, Laiikoon, in de ringen
Van uw begeerte en worstel zonder baat,
Wat in u sluimert kan geen slang bedwingen.
Hoe meer hij klemt, hoe sterker dat weerstaat,
En lijfloos wordt en het geweld ontgaat
En als een adem boven de getijden
Zingt: boor, de belle stem, doorpijnd van lijden,
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Maar die de hoogste toon van blijdschap slaat:
De ontbonden toon van 't eindelijk bevrijden.
DE GEVANGENE
Gij moet niet wachten tot ik kom.
II( ben gekerkerd en geboeid.
Maar vensters heb ik om en om
En zie hoe alles groeit en bloeit.
1k zag uw opvlucht uit de stroom
En naar de bergen op de kim:
Uw licht lag als een sluierzoom
Op 't pad dat ik met ogen klim.
Toen rees een grote en rode maan
En bloesems blonken in haar glans.
Ik heb lang aan een raam gestaan
En warm geluk vulde mij gans.
Gij moet niet komen als ik roep :
1k spreek soms luid voor mij alleen.
Mijn denken draagt mij als een sloep :
Gij staat aan de oever op een steen
En reikt me uw hand, maar als ik grijp
Werpt mij een plotselinge schok
Terug en in mijn handen nijp
1k staaf of tralie van mijn hok.
Maar mijn geluk is even groot,
Het is de wereld die ik weet,
Die buiten me en die 'k in mij sloot : —
Een wereld — die ik de uwe beet.
Ik zeg u nu mijn diepst geheim:
Het schijnt dat ik gevangen ben,
Maar ik ben zelf 't ommuurde heim
Dat alles insluit wat ik ken.
GENOT EN VREUGD
Genot is anders, — dat in u
De keerzij is van duurzaam leed:
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Gij weeft het tot een rijk tapeet,
Uw voeten zijn in 't voortgaan schuw
Wanneer gij dat niet v66r u weet —
Genot is anders : anders dan
De vreugd die in mij als een bron
Verborgen welt en koel en stil
Mijn nacht vult met haar klaar geril,
En kleurloos is, maar als zij rijst
Elk wortelende groeisel spijst
En als zij uitvloeit wolk en zon,
Hemel en aard weerspieglen kan.
Die draag ik in mij, als een wind
Die de aldoordringende ether spint
Tot een lichamelijke ziel
Die met mijn lijfsziel samenviel
En mij nu gaan doet als een mens
Die niet meer vraagt naar eigen wens
Maar enkel hoe dat vreemd geluk
Vanbinnen spreek en mij ontruk
Aan iedre uitwendige tegendruk.
Ze is als een toovnaar in zijn cel :
Zon, maan en sterren kent hij wel,
Hij spant een snaar van zijn viool,
Maar met dat de eerste toon verklaagt
Is 't of zijn galm de hemel schraagt
Van 't zenith neer naar pool en pool.
En alle winden liggen stil
En blad en golf zijn zonder wil
En eensklaps, zie — als tilde een hand
De wereld uit haar vaste stand
Begint zij haar bestaan opnieuw,
Maar anders flonkt de sterrentros
En anders hijgen zee en bos
En anders aadmen long en kieuw.
Een sneller vaart, een warmer gloed,
Een weelderiger levensmoed,
Een onverbiddelijker wet
Heeft heel 't heelal in gang gezet.
En hij zit stil die in zijn cel
De toon sloeg van zijn weemoeds-spel.
Een glimlach is op zijn gelaat
Terwijl hij Iuid de snaren slaat
En alle stromen tot aan 't eind
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Waar Sirius in mist verdwijnt
Luistren naar hem die hen regeert
En na het gaan het komen leert.
Want nu is 't midden van hun ring
Zijn hart en de eeuwge siddering
Die in zijn bloed de wegen kent
Waarlangs hij de gesternten ment.
En hoor, nu bouwt hij op zijn toon
Het mensenleven vrij en schoon,
Alle gediert in bos en lucht,
De vis die in de waatren vlucht,
Wat donker groeit, wat lokkend bloeit,
En 't leven in de rots geboeid.
Een toon draagt alles wat hij schiep
En uit zijn nacht in 't aanzijn riep.
ZO is mijn vreugd: zij leert mij niet
De lust van het genietend lied,
De streling van 't fluwelen woord
Dat oor en oog vult en bekoort,
Maar oor en oog zijn stil en klaar
Altijd bereid en dienen haar.
Zij is 't geluk dat altijd is
En alle weelde en elk gemis
Een adem van zich zelve geeft
Waardoor het meer en anders leeft.
Niet meer een schepsel zus of zo
Maar de belangeloze boo
Van een onzichtbre heerlijkheid,
Die sterker is dan dood en tijd.
Wat tong ik vaak: „van God bemind,
Een tot geluk geschapen kind",
En zocht in dat onschuldig rijm
Het raadsel van mijn lotsgeheim.
Ik neurie 't nu als toen.
Maar nu is 't raadsel mij onthuld,
Mijn hele leven is vervuld
Met, onverdiend en onverschuld,
Geur uit gedroomd plantsoen.
In 't hart geboren paradijs
Zendt zijn verrukte vogelwijs
Me aldoor door ziel en zin.
Als gast aan goddelijk festijn
Weet ik dat de uitgang zo zal zijn
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Als 't kinderlijk begin.
Genot is anders : ik genoot,
Ik leed, maar achter leed en dood,
Achter genot, glimlacht het zacht.
Er is een blijdschap die ik ken:
De vreugd dat ik geschapen ben
Is de ader van mijn kracht.
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Vruchtloos tracht ik naar de jaren van mijn jeugd terug te reiken.
De eens begonnen zang is als een stroom die mij belet te wijken.
Voorwaarts moet ik en mijn lust te reizen door vertrouwde landen
Voelt zich altijd meer omwonden door de zelfgesponnen banden,
Die mij slepen naar een einder, vreemd en toch zo lief verlokkend,
Waar een vriendelijke vrouw de laatste bonte draden rokkent.
Toon mij uw gelaat, mijn grijze, voor uw wiel gebukte voester,
Ik die aan uw borst lag vraag nu, dat ge in 't grauwe kleed mij koester.
Recht en star, gehuld in 't door uw handen vlakgestreken laken,
Zal ik rusten tot een andre morgen schijnt op andre daken.
DE ZOMER
Zolang de zomer blauwe luchten spande
Was ik zijn vijand die mij in mij sloot
En daar de stilheid en de veerkracht bande
Die aan zijn sterke stralen weerstand bood.
De uitmiddelpuntge zocht mij naar alle einden
Van zijn paleis te trekken uit mijn cel
En 't was of duizend siddringen mij seinden:
Hier woont uw liefste ! en: Hoor naar haar bevel !
Maar als een parel in gesloten schelpen
School ik en groeide en vroeg diep onder zee
Niet om een straal die mij aan glans verhelpen
Of 't yolk mij tonend fluistren kon : wij twee !
Alleen en maagdlijk lag ik op mijn leger
In schijnbre kilte, maar mijn hart was vuur.
Het voelde, onzichtbre zon, zich de beweger
Van een de ruimte vullende natuur.
Ik wist wel : buiten mij bestaat die machtige
Die mij beweegt en waar ik deel van ben,
Maar maand aan maand verbleef ik in mijn prachtige
Genoegzaamheid, dit rond-omheind Ik Ben.
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Nu waait de herfst: mijn deuren gingen open,
Ontblaarde twijgen wiegen voor mijn raam,
Het gelend gras van natte damp bedropen
Omwart op de akker het verzuimd alaam.
De wolken zeilen en de zee wordt luider
En in mijn hart ontwaakt een heldre stem:
De winter komt : het najaar als zijn duider
Bereidt zijn wegen en verkondigt hem.
Want sterven wil ik wel. Maar niet behoren
Aan andre zomer dan die 't hart mij bergt.
Die neem ik mee en saam gaan wij verloren
In de ondergang die met zijn pronk niet tergt.
HET DUBBELE BEELD
Wat is ons doen? Met waardigheid te wachten
Op 't schaars bezoek van de verheven gast
Voor wie we ons huisraad in gereedheid brachten
En die nochtans ons, als hij komt, verrast.
Het huis is dicht, de vensters zijn gesloten,
Wijzelf verdiept in een geduldige taak;
Daar voelen we als door geuren ons omvloten,
Een stem klinkt in ons oor : Ik ben 't ! Ontwaak !
Een schijn is om ons en daar staat die ranke
Blondlokkige en de dauw van het geluk
Ligt op zijn trekken: dicht onder zijn blanke
Voorhoofd die diepe blik waarvoor ik buk.
Waarvoor ik buk, om dan beschroomd te rijzen,
Hem aantezien, mij oopnend te vergaan
Zoals een roos in stralen: mijn gepeizen
Zijn nu zijn woorden die ik tracht verstaan.
Zij zijn een tang die ruimte heeft van stromen
En als een wolkenlandschap, lichtdoorvlaagd,
Bewegende gestalten langs de zomen
Van lijnrecht bundlende verrukking draagt.
Daar zie ik de aarde waar de mensen schrijden
Van wieg naar graf en niets van wat zij doen
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Ontgaat het spel van dag- en nachtgetijden
En 't langzaam wisslen van het jaarseizoen.
Die dubble beurtgang houdt hen opgetogen
Door licht en schaduw, hen en al wat leeft ;
En achter beide doemt hen een vermogen
Dat niemand kent en waarheen ieder streeft.
Maar tal van lichamen — en hun gelaten
Het meest — vertonen zulk een wisseling
Dat blijkt hoevelen 't groot geheel vergaten
En 't hart verloren aan een enkelding.
Zij die het rijkst in enkeldingen zwelgden
Ontberen de eenvoud die hen vormde en riep
ZO lang, tot volte en drang het beeld verdelgden
Dat bij 't geborenworden in hen sliep.
Zij zijn verdoemden, die door de eigen zwaarte
Zinken naar de afgrond die zich opensluit,
Tenzij —26 enklen ! — stijgend naar de klaarte
Hun lichaam kracht heeft tot een nieuw besluit.
Die zien de volte op eens van licht dooraderd,
Door hen schept zich de wereld nieuw: hun baan
Die aldoor meer 't onkenbre licht benadert
Trekt machtig de besluitelozen aan.
Twee stromen vullen dan 't heelal : een rijzend,
Vloeden van glans die lichamen omspoelt ;
Een dalend, donker, tot de dood verwijzend
Wie in zijn troeble wieling neerwaarts stroelt.
Hoe wreed is dit vizioen. En nochtans wagen
Mijn ogen klaar dit dubble beeld to zien.
De zang toont nooit een ander : juichen, klagen,
En tussen beide 't angstwekkend „misschien".
DE GELIEVEN
Ik heb u lief. Gezonden door mijn vader
Opdat ik u zou huwen namens hem,
Werd jegens hem en u ik ten verrader
Nu ik uw lippen aan de mijne klem.
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Ik weet dat hij nu u en mij zal doden,
Maar gaarn verga ik na dat zoet vergrijp.
Ik als zijn zoon leefde onder zijn geboden,
Maar als uw minnaar werd ik stervensrijp.
„Mij zond een koning, opdat hij mij huwde,
U met een ring, en lief, ik heb u lief.
Wat doen, daar hij voor u mijn liefde schuwde
Die onweerstaanbaar aan mijn hart u hief.
Ik ben een golf. Ik ging in u verloren,
Mijn zee. Ik ben een vrouw. Wat wil ik meer?
Mijn diepst vergaan was eens aan u behoren.
Roept u de dood ? Ik ga met u, mijn beer."
Nu mij de liefde tot verrader maakte,
Mijn vader, bied ik ons vrijwillig aan
Tot sterven voor het misdrijf dat gij laakte.
Zo moge 't recht liefde te boven gaan.
U spreek ik vrij van toorn. Uw Iced is wreder
Dan 't mijne: een bruidloos en een zoonloos man,
Bleef 't uwe 't zwaard dat iedere overtreder
Moet slaan. Nu kus ons bei en dood ons dan.
DE MAKER
Zo ik de wonderen van uw bekoring
Aan een wiskunstige figuur verbond,
Geloof niet dat een innerlijke storing
Daardoor de vrede van uw schoonheid schond.
Zij beide zijn aan een geluk ontsproten,
De geestesblijdschap en de zinnenvreugd,
Bedwelming die in klaarheid wordt genoten
Gaf mij, en u door mij, die eeuwge jeugd.
De wil mij van mijn dronkenschap te helen
Beviel mij eens bij minderend verstand,
Het landschap overtoog een vaal vervelen
En aarzeling besloop mijn stem en hand.
Maar toen de geest zijn vast bestuur herstelde
Was voor mijn zinnen de bekoring daar,
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En nooit meer na dat ogenblik verzelde
Aarzeling mijn geluid of mijn gebaar.
Geen geest, geen zinnen, maar een macht daarachter
Waarbuiten zij niet zijn of kunnen zijn,
Was van mijn daden de gelukkige wachter,
De maker die zich kondgaf in hun schijn.
Hem ben ikzelf, zo heb ik u geschapen,
Mijn schepsels, die ik als zijn afbeeld maak.
Ik zeg: hoe schoon ! terwijl mijn handen rapen
De passer, 't schietlood en de rechte haak.
HEERSCHAPPIJ EN DIENST
De goden die op de gesternten tronen
Zijn dubbelgeaard: zij mennen met hun macht
De mindre machten die rondom hen wonen,
Maar dienen een verhevener geslacht.
Zo is 't op aarde ook, waar de grootre krachten
De kleinre leiden, mits zijzelf hun dienst
Van jaar tot jaar trouw te vervullen trachten,
Bedreigd door chaos die hun tegengrienst.
Want heerschappij en dienst zijn twee gelaten
Waarin eenzelfde hoogste god zich toont.
Wet die als wreed zijn schepslen graag vergaten
Leeft ook in hen en heeft nooit een verschoond.
Wie leeft moet heersen, maar hij moet ook dienen,
Geduldiger dienen naar hij hoger heerst,
En dit te zien is wijsheid en wie 't zien en
Beleven hebben lief en leven eerst.
Men zegt: de liefde is tussen twee gelijken.
't Is waar : de liefde máikte hen gelijk.
In waarde, niet in macht, en de een moet wijken
Voor de andre waar die ooit de meerdre blijk.
De andre voor de een. Want wij zijn zo geschapen
Dat in ons vreemd-verwondene gemoed
De grootre krachten naast geringre slapen
En straks wie zwak was heerst, wie sterk was boet.
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Bei tegelijk. En juist dat lieflijk menglen
Van kracht en zwakheid maakt ons die we zijn,
Doet ons de handen door elkander strenglen
En leven in een wa gs van lust en pijn.
Daarin erkennen we eerst de waarheid: goden
Zijn anders niet dan mensen: heer-en-knecht.
Maar wie vrijwillig doen naar hun geboden
Houden in vrijheid de eigen weegschaal recht.
Vandaar de droom: vrijheid de zin van 't leven.
Maar in de schomling van de aleeuwge schaal
Voelt ook een god de noodzaak zich gegeven,
Als tegenwicht wanneer zij rijze of daal'.
Kent ook een god boven zich de Ongeziene
Die aan een snoer vrijheid en noodzaak bond,
En die hemzelf, hetzij hij heerse of diene,
In zijn bestemd bestaan vast heeft gegrond.
DE MIDDELAAR
Hij liet de stad met schitterende daken
En zuilen en fonteinen achter zich.
Hij zag van de woestijn het felle blaken,
En rotsen rezen scherp en kartelig.
Hij wou niet enkel ver van de beschaafden
Levende op bonen en een koele dronk
— Die immers meer dan lekkernijen laafden —
Gebeden lezen in een rotsspelonk.
Maar waar een ril de dorre grond besproeide
Wou hij met eigen moeizaam handenwerk
Zich tuinen kweken waar de dadel groeide
En stenen vormen voor zijn eigen kerk.
Hij zag van wijd en zijd de pelgrims stromen
Om met hem saam to aanbidden in dat huis,
En in het kruis dat opstak uit de bomen
Zag hij niet Jezus' maar zijn eigen kruis.
De droom van 't midlaarschap hield hem bevangen
En daarvoor gaf hij jeugd en vreugd en al.
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Geen midlaar zien, maar zijn was zijn verlangen
En daarvoor tartte hij het stom geval.
Want toen hij moede en mat naar de avond schouwde
Waar niet een drop het droge zand ontkwol
En voor gesloten ogen eens nog bouwde
Zijn huis en tuinen hoog en vruchtenvol,
Naderde hem van tussendoor die palmen
Een stille man die de vijf wonden droeg
En die voor de open hemel en het galmen
Van zaalge scharen de arm rondom hem sloeg.
DE MAN IN HET LANDSCHAP
Het landschap lag onder een lichte nevel
Als een zeebodem, zo spookachtig stil.
Iedere boom had armen, iedre gevel
In vensterogen een verborgen wil.
Hij ging alleen, haast struiklend, en verlegen
Omdat hij nergens wist wat hij er zocht.
De dingen hadden, scheen 't, een macht gekregen
Die hem benauwde en waar hij tegen vocht.
Het was een macht van stilte. Zijn gedachten,
Die altijd heersten over 't zonnig ruim
En door de fonkelende wereld jachtten
Als bries van 't westen over vlokkend schuim,
Waren in een geruis teruggezonken.
Als opgerolde slangen in hun nest
Sponnen zij roerloos, van verzading dronken,
Hun lome en cirkelende levensrest.
Een met het bloed in zijn verlangzaamd lopen,
Gelukkig en toch niet tot daad bereid,
Leefden zij als die bloemen in de Tropen
Waar nooit een straal het donkre lover scheidt.
En als die bloemen geuren, zo begonnen
Zij to geluiden, zo doordringend zacht,
Dat ze in hun tonen de omtrek overwonnen
En hij zich heenboog naar hun donkre macht.
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„Wij zijn alleen. Wij zogen al de weelde
Van de aarde en lieten haar geen laatste schijn.
De dingen zijn fantomen. Ons bedeelde
Een geest hun zin en ziel. Wij enkel zijn."
En na een zwijgen: „Hoor, wij enkel spreken.
De lucht die leeft is de adem van ons woord.
Zij vormt gestalten, voor haar stormen breken
De dode vormen in hun poel versmoord.
Wij zullen zaaien...." Maar een andere adem
Gelijk de wind door kruinen van een woud
Rees op en 't scheen of door de nevelwadem
Een schommelende golving toog. Zo houdt
Een man een deken met geknuiste handen
En evenzo een man aan de andre kant:
Zij hef fen de armen wijl ze 't doek ontspanden
En slaan ze neer zodat het zich weer spant.
Zo liep een golf de lucht door. En de luistrer
Stond stil, want hij begreep het weerwoord wel.
De dikkre nevel maakte 't om hem duistrer,
Maar in zijn denken beurtte een stemmenspel.
„Wij zijn !" „Hij is !" — „Zijn wij niet hij ?" „Wij zijn het !
Maar die wij niet zijn 66k is hij !" — Een stem
Klonk boven de andre : „Hoor, wij beide zijn het
En zijn het niet, want wij bestaan in hem."
Toen was een ruisen in de lucht, een ruisen
In zijn gedachten en die waren een,
Een vol geluid dat aanzwol tot een bruisen:
„Bestaan doen gij en ik, zijn hij alleen."
Hoewel de nevel nog niet klaarde, stonden
Nu alle dingen levend en getroost.
Sterkte was in zijn stap, daar hij de gronden
Beliep, die heuvelend van west naar oost,
Van zee naar zon, dit wist hij, wijd zich spreidden.
Er was geen straal die door zijn nevel blank.
Maar zocht hij 't licht? De zon zou hem geleiden
Tot aan de zee waar ze iedere avond zonk.

NOODLOT
DE KASTEELHEER
Toen ge op de heuvlen liept gelijk een hinde
Zag ik u gaan en volgde op mijn terras
Uw wijlen bij de bloesemende linde,
Uw ijlen op het kortgeschoren gras.
Ik spiedde aan de rivier uw schamig duiken
En in de tuinen uw lichtkleurig kleed,
Ik speurde uw schuilgaan in de schemerstruiken
En hoorde in 't nachtbos uw verschrikte kreet.
Waarom hebt gij mijn rijk gebied verlaten
Zodat het doods ligt als een ledige stad
Waar soms een vreemdling de begraasde straten
Komt zien die hij er in zijn jeugd betrad,
Waar aan de hengsels van ontruimde huizen
De luiken slingren en de kale markt
Geen koopwaar draagt, maar broklige plavuizen
Waar de afval dwaalt, voor 't laatst tezaamgeharkt?
Ik ben zo'n vreemdling. En ik zie de feesten,
De arbeid en de eerdienst van een oud geslacht
En hoor in 't klagen van de wind de geesten,
Vergeefs gebleven in gemuurt en gracht.
Ik heb mijn eigen huis en park gesloten
En in de diepe ombouwde bron op 't plein
Heb ik de ontkalkte steen omlaaggestoten
Daar 't water zoorde tot een ziltig brijn.
Ik ga ; maar 't heel heelal door zal ik reizen
Totdat ik u, mijn schoonste, als eermaals vind.
Het kan niet zijn dat ergens geen paleizen
Haar schutten die ik, jong, zo heb bemind.
TE BOVEN
Die wereld die zich om mij heen verbreidde,
Waarin ik school, als in het groene bos
Een kleine vogel beurtlings bang en blijde
Met zangvol keeltje tussen tak en mos,
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Die wereld die ik lang niet dorst verlaten,
Is nu de mijne: ik liet haar onder mij.
Ik vond als in een droom de hoge straten
Vanwaar zij niets is dan een stroomvallei.
Zie, als een lint ligt de rivier getekend
En ginds verdwijnt zij onder 't donkre loof.
Daar is zij weer, nu uit de rotsen brekend,
En met een sprong stort ze in een steile kloof.
Het kokend schuim haar van de zij geslagen
Drij ft als een damp omhoog, en in het blauw
Worden de wolken door de wind gedragen,
De rangen vormend voor mijn legerschouw.
Overal heen kan ik mijn blikken zenden.
Daar rijzen steden : koepeldak en spits.
Daar drijven schepen die hun zeilen wenden
Naar, ver, de zee, flikkrend als schildgeflits.
En hoor : de donder ! En de hemel opent.
Geklauwde bliksems schieten door het ruim.
Ik juich. Onder het weldoend en het slopend
Geweld schudt bos en vloot als rietige pluim.
Sla mij nu, bliksem ! Regen, spoel de paden
Weg waar ik ga. Aan 't dreigende gerol
Zal ik voor 't laatst, voorgoed, mijn hart verzaden,
Want ik wil vol van u zijn, stervensvol.
Vol van uw kracht, heelal; vol van uw sterkte,
Om dan ontstoken door uw reine straal
Gelijk een ongeltoorts die smolt en snerkte
Laaiende to vergaan in laatste praal.
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EEN BEZOEK AAN DE MIJN

Voor Is. P. de Vooys
In het hart van Duitsland, toen de sneeuw de
Landen overdekte en alle sporen
Zonder dreuning lagen — wagenvoerders
Staakten om voor zich wat armoe minder —
Zat ik opgesloten en verwijderd
Van mijn arbeid en geen weg lag open
Dan de schacht naar de verborgen ruimten
Van mijn geest, waar met mij geen kan spreken,
Geen geluid van buiten tot mij doordringt,
Ik alleen ben, en geheel mijzelve,
En zo dicht bij 't middelpunt van de aarde.
Ik alleen — maar die geduchte knechten,
Mijn gedachten, zag ik in de gangen,
Stuttend, haamrend, en met wichtige slagen
Zwarte en glinsterende grondstof splijtend.
Zwiligend bukten zij zich langs de wanden,
En het water, zuigende om hun zolen,
Maakte hun gestalten, waar zij stonden,
Tot plantaardige groeisels, als geworteld,
Als verbonden aan 't onzichtbaar zijplen
Dat tot de afgrond daalde om dan to stijgen.
Konde groeide in hen van ongeweten
Wijsheid, daalde uit hen van ongesproken
Weten, en 't bewegen van hun leden
Was de hartklop van een donker leven.
Maar mijn geest boog boven hen een welving,
Zond door gang en schacht, uit hoger hallen,
Warme ozoonrijke adem, deed de liften
Rijzen, dalen, en geheim vermogen,
Uit de kool bevrijd, of dat de polen
Uitstroomt en de werelden doet wentlen
Leefde in ruime zalen en bestierde
't Woordloos werken met die orde en klaarheid
Die de lichtgod schept in iedre wereld.
Zo dan liep ik in die schemer, dragend
In mijn hand de mijnlamp van mijn denken,
En die donkre makkers, mij daar ziende,
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Vingen aan te fluistren, en hun fluistren
Was als de afgrond tolkend tot de hemel :
„Zie, gebonden zijn we om u te dienen,
En gevaar dreigt waar we uw boei verbreken,
Want wij zijn de zwaren, de onweerhoudbren,
Die naar de afgrond gaan zodra de stralen
Van uw bloeiend oog ons niet regeren.
Maar die zwaarte is zelf versteende gloeden,
Onbevredigd zo niet wijs ontbonden
Door uw licht, haar broeder boven de aarde."
En een romling kionk, een mijngang stortte,
En mijn lamp, die flakkerde in mijn handen,
Stiet op steen, schokte bijna tot scherven.
Maar omhoog was 't yolk van mijn gedachten
Waakzaam, werkzaam : in de hoogre hoven
Stroomde 't in en uit, bevel en maning
Schalde om 't dreigen van de nood te keren....
„O genoten, vol van zon en zwaarte,
Die gestut moet om ons doel te dienen,
Wij de heldren, wij de klaren komen,
Vormen in uw woud de veilge banen,
Dragen 't licht tot in uw diepste schachten."
Hart van Duitsland, als uw ijzren aadren
Weer de polsslag van ons leven voelen,
Ongestoord, tot over alle grenzen,
Warmte en wijsheid hun verkeer verhaasten,
Wordt de donkre gloed in u een zegen
Die, gebonden, stroomt tot de bevrijding.
Volken haten, klassen worstlen, gilden
Zoeken winst voor zich, elk tegen de andre
Volgt zijn donkre drang, zijn bindingloze,
Hopend zich, en andren niet, te baten.
Maar de geest alleen, in klare ruimte,
Heeft het recht de kracht omlaag te ontbinden,
Te doen dienen, en de lichtgod luistert
Of niet de afgrond fluistert tot de hemel.
Darmstadt 4/5 Febr. 1922
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DE VERSTOPTE BRON

There is a change
Wordsworth
1
Wat baat het me of nabij mijn deur een bron
In de aarde slaapt, als hij mij blij ft versloten.
Er was een tijd toen ik hem naadren kon:
Hoe vaak heb ik zijn koele dronk genoten
Wanneer ik warm van werken in de zon
De schaduw voor mijn huis zocht en het water
Vloot in de geul. Zo was het toen. Maar later ?
Door de oorlog is ook mijn gebied verstoord:
Granaat en loopgraaf sneden diepe kerven,
Met brokken puin en stukgesprongen scherven
Is 't wellend vocht in de aderen gesmoord.
Waar is het thans? Het is teruggezonken.
Diep in de koele wijkplaats van zijn bekken
Vraagt het niet welk nat nu de dorstigen lekken
Die eerst zijn guile en reine klaarheid dronken.
Wel mooglijk boorde 't eldersheen zich aadren
Die ginds een vreemde, die niet ik kan naadren:
Ik dorst en zet mijn leven vreugdloos voort.
Ik heb mijn huis herbouwd: naast nieuwe muren
Slaapt de oude bron, waarvan de erinring rest,
En daaglijks haal ik mij van verre buren
Het troeble water dat mijn dorst niet lest.
2
Toen heb ik in mijn schuur de korf gegrepen
En met mijn handen heb ik klomp na klomp
En 't roestend ijzer dat ik op moest slepen
Verdragen en gestort in gindse somp.
Ik nam mijn spa en heb diep uitgegraven,
Dagelijks hopend op het wellend nat,
En 's avonds als ik rustte van mijn slaven
Troostte mij mullere grond dan 'k eerst bezat.
Maar water niet. Had het de kom verlaten
Waar 't eenmaal stond? Niet enkel nieuwe straten,
Maar dieper schuil gezocht in de ondergrond?
Het moet er zijn: 't is overal in de aarde;
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Koeler en klaarder naar die 't langer spaarde,
Verlangt het niets dan dat de mens 't ontbond.
En aarzelloos heb ik de boor doen stellen
Die onweerstaanbaar breekt naar 't diepste meer,
En op een nacht hoorde ik het stijgen, 't zwellen,
Het borlen van het gudsend water weer.
OP DE DUINTOP
Soms zijn er ogenblikken dat mijn zien
Van 't landschap zulk een vreugde in mij verwekt
Als zat ik in de hemel op een heuvel
En praatte er met de zaalgen. Maar ai mij !
Is het dan anders ? Kan die bocht van 't pad
Met boven zich de duinen en beneden
Dat land vol akkers, tuinen, kleine huizen
Met open vensters, en die horizon
Van verre en verdere beboomde randen,
Waar hier een spitse toren, ginds een dak
Uit opsteekt, — kan dat duin, die wei, die hoeve
En 't vee dat eromheen dwaalt en het licht
Dat uitschijnt uit de wolken, en de schaduw
Zeilende langs die landen, en de wind,
En zang van leeuwriken en heel die ruimte
Van aarde en luchten in de zoete tijd
Van voorjaar, en dit alles zo te zien,
En zo te spreken, wij1 ik op mijn top
Met u, mijn ziel, gemeenschap houd, wel anders
Zijn dan een wijlen in de hemel, schouwen
Door zijn volmaaktheid, spreken met de zaalgen,
Het ogenblik leven als eeuwigheid?

Pasen 1922
VOOR U VAN MIJ
Geen dag is bereid
Die niet komt als ik wenk,
Opdat u ik hem wijd,
Opdat u ik hem schenk.
Ik luister en zin
Tot uit moeheid en nacht
Een schemer begin,
Een geritsel van kracht.
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Dan hef ik me ras
Als van 't leger een ree,
En herken wie nooit was:
Weer een dag voor ons twee.
Hij is vol van geheim
Dat ik lachend vermoed,
Wijl ik zoek naar een rijm
Dat zijn sluiting ontdoet,
Zijn schatten mij beurt,
Zijn vormen ontbindt,
Hun oppervlak kleurt
Met een glans die niet blindt.
Want mijn oog als mijn hand
Is van zwak makelij,
En wie schroomt voor hun brand,
Ik ben het, niet gij.
Ik kan mijn geluk
Dat de diepten ontstamt,
Dat ik schromende pluk
Voor u die me omvlamt,
Niet vatten zo naakt
Als in donker en diep
Het voor u werd gemaakt,
Al wachtte 't en sliep
Tot mijn hand en mijn oog
Het ontmoetten in 't licht,
Omdat gij het bewoog
Met uw stralend gezicht.
Gij alleen kondt het rein
Aanvaarden als 't is;
Maar omhuld werd het mijn
Met noodwendig gemis.
Ik bied het u : neem
En vereen in uw lach
Van het wezen een zweem
Met het licht van uw dag.
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ROEPEN UIT DE DIEPTE
1
Uit mijn ellende
Roep ik tot u.
Voor ik u kende
Kreet ik als nu.
Hongrende zinnen
Drinken uw dag,
Denkingen spinnen
U in hun rag,
Een ding daarneven
Blij ft mij ontzegd:
U, o mijn leven !
Dienen als knecht.
I Jver verteert me,
Doelloze wil
Vat en doorspeert me,
Rad om zijn spil.
Zinneloos wentlen !
Wegloze reis !
Nergens een kentlen
Buiten mijn kreis !
2
0 bitterheid, dat als ik sta
En met een schreeuw de stilte splijt,
Ik mij op anders niets berg
Dan op doelloos- en ledigheid.
En dat ben ik, die levenslang
Van u mijn taak en opgaaf kreeg,
Nooit hunkerde in verlaten drang,
Nooit vruchtloos om een uitweg heeg.
En dat zijt gij, die voor elk wicht
Een weg weet waar het dartlen kan,
Door wie elk dier juist dat verricht
Waartoe het al zijn krachten spann'.
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Mij laat ge als Petrus zijn die jong
Kon gaan en doen zoals hij wou,
Maar die men oudgeworden dwong
Te doen wat hij niet wou, maar zou.
Mij erger; want uw dwong op mij
Is dat ik zit en niets moet doen,
Terwijl ik wenste, een amerij,
De riem to ontknopen van uw schoen.
3
En nu, juist nu, heb ik mijn kracht
Gespannen tot de laatste dracht,
Opdat ik de allerzwaarste vracht
Mocht dragen.
Mijn lege handen hef ik hoog.
O of ge u uit uw toren boog,
Tot ik door bidden u bewoog
En klagen !
Maar gij blijft stil en toont u niet,
Al weet ik dat uw oog mij ziet,
Al galmt mijn hart, dat gij gebiedt,
Uw slagen....
Gij zijt in mij : ik sloot u in!
Gij waart in mij, van aanbegin !
Tot eeuwigheid maakte uw gewin
Mijn dagen!
DE KOEKOEK
De lentevogel ! Hoor, zijn roepen dringt
Zo ver en stemt zo week.
„Koekoek! koekoek!" is alles wat hij zingt,
Maar 't klinkt als boodschap uit een blijde streek.
Mijn hart gaat open als ik aan hem denk.
Hij is een harde en eenzame avonturier:
Hij vond het leven als een vreemd geschenk
In 't nest van grasmus of klauwier.
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Hij nam de jongen, 't onverwant gebroed,
Op brede rug, wierp ze uit en liet ze daar.
Zijn bek was open en hij werd gevoed,
moordnaar, door het lichtgelovig paar.
„Koekoek ! Koekoek !" Hij minnaar, ziet zijn bruid,
Die vOOr hem mooglijk tal van mannen nam;
Nestloze, speelt zijn lust de bruiloft uit :
Zij gaat, hij wacht of weer een andre kwam.
„Koekoek ! Koekoek !" Vogel van sterke vlucht,
Onhandige in zijn rust, en lief st alleen,
Vrijbuiter van de voorjaarslucht —
Manlijker roeper weet ik geen.
Overal boor ik in 't zingende bos
Vogels ; maar twee bevallen mij best :
Hij, de vaste, van alle gebondenheid los,
En de houtduif, kirrende op 't nest.
DE ZEGGER VAN VERZEN
Luister : het zeggen van dit vers is zo
Dat het door middel van uw oor uw ziel
Moet aandoen met de vreugde en zekerheid:
„Dit is voor mij geschreven". Want ik weet
Dat alle verzen langs uw oor gaan als
Het ruisen van het water of 't gedruis
Van bomen in de wind : een vaag geluid
Voor niemand in 't bizonder en waaraan
Geen luistraar — 't zij dan dat zijn eigen hart
Toevallig in een eendre toon beweegt —
Een mededeelbre zin ontraadselt. Maar
Juist zo wens ik dat nu uw hart de toon
Vindt van het mijne, zodat woord voor woord
U schijnt gesproken door uzelf. Want heel
Dit spreken volgt het plooien van uw mond,
Het kloppen van uw polsen, het gebeef
Van 't bloed in de aren. Dat ge dit verstaat
Is zeker, want het is uw eigen taal,
Uw eigen hartklop en uw eigen oog.
En elk die dit verstaat verstaat elk vers.
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MIJN ZUSTER DE PLICHT
Ik stroop de zorgen van mij af, het grauwe
Kleed van de zorgen;
ledere morgen
Sta ik rein in het rijzende licht.
Ik bid dat mijn kracht niet flauwe,
Ik draag van mijn taak het gewicht
Met een blijde spanning van spieren,
En volg het gewisse bestieren
Van mijn zuster de Plicht.
Ik weet hoe zij kwam: duizend paden
Liepen door 't bloemige gras;
Ik dwaalde er in plukkend beraden
Met aarzlende pas.
Toen stond zij naast me en vraagde :
Wat is uw doel?
Ik zei: het kleinste omvangen
In een zo groot verlangen
Dat ik van lust en plaag de
Kleinheid niet langer voel.
Haar lach klonk hel daar ze zeide:
Heb dan 't verlangen eerst;
Het ene, dat dwars door het wijde
Uw gang beheerst.
De klaarheid van haar ogen
Zag zó mij aan
Dat ik haar zin doorgrondde.
Zij wachtte totdat ik verstonde
En door haar woord bewogen
Mijn weg zou gaan.
Maar ik zag in mezelf en meende :
Mijn verlangen is tweeerlei.
Ik wil een droom van de aarde
En dat die op aarde zij.
Als ik die twee vereende,
Zodat mijn droom zijn waarde
Aan mijn werklijkheid ontleende,
Mijn werklijkheid hare aan mijn droom,
Dan zou ik waarlijk leven;
En dit is mijn ene trachten:
Te leven, waarlijk to leven,
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Van daden en van gedachten
Een ononderscheidbre stroom.
Zij verstond me eer ik kon spreken,
Ik zag haar wang verbleken
Terwijl ze zei: o kind,
Dan moet ik wel altijd blijven
Om de weg u voorteschrijven
Die ge zonder mij niet vindt.
Want wie zich heel wil storten
In de wereld van doen of denken,
Aan een zijn krachten schenken,
In niets haar recht verkorten, —
Van grote en kleine dingen
Vindt hij de maten snel;
Maar wie in bei wil wonen
Zal 't kleine als groot verschonen,
Het grote als klein verdringen,
Naar 't wederzijds bestel.
Zo blijf dan, bad ik. En samen
Zijn wij gegaan.
Uit de wereld van doen en van denken kwamen
Zorgen alle nachten rondom mij staan.
Ik lag gehuld in hun grauwe kleed
Tot de dag mijn ogen open deed;
Dan wierp ik van mij dat gewaad,
En stond gebaad
In het jonge licht ;
En volgde 't lachende gelaat
Van mijn zuster de Plicht.
DE WERKPLAATS
1
Veelvenstrige werkplaats waar ik zoveel jaren
De glanzende draden van mijn gedachten spande
Tot de wondervolle weefsels van mijn gedichten,
De brede of fijne patronen van mijn proza,
Met altijd zulk een deel van de kleurige aarde
Nabij me, en lucht zo wijd, en achter de duinen
Gedreun of ruisen van de eeuwige zee : — hoe gaarne
Verwijl ik in uw bescheiden ruimte, zo vol van
De heugenissen van mijn bestaan, mijn beminden,
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Mijn werk en dromen. 1k kom tot dit laat gedenken
Nu de morgennevel zich heft van de lage landen,
Herfstnevel, maar nog is de zomer niet heen, de hagen
Zijn groen en een zilverig splijten tussen de wolken
Belooft een nog warme dag. Doch op de akkers de vruchten
Zijn rijp en ten dele al geoogst. Van alle wondren
Die de vorm van mijn leven bepaalden — want elk gebeuren
Kwam altijd juist wanneer ik het onvoorwaardlijk
Behoefde en was dan een wonder gelijk, hetzij dan
Een boek of een vriend, een geboorte of een dood, een liefde
Zo goed als een haat, somtijds een geluk, en dan weer
Een ramp, en beide even vaak een mij persoonlijk
Betref fend geval als een noodlotsstorm van de wereldVan al die wondren was dit huis het grootste,
Dit huis en wat het inhoudt, en de ruimte
Waarin het is gelegen, en de stonde
Waarin 't gereed stond. Jaar op jaar beschouwde
1k iedre morgen zoals nu de hemel,
1k las van het landschap de trekken, de een na de ander,
En wendde me dan tot het werk, het steeds-begeerde.
Dat dit nauwlijks meer dan een omvensterd
Plankier, vooruitgeschoven op een duinrand,
Het verblijf is geworden van zoveel schatrijke uren,
Verbaast mij daaglijks. Daaglijks dat ik van hieruit
Mijn leven stoorloos zond tot sterren en mensen.
2
Het blauw en geel waar ik wanden, vloer en ramen
Mee kleedde, werd sinds lang door kleuren gebroken,
Mij vreemd: wijnrood, het tedere groen van olijven.
Door vormen ook, gekronkelde en meetkunstige,
Die bij mijn westerse lijflijkheid niet pasten.
Zij zijn de nalatenschap van een dode. Later
Doorbraken de kaders waar boek en reliek zich voegden
En die mijn beheersende schouw hun rangen boden
De gedenktekens van wat ik „de wereld" noemde,
Het rijk van de strijd, het in zichzelf verdeelde,
Bewoond door millioenen bloedende mensezielen.
Want weingen ontkomen eraan. Ook eedlen dragen
Zijn heerschappij. Zij zeggen dat ze in zijn zonde
Ontvangen zijn en geboren; dat zij geerfd wordt
Van 't een geslacht op 't ander ; dat van haar zich
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Te zuivren meer eist dan de wil: genade,
En dan nog 't midlaarschap van een zondeloze.
Ik evenwel zeg dit : met de genade
Zij n wij geboren: die is 't eerste en ene.
Maar van de geboorte aan leven we in de wereld.
Ik dacht lang vrij van haar to bestaan: haar tweespalt
Had me aangeraakt, maar steeds met een snelle beweging
Ontrees ik haar zwelgen: boven haar afgrond zweefde
Mijn duif van genade. Toen heeft ze ook mij gegrepen.
Hoe bitter het ondergedompeld zijn, het worstlen,
Het moeizaam stijgen. Alles verscheen me uit die diepte
Verkeerd, van onder gezien, vertroebeld het licht zelf
Dat mij geleidde. Ik huiver wanneer ik de dag zie
En weet : ik was daar en ik ben ontstegen. Deernis
Bevangt me als ik denk aan de velen die daar nog wonen.
Ik zei aanstonds : de weefsels van mijn gedichten.
Maar niet alsof ik vrij zon wat ik weefde.
De voorfiguringen van de genade zijn ze :
Zij vangen Dood en Wereld in hun mazen.
3
De boeken hopen zich om mij op, de papieren,
De brieven, de beelden. Zij Leiden hun eigen leven,
Maar dan door hun betrekking op mij een bizonder.
Zij blijven alleen omdat ze tot mij behoren.
Er is een komen en gaan van vrienden en bloemen.
Er is een groene plant die blij ft, en de klok tikt.
De wand, en de hemel die altijd inschijnt, zagen
Mij vaak alleen: zij hebben mijn wanhoop geweten
Om het onachterhaalbre, mijn vruchtloze smeekgebaren,
Mijn bleke woede en mijn haat, mijn toomloos begeren,
Mijn onvermijdlijke kleinheid van doen en denken.
Verzwegen is niets. Want indien in mijn hart het bewegen
Bedrieglijk voor andren is, ook voor de allernaasten,
Zo spreek ik het nochtans tot mijzelf en het duidlijk
Verstaan wekt niet de schaamte die 't verbergen
Noodzaaklijk aanhangt. Maar het beste is mooglijk
Wat ik niet weet, het onbewust verzweegne.
Daaruit, uit dat ondoordachte, verwacht ik gedurig
Het door mijzelf niet begrepene woord, het raadslen
Van woorden neven elkander, die, eens gesproken,
Om weerwoord roepen van hun verwanten. Een schaakling
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Ontstaat van zingende en beeldende woorden. Ze ontsluiten
Een ruimte waaruit, als een geest uit de zee, een gedaante
Mij toetreedt, tal van gedaanten, en 't vreemd gebeuren
Beweegt en is taal. Dan zien mijn wand en mijn hemel
In 't diepste geheim, en ikzelf, de schijnbare dader,
Verdwijn in het wezenloze, een hand, gegrepen
Door andre, verborgen hand, en willoos schrijvend.
Dan zit ik — als straks het gezicht verflauwt, de tekens
Op 't blad alleen getuigen dat bet aanwezig
Geweest is — als een hulpeloos verlaatne
Te luistren; want er is een deinend ruisen,
Niet van de zee, misschien 't bloed in mijn aren,
Of van verbeelde vloeren 't verre dreunen.
HET ONTWAKEN
Dat ik u liefhad hebt ge altijd geweten,
Maar nu de schaduw van de berg zich lengt,
Vergun me een vraag. Toen onze reis begon
Was ik bij 't opgaan van de zon
Aan 't zeestrand op het vlakke zand gezeten.
Daar zag ik u, het been door schuim besprengd,
De sterke heupen, de opgebogen borsten,
De haren die maar net niet vallen dorsten:
Hun blonde wrong hing in uw hals. Ik heb vergeten
Hoe toen uw naam was, maar het was een blijde.
Nu beet ge Leed. Hoe kan dat? En zij zeide
Eerst niets ; doch toen : Tevoren heette ik Vreugde,
Nu Leed: maar eer we aan 't eind van gindse heide
De Nacht gestrekt zien in 't woestijnzand, noemen
Uw lippen de andre naam, die u niet heugde.
En in haar woorden klonk een donker roemen.
Wij gingen voort. Toen heb ik 't hoofd geheven.
Ik zag haar nauw. Ik zei : Gij zijt het Leven.
Gij zijt het Leven, zei ik. En zij lachte
Bevrijdend. Weet ge 't weer ? Al mijn gedachte
Was altoos u die naam to doen onthouden.
Gij moogt me als Vreugd lie fhebben of als Leed,
Ik ben die, — maar ten laatste weten mijn Vertrouwden
Hoe ik waarlijk heet.
In de ene en de andere gedaante dragen
Mijn leden de ene godlijkheid.
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Al naar ik u door licht of schaduw leid
Verschaf ik u verrukkingen of plagen.
Ik moet u altijd vragen
In mijn gelaat te zien en daar te lezen.
Bedroefd of blij bewaar ik 't zelfde wezen.
Of langs ze een glimlach of een schreien glijdt,
Het blijven de eigen ondoorgrondelijke trekken
Waarin ge 't woordloos luistren zult ontdekken
Dat alle weten begeleidt.
Zie mij nu aan ! — En in die schemer groeiden
Haar voorhoofd en haar ogen en haar leden.
Zij was geen vrouw meer, maar een sterrennacht, gegleden
Over een sluimrende aarde. Ik lag beneden
Haar blikken. Geen gedachten moeiden
Zich in mij ; maar ik wist dat de gewaden
Waardoor zij Leed of Vreugd was, niet meer golden;
En dat nochtans, zo wijd er zonnen rolden
Door het verrukkelijk heelal, geen daden
Bestaan dan hare. Ik hield mijn ogen dicht
En dacht te sterven. Maar een zacht gestreel
— Het duingras ? — deed me ontwaken.
Een vogel klapwiekte uit het naast struweel.
Boven me 't blauw, rondom me 't middaglicht
Op struik en helm, lager het f elle blaken
Van zon op zand. De zee lag in zijn perk
Te deinen, en mij lokte in 't hart het Werk.
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Had hij geslapen? Want hij stond sinds lang
Achter het zeedorp op de Hoge-Duin,
De uit rode steen gevoegde watertoren
Met muts van lood boven het venstrig hoofd,
En nooit nog, over kerk en huizen heen,
Zag hij daarginder, op die rand aan zee,
Dit wonder. —
't Was een toren als hij zelf,
Maar slanker. Doch dit was het wonder niet.
Een simple toren met een glazen top,
Waar soms de zon in speelde. Maar de zon
Speelde in zijn eigen vensters ook en oovral
Kende hij torens, vensters, spiegeling.
Wel had het hem bewogen dat zo na,
Aan de andre zij van 't dorp, die bouw verrees
Die met hem 't uitzicht deelde; maar gebouwen,
Ook brede en hoge en onder glazen welf,
Strekten zich op de duinrand: geen ontroering
Beving hem om een meer, schoon ook die ene
Hem meer geleek. Wat was het wonder dan ?
De zon was onder en er scheen geen maan.
Hij dacht weer in die warme zomernacht
De sterren te zien rijzen, het geruis
Te horen van de golven en het slapend
Dorp in zijn kom, de huizen op hun heuvels
Stil te zien rusten. Meenge nacht als deze,
Ook andre nachten als een regenvlaag
Zijn vensters troebel sloeg of stromen goot
Langs al zijn zijden, of wanneer een storm
Die flanken striemde, had hij stil en vast
De uren doorwaakt, een in zichzelf gesloten,
Een in zichzelf geruste bouw, verzekerd
Dat hij zo staande deed wat hij moest doen.
Zo stond hij ; en nog nauwlijks pinkte een ster.
Had hij geslapen ? Want daar blonk een Licht,
En of een luik, aan de ene en de andre zij,
Werd weggeschoven, groeide 't hoog en breed,
Al breder, stralend met een zulk geweld
Dat de nacht dag werd: als een bloem van vuur
Stond boven op die toren; onbewogen;
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Binnen de wanden van zijn glazen kroon.
Een oogwenk maar ; want even langzaam sloten
Die luiken — scheen het — en de voornacht was
Donkerder, leek wel, over 't dorp en vol van
Verbazing. En een oogwenk weer, daar gloeide
Diezelfde vonk, dat vuur, werd vol en groot,
Kromp en verdween. Doch soms ook laaide 't lang,
Of 't blijvend wijlde. Een klare en kalme lamp
Die met een kracht van duizenden van kaarsen
Haar stralen uitschoof, bundels vlak en scherp,
Over de zee, de duinen en naar 't land.
Het had geen luiken, slechts zijn eigen donkre
Kool gloeide beurtlings en werd zwart, zijn stralen
Vernietigden aldoor zijn donkre kern.
De watertoren stond als in een droom.
De sterren kwamen, maar hij zag ze niet,
Zag altijd weer dat schijnsel, wachtte 't komen,
Dan gaan, de nacht door. Toen de morgen glom
Stond ginds aan zee dat baken leeg en stil.
Maar van toen aan ontbloeide in iedre scheemring
Dat zelfde wonder. Mijn veelkantige toren
Paalt aan de duin die oudre dorpelingen
De Hoge heten. Zomers is ze rijk
Aan bramen. Meenge winter was ze eertijds
De sleebaan van de jeugd. Na de eerste sneeuwval
Trok klein en groot de priekslee naar haar top,
Zat neer, en gleed, zich met de hakken stierend,
In altijd sneller vaart, de helling langs,
En dwars de Zeeweg over, tot het hout.
In koude nachten zag men de ene stroom
Die gleed, de andre die weer omhoog trok, laat nog
Joelde de al oudre en bandeloze jeugd.
Spelbreker was ikzelf. Mijn huis bekleedde
De helling. Soms stoorde mijn slaap 't gebonk
Van sleden die to laat geremd of zorgloos
Gevierd, vOOr 't afgegravene talud
Niet stopten, stortten, en mijn muren schudden
Van de ongenadige stoot: geroep en kreet
Verdoemde de eignaar die de pret bedierf.
Daarna zette ik mijn grenzen uit : de grenzen
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Van andren reikten naar de mijne en 't scherpe
Prikkeldraad weerde een toch bemind vermaak.
Mijn ramen zien naar binnendorp en zee,
't Land in naar Leiden, en de duinrand langs,
Akkers en weiden over, tot aan Haarlem's
Sint-Baaf bij heldre dagen op de kim.
Het veld is groen, maar in het voorjaar bloeien
De vroege crocus, hyacinth en tulp,
Narcissen meenge maand, en in de zomer
De hoge zwaardbloem. Zeven jaar en meer
Staat aan mijn grens die toren, en ik ken hem
Van binnen en van buiten en ik weet
Al zijn gedachten. Als hij nachtlijks waakt
Weet hij de zegen die hij is. Zijn buizen
Strekken het land in, uur aan uur, de wellen
Van 't Langeveld bij Lis geven hem water,
Omhooggemalen stijgt het in zijn romp
En zinkt door aldoor fijnere kanalen
Naar alle huizen. Als die koele schat
In hem beweegt, eerst komt, dan gaat, gelijklijk
En komt en gaat, kent hij zich de weldadige
Voorziener van een streek, de dankbaar geeerde,
Tot wie men opziet en hem toch niet vreest.
Als hij zijn avondschaduw op mijn grond wierp
Zat ik daar vaak en dacht dat nooit een andre
Geworpen werd, zo vol geluk en vrede.
Maar nu die tweede toren ! Nacht aan nacht
Zendt hij zijn stralen en mijn koele koning
Is langer niet alleen. De nuchtre dagen
Hoopt hij op donker, met de nacht begint
Zijn vreugd en zijn ellende. 't Openbloeien,
Het korte prijken, telkens een gelijke,
Toch weer een andre bloesem van die glans
Die wordt en sterft ; verlangen, lust en iced;
Verganklijkheid en eindloosheid, gebonden
Aan wrede regelmaat van zijn en niet-zijn;
De heerlijkheid en martling van een onrust
Die hoogste rust schijnt, en een opengaan
Van al 't inwendige tot een grootste gloed,
Die hij begeert en zijn kan noch verstaat !
Ik zat eens naast hem en vernam zijn kreunen.
Want vogels stortten, in een dichte zwerm,
Duizenden en tienduizenden tezaam
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Naar 't schone licht. Hun koppen sloegen 't glas
Van de lantaarn, hun fladd'rend wiekgetril
Bewoog onmachtig bij hun val. Zij maakten
't Verlangen hem bewust, het lessing-loze.
Wat baatte hem de trots dat in zijn kamers
De koele weldaad van de donkere aarde
Verzaamd werd en verzonden, als daarginder
Een schepsel was als hij, dat straalde en blonk.
Toch kwam zijn vrede. 1k weet hoe op een keer —
De nacht was wolkig, maar het seinlicht vlamde
Gedurig, en ik hoorde een klank als gulpen
Binnen mijn toren — woorden mij verrasten,
Alsof een paar zich achter dat gebouw
Had neergezet en de een tot de andre sprak :
„Mijn lief, ik heb u lief; ik heb uw schoonheid
ZO lief dat ik vergaan wou in haar licht.
Zij zal altijd mijn baak zijn, mijn verlangen
Zal altoos op de wiek zijn, u omzwermen,
Niet van u laten. Maar ik heb mijn werk.
11( heb dit ene grote werk, dat nooit
Gedaan wordt door een ander, waar de Maker,
De uwe en de mijne, mij voor heeft gemaakt,
Waar hij mij rekenschap van vraagt, wanneer
Mijn tijd voorbij is. Dat hij zulk een licht
Als u gemaakt heeft, dat was zeker niet,
Hoe schoon ge ook zijt, opdat ik door begeerte
Ernaar mijn werk verzuimen zou, veel eerder
Opdat ik denkend dat hij dit kon doen,
Mij en u maken, mij met dubble krachten
Werpen zou op het mijne, ziend naar u,
Terwijl gij 't uwe doet. Vaarwel, mijn lief."
Er was in 't staan van die gedegen wanden
Een vrede die ik goed begreep. 1k hoorde
Luider het storten van het donkre water ;
Terwijl het scheen of schoner 't bloeiend schijnsel
Zijn stralen-waaier uitwierp over zee.
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Ongeboren, uit uw hemel dalend
Naar de heuvlen van Kapernaum,
Deedt ge wondren aan de kranken, lachte
Om de vormelijke wereld, wetend
Dat na weinig dagen ze u zou doden.
Vissers aan het meer Gennesareth,
Tollenaars en vrouwen liepen mede,
Kindren hadt ge lief en lei uw handen
Op hun hoofdj es, — ach, de rijke jongling
Kon zijn schatten toch niet zo maar laten.
Spotten deden slechts de Farizeers.
Haten deden ze u daar gij hun tempel
Weinig achtte, en nadat zij u doodden
Liet uw schone leven de aarde en was
Voortaan bij uw Vader in de Hemel.
APOSTELSCHAP
Zeker zijn bier en daar
Over de wereld
Mensen die mij beminnen.
Toch ben ik eenzaam
En weet niet een enkle te vinden
Tot wie ik z6 kan spreken
Als mijn hart mij ingeeft.
Want ik zou willen zeggen : Luister,
Er is een groot werk te doen.
Gij en ik samen kunnen het ondernemen.
Maar dan moeten we elkander geheel verstaan.
Wij moeten het plan ervan zien met een zelfde gelijkheid
Als wij met onze ogen de ruimte zien buiten ons,
De sterren, de zee en de vormen van berg en boom,
En de mensen in stad en land,
En de dieren, de planten,
Alles, in een woord.
Zo eender moeten we ons plan zien, en zeker zijn
Dat we ernaar kunnen handlen.
En evenzo : dat andren het zo kunnen zien,
Dat het in de natuur ligt
Van alle mensen, als ze eenmaal dit plan zagen,
Het te verstaan en ernaar te leven.

DE GOD IN DE WERELD

299

Want er zijn toch noodzaaklijke verbeeldingen.
De wereld zelf is onze noodzaaklijke, verbeelding,
En dat ik ik ben en gij gij is onze noodzaaklijke verbeelding,
En dat twee maal twee vier is, is onze noodzaaklijke verbeelding.
ZO is ook in ons noodzaaklijk de verbeelding
Dat Goedheid bestaat, en Wijsheid, en Schoonheid,
En dat elk schepsel, elk ding, als het daaraan beantwoordt,
Zijn bestemming vervult.
Het geloof aan een band tussen al wat bestaat is noodzaaklijk,
Een band, hoe dan ook, en bij alle verschil een gelijkheid
Die maakt dat we elkander verstaan
En elk ding verstaan,
En deel hebben, levend of dood, aan eenzelfde Wezen.
Ik leer u dit ene Wezen als ons aller eerste
Noodzaaklijke verbeelding.
Ik noem het Het Leven.
Want hoe zou ik anders leven
Dan uit dit Ene.
Liefhebben moeten we 't wel,
Want het is van alles wat we ooit liefhebben
Begin en oorsprong;
Van ons en het andere.
Allen ontmoeten we elkaar in die ene liefde,
De liefde voor 't Leven.
Dit dan is van alle noodzaaklijke verbeeldingen de laatste
Die ik u vraag to geloven
Dat het Leven u liefheeft.
Want hoe toch zou ik van u
Kunnen wensen dat gij mij liefhadt,
Als niet in u de liefde van 't Leven zelf
Mens werd;
Want andere liefde begeer ik niet.
Zoveel in mens, dier, plant, ja in sterren en stenen
Liefde van 't Leven is,
Zoveel begeer ik.
DE ZIENER
Uw verstaan is rondom mij een moeite die ik node draag;
Want het levende zaad, het beweeglijke,
Waaruit, als ikzelf het niet weet, mijn gedachten ranken,
Is geheim en wil niet verstaan zijn.
Als ge denkt hoe ik al mijn jaren, er overgebogen,
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Trachtte 't, tastend ernaar,
Met woorden te benaadren
En nog onvoldaan ben,
Bevroedt ge hoe 't u zich onttrekt.
Nochtans stelt ge om mij heen uw spiegelbeelden,
Zo vastomlijnd als ik nooit waagde,
Zodat ik, bevende om mijzelf te grijpen,
Er wel naar zien moet, en haast zou geloven
Dat ik zo ben.
Maar dan wend ik me naarbinnen en vind
Wat vind ik?
Vlottende neevlen waarin een straal schijnt
En in hun woeling
Vormt zich — een vragend gelaat — of alleen twee ogen,
Elkander gelijk, en toch twee, en daarin dalend
Zie ik aan 't eind van een diepte
Een vonk.
Een sproeiende en wentlende vonk als een ster,waarin ik starend,
Mijzelf ontgaande,
Verzink.
Als dan dat Oog
Zich opdoet, ziet het de Wereld.
Wat ik dan spreek
Is niet het mijne,
Maar de waarheid omtrent de Wereld.
Hoe ik ben weet ik niet,
Maar ik ben een Ziener
En zie de Wereld.
DISCIPELEN
In ons lage huis
Aan de haven
Verscheen een Vreemde,
Zette zich aan tafel,
Zegende ons brood,
Brak het en at met ons.
Met de ouders wisselde hij weinig woorden,
Gene met ons, de jongren,
Mij en u, broeder.
Hij sliep in het voorhuis,
En in de vroegte
Was hij verdwenen.
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Maar na zijn verblijf —
Weet ge wel ? —
Konden we aan niets meer denken
Of we dachten aan hem.
Wij zagen bij 't werk
Zijn blik op ons rusten,
En als het zwaar was
Scheen het
Als stond hij neven ons,
Zodat het licht werd.
Onze ouders hielden
Voortaan — zo scheen het
Een vriendlijk geheim, of eerder
Een verstandhouding met elkander :
Zij glimlachten veel in zichzelf,
Zagen elkander aan
En glimlachten.
Toen zij stierven, eerst hij, dan zij,
Was 't of de Vreemde
Naast hun bed stond.
Of er ook andren
Zijn die hem zagen?
Wij vraagden het nooit, maar als wij omgaan
Onder de mensen
Kan 't soms gebeuren
Dat, onder ons spreken,
Hun stem en de onze
Stil wordt.
We noemen hem niet,
We handlen van niets ongewoons,
Maar het is als spraken we van hem.
Ja, soms is 't
Als luisterde hij mee,
Woog onze reednen,
Bewoog ons tot woorden.
Wat is het toch, broeder, dat onder ons
Zo aldoor omgaat?
Wij kennen het zeker
Aan twee schone deugden:
Vreugde en liefde.
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AFSCHEID
Er is geen zoeken, is geen vinden,
Er is alleen wat altijd leeft.
Geboren met dit ene weten
Getuig ik en verkondig ik.
Toen in de Hel mijn geest gekruist was
Leed ik en riep de reine straal
Die mij zou tonen dat de wereld
Waaraan ik hing een waan moest zijn.
Maar toen ik opsteeg tot mijn oorsprong
Zag ik de wereld schoon en klaar :
Mijn eigen lij f, voortaan verheerlijkt,
Mijn eigen geest, voortaan bevrijd.
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DE BEDELAAR
Wij zijn tot de eigen stilte
Teruggekeerd
Waarin wij eens ons wonen in dit land begonnen.
Toen was mijn nood het leven dat ik liet:
De vrees dat het met onvoorzien gevolg,
Of als erinring, of als ingeschapen
Ritmische kreisloop en noodlottige
Herhaling van zichzelf, mijn nieuw bestaan
En werk zou storen.
Nu is mijn nood een andre : ik heb gedaan
Wat ik toen droomde:
Mijn leven heb ik als een stad gebouwd
Met toegangen en poorten; brede straten
Monden in pleinen; parken overhuiven
De eeuwige stroom; mijn berg rijst hoog en steil
En van zijn hellingen zie ik de wereld,
De grenzenloze, en een gezegend yolk
Bewoont de huizen en beweegt en werkt.
Maar op de berg bouwde ik mijn hoogste huis,
Mijn kathedraal, het standbeeld van mijn Heer.
Hoe zal ik gaan, nu ik tot daartoe klom,
En knielde,
Hoe zal ik gaan tot wie ik ginds bemin,
Al de gedachten van mijn jongre tijd?
Of moeten gij en ik, alleen, naar de andre zijde
De hellingen begaan,
En weten dat ook daar een wereld wacht?
Het is het land van de ondergaande zon
Dat nu zich uitstrekt, onbebouwd en breed.
Kom mee, nog altijd draag ik in mijn hand
Het speeltuig dat de stenen schikt.
In de uwe draagt ge
De lamp van 't brandend hart.
Ook als de nacht valt kan het, om ons beiden been,
Niet donker zijn.
Wij zullen enkel, van omlaag gezien,
Een geheimzinniger paar, in schemerkloven,
De toovnaars van de neergang, wondren werken
Op alle paden.
De stroom breekt onder ons zijn diepre bed,
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Zijn net van sterren spant de hemel uit
En de uit de grond gezongen bouw strekt neer
Langs onverbiddelijker lijnen
Van wet die wij beluistren.
Ik geloof
Dat nooit nog in 't heelal zo zeekre gevels
Verrezen, nooit zich spanningen
Van koepels zo geweldig wijdden
Als waar de Nacht nabij was.
Ik weet :
Sterkste van architecten is de Stilte.
„Gij zult veel eerder, blijvende op uw berg,
Gelijk Elia door een vuurge wagen
Worden gehaald.
Nochtans, mijn Vriend, ik die u begeleidde
Tot hier, weet beter waar uw hart naar dringt.
Gij hoort tot hen die in de hemel zelfs
Niet altijd willen wonen, maar verkiest
De troeble wereld, de vernedering,
Het afstand doen van roem die ge verkreegt,
't Veelvoudig huwlijk, en de menslijkheid.
Zie naar uw yolk : het heeft maar een geloof:
Dat niemand voor zichzelf is, en hun koning
Met alien samen, en meteen hun slaaf,
En ieder slaaf en koning.
Zodra ge u losmaakt uit hun ring, ontstijgt
In stralen of u katakomben bouwt
Naar een verborgen cinder,
Schokt hun gemeenschap, wordt hun heel bestaan
Onwezenlijk.
Er is geen weg dan tussen hen en u."
Ik haalde dieper adem toen zij zweeg
En wendde me om.
Ik zal omlaag gaan, zei ik, maar niet reizend
Als wie zijn stad verlaat.
Ik zal nog eenmaal onder al de mijnen
De minste zijn.
Uw woorden hebben mij opnieuw geboren.
De klokken luidden toen ik onbemerkt
Trad in de volte. Ik droeg een beedlaarspij
En hief mijn hand waarin elk zonder zien

305

306

DE LEGENDE VAN DE RUIMTE
Want elk schreed snel en zocht zijn werk — de gift
Liet vallen die ik eertijds schonk.
Ik werd al sterker, ziend elks blij gelaat
En dat mij geen herkende. Ik zette op 't marktplein
Mij aan de bron en dacht: Leef voort, mijn yolk;
Ik ben de onzichtbre band waardoor gij zijt,
Van uw gebouwen 't schijnloze cement,
De toon die uit uw klokken klinkt —
Ik ben de ontvangende van uw weldadigheid:
Geef, gee f !
En als de dropplen die uit hun fontein
Stegen en stortten, zO was over mij
Van dag tot dag, hun geven.
Mij, hun beedlaar,
Gaf elk, en geen kende voortaan zijn stad
Zonder haar beedlaar.
En niemand wist dat hij de koning was.
EEN DAG IN APRIL
Onder een grijze hemel
Waarin het licht, gelijk een ademhalen,
Nu mindert en dan zwelt,
En als het door wil breken
Weer langzaam mindert,
Ligt de nog naakte polder, met zijn weiden
En tuinen, in dit vroeg begin
Van 't voorjaar.
Een zilverige wereld die nog wacht
Dat zij een gouden wordt.
ZO is in mij een zilveren verwachting
Geweven, en na ieder stralenjaar
Hoop ik weer als een kind.
Ik ben geboren, een onsterflijk zaad
Van hoopvolle seizoenen. Het geloof
Dat mensen, gelijk bloemen,
Na een eenmalig bloeien welken
Werd mij geleerd;
Maar mijn ervaring leert dat in me 't leven
Telkens weer bloeit, en niet dan schijnbaar welkt.
Het wacht aldoor een nieuwe zomer.
Zijn aard is toekomst, Onverganklijkheid.
Mijn oudste vriend stierf met een hart en hoofd
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Vol dromen en gedachten.
Van 't welken van zijn lichaam wist hij niets.
Niet anders dan mijn jongste, die de pen
Een oogwenk neerlei, peinzende op 't vervolg,
En niet ontwaakte.
Dit is geen loochning van het lichaam, dat zijn duur
Als andre schepslen heeft,
Maar een erkenning van het Wonder.
Wij die het sterven weten, kennen 't niet.
Wij leven in het leven, en verstaan
Zijn stem alleen, die als een eindeloze
Belofte ons naar de lippen welt.
Er was een jongling
Die met zijn laatste kracht mij zijn verrukking uitte
Dat hem een hemel wachtte
Van onuitspreekbre zaligheid, door leed
Noch zorg gestoord.
Lach niet, zei hij, want dit is geen verbeelding,
Maar werklijkheid.
Het was de stem van 't leven, dat in hem
Bij 't naadren van zijn grootste lichaamsnood,
In vormen die die jongling best verstond,
Zijn laatste waarheid zei : niet slechts Ik ben,
Maar Ik zal zijn en Ik zal reiner zijn
En heerlijker dan ooit.
Van dat ik jong was zingt het zó in mij
En wil niet einden.
Een oud man ! zeggen er, en schoon mijn haren
Maar weinig grijzen, weet ik nu toch wel
Dat de lichamelijke winter komt.
Maar in mijn hart is lente. Ik wacht alweer
De sterrelende bloesem op mijn boom,
Het brokklen van mijn grond om 't zwellend zaad.
Volheid van leven, onweerhoudbre groei
Doordringt me en als een god van zon en dauw,
Door een prieel omloverd,
Verberg ik
Is dit dan dood, dat in zijn eindlijk uur
De god in ons, onvindbaar voor onszelf,
Schuilt in zijn woud, een wereld, en de paden
Van aard naar hemel wentlen om zijn hart?
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GEDACHTEN RONDOM EEN HUIS OP GOEREE
Zoals een man die in een vlakke streek
De ruimte erkent, het grasperk aan zijn voet,
En dan de kim ter hoogte van zijn oog,
Opeens beseft dat voor zijn werklijk zien
De vlakke streek een lichaamslengte stijgt,
Hijzelf een lichaamslengte lager is
Dan hij geloofde, en, midpunt van een dal,
De wanden rondende om zich op ziet gaan,
Zo ik, nu eindlijk dalend van mijn berg,
Mijn voet de nederige gronden won
Waarvan ik dit niet droomde.... Nu ik meende
Op een peil met de wereld saam te zijn,
Rijst ze me eerst recht te boven: ik ervaar
Dat haar gelijk zijn needrigheid beduidt.
Men kan niet neerzien op een kim. o Dwaas
Die dit moest leren : sta zo recht ge wilt,
Onder uw voeten ligt het land gespreid,
Maar iedre horizon ontmoet uw oog.
Als ons niets overblij ft dan dag na dag
Het werk doen dat de dag vereist — en wie
Blij ft ooit iets anders over ? — dan omrondt
Ons iedre morgen met zijn vast bevel,
Ons iedere avond met zijn scherpe grens.
Wat zegt dit anders dan dat ons bestaan,
In 't zichtbare heelal gesteld, aan dit
Zijn meester vindt? Er is geen levenswerk,
Of 't is geboeid aan een besloten ring,
Aan ebbe en vloed, aan op- en ondergang.
1k zat aan 't venster en de nevel wiegde

Zich over de akkers nader. Ik een nude.
En in het huis vernam ik 't nieuw bestier
Van jongren die hun paring pas begonnen.
Zij droomden verder, maar ik wist de zee
Achter en voor mij, en de lijn van de cinder,
Altoos die lijn ter hoogte van mijn oog,
Stond roerloos afgemeten langs de ruit
Door raamlat en de stijlen van 't kozijn.
Van buiten geen geluid dan de enkle roep
Van een verlate reiger, die zijn nest
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In de iepen achter 't erf zocht. Welk een rust !
Was al mijn kracht in mij teruggezonken?
Leefde ik alleen nog in dit stom gepeins ?
Ik zoek niet anders dan dit sierloos rijk
Van mijn inwendige adem. Er is een,
Een man geweest die in een zulke sfeer
Zinn vrede vond. De inwendige ademtocht
Ging op en neer, gedurig, en de last
Van de verrukkelijke wereld — mij ook
Weegt zij nu zwaar — werd telkens weer geheven
Door die beweging. Omdat niemand de aarde
Zo had bemind als hij, en zo verheerlijkt,
Begreep men niet, dat nu hij in zijn woorden
Van haar bekoring zweeg, hij onveranderd
Dezelfde bleef : een man die zijn gedachten,
Die van zijn jeugd, die van zijn laatre tijd,
In diepe en zachte sfeer van adem vond.
Hoe wonderlijk is in ons hart die groei !
Men kan een plant met bloem en loof en wortel
Uitgraven en, de dauw nog op haar bladers,
Mits men voorzichtig zorgt, haar overplanten
In andre bodem — ze is een tastbaar ding
En haar lichaamlijkheid is daar als hier —
Maar dat men een gedachte uit onze geest
Verplant en haar in woorden mededeelt,
Dat is een wonder. Hij van wie ik sprak
Deed meer. Wat hij in woorden overbracht
Was meer dan een gedachte, was haar worden,
Haar spruiten, haar vertwijgen, haar verzamen
Tot knop en kroon. Uit een klein donker zaad
Ontbloeide ze en draagt nog haar dauw van stilte.
Het was een vreemde streek. Alle akkers lagen
Gereed en zwart weerzijds een groene dijk.
De zee was ginder ver teruggeweken
En troostloos spreidde zich het natte zand.
De regen dreinde. Ik, de verbeeldingrijke,
Die altijd om mij heen een voile wereld
Gewend was : weide en tuin, en dorp en stad,
En 't luide breken van de machtige golf,
En al de schatten van mijn huis, was daar
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Een balling en een dadenloze. Ai mij,
Ik ben een man van daden. Ik begreep
Nu voor het eerst hoe op dat eenzame eiland
Die keizer ging, met in het hoofd zijn roem :
Lodi, en Arcole, en Austerlitz.
Zwaar is 't
Zwaarder is de dracht
Van een verleden dat, tot schim gebleekt,
De daadkracht niet meer voedt. Wegende leegte !
Maar dan ontwaakt, wie ruimte en leegte staat,
De denker, die aan een natuurlijk feit,
Aan een juist weten van zijn plaats op aard,
Zich de as maakt van de wereld. Iedre geest
Is zulk een smeedwerk, onverbrijzelbaar
En onverwrikbaar : het heelal begint
Zijn andre wentling en zijn spiegling schijnt
In onze laagte en tekent er een beeld
Dat nateteeknen ons opnieuw behaagt.
Kracht vloeit uit die gemeenschap : de gesternten
Ankren in ons hun diamanten straal.
Hoe goed is 't vast to staan ! Hoe, altijd weer,
Dalen we naar ons diepste punt en volgen
De zwaarte die ons aantrekt. Ook dit oord
Zocht ik als door een ingeboren drang
En met een woordeloze zekerheid
Op weg naar vrede. Nooit toch leven wij,
Wanneer wij 't beste zoeken, in een klare
Schouwing van doelen, zelfs al lijkt het zo.
Wij gaan als Saul, de zoon van Kis, die peinsde
Dat hij een ezel zocht, en vond een kroon.
Zo vond ik vaak aan 't einde van een refs
Die ik met zichtbre reednen had begrond,
De onzichtbre grond die mij ontbrak: een waarheid
Waarmee mijn hele leven stond of viel.
Is er op aard wel een plaats waar de liefde
Niet hechten kan? En ieder ding gezien
In liefde — ook 't kleinste — onthult een grote wet,
Een wijs van leven en een eeuwge vorm
Die woont in kreaturen. De akker draagt
Het kiemend zaad, de zee wijkt en keert weer,
De mist beweegt en leeft van krimpend licht,
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Het jonge paar bevolkt het oude huis,
En reigers roepen op de boom hun vrouw
En bouwen nesten. En in mij, daar niets
Van vroegre vlucht en pronk en wisseling
Gegund werd voor een poos waar ik mij berg,
Bouwde de vogel van mijn geest zijn nest
Op de begane grond van 't stil gepeins.
Elk oog is ziener. En om mijn gezicht
Van 't kleine huis, wee fde ik niet, neen ontwond
Al de gedachten waar 't in lag gebed.
Alle, of maar enkle? Want de wereld hangt
Door duizend duizend draden ermee saam,
En alle erkende ik : sterke koorden hier,
Een nevel ginder en een warreling
Van damp en stralen. Wat tot woorden werd
Is 't minste. Onuitgesproken bleef, schoon niet
Verzwegen, wat ik als een warm geluk
Aanschouwde en hoop en zegen. Ik begeer
Daarneven niets dan dat van iedre plaats
Op aarde een zulke stengel uit moog' gaan
Van vreugde en iedre dag beginnend werk.
DE ENE

E chi mi vede, e non se n'innamora,
D'amor non avera mai intelletto.
Ik heb u altijd met mijn lijf
Beschut, en wie mij zien gebaren
Weten niet hoe ik ben voor u.
Zo rijzen stug en wreed de vestingmuren
Waarbinnen zich 't Alhambra bergt :
Fontein en hoven en de koele zaal.
Ik heb mijn kracht verteerd in die bescherming,
Ik heb de haat van alien getrotseerd,
1k heb mijn geest geslepen tot het web
Van stratagemen dat niet mij
Maar u onwondbaar maakt.
Gij zijt de schoonste en waarste en liefste.
Mijn deugd is enkel dat ik u bemin.
Wie u niet kennen honen mij en vragen :
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„Zijt ge ook zo'n ridder van La Mancha ?" Waarlijk,
1k antwoord niet: „En Dulcinea is toch de schoonste."
Geen meisje van Tolosa werd me een waan.
Er is geen werklijkheid aan u gelijk,
Springbron van leven! Wie mijn onrust kent
Moet weten dat zij enkel dan bestaat
Als ik niet in uw oog zie. Maar uw ogen,
Mijn toovenaarster, waar zie ik die niet ?
Zij lachen uit de hemel, zijn op aarde
In schepsels en verschijnsels, en als 't donkert
Flonkeren ze in mijn slaap.
Er is niets dat mij baat dan uw nabijheid.
Maar meest uw spreken. Want ik vraag me vaak
Als ik mezelf hoor fluistren, of niet gij het
Zijt die daar spreekt.
Dit is het zoetst verkeer, als ik niet weet
Of gij en ik twee zijn of een. Ik luister
En in het luistren huwt zich ziel aan ziel.
Hoe rijk zijn uw gedachten! Al mijn jaren
Hoorde ik er andere en die toch zo klaarlijk
Kwamen van u. Nog blij ft dit diep geheim
Dat ge uw gedachten, rinds de tijd begon,
Geuit hebt door velen. Als gij in mij zwijgt
Lees ik de door uw yolk geschrevene.
Hij had gelijk die meende: Wie u ziet
En niet bemint heeft geen begrip van liefde.
En: haar bekoringen zijn nieuw voor de aarde,
Omdat zij haar van elders zijn gekomen.
Van elders. Neen, ik zoek u niet hierboven.
Ook hemelen zijn oud. Maar wel in 't eeuwige
Elders dat pool en oorsprong is van Hier.
Gij zijt de Nieuwheid zelf, ons ingeboren.
Gij zijt de Vreugde in 't hart van 't aarde-leed.
Lang niet onwillig hoorde ik naar die felle
Verdoemer, de charontische
Vijand van alle schoon-zien:
„De aarde is een hel."
„Met in die hel een hemel" fluisterde ik, en weerde
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Zijn aanklacht af ? Neen, ik begrondde haar.
Temidden van de hel, de waan, de wereld,
En grond van haar noodzaaklijkheid, zijt gij !
Heil wie u weten, enig goede en ware en schone,
En werklijke.
Zij hebben in de hel hun vaste plaats
Van zaalge rust.
En Noach's duif die met de olijftak zweefde
Over de zondvloed en naar de ark
Was niet zo veilig,
Als zij, rustende in de afgrond. Zo ik ooit,
In deze chaos van mijn tijd, de moed
Liet zinken, zo ik ooit, een ogenblik,
Geloofde, dat de list, de kwade trouw,
De hebzucht en de heerszucht van een bent,
U zouden overmogen, straf mij dan,
Onttrek me uw aanzijn, en stort mijzelf uit
Mijn middelpunt van vrede. Maar ik weetIk weet nog een verborgenheid.
O mijn ontzachbre vogel,
Het is uw stormvlucht die de lagen van het zwerk
Verschoof en overal de uitmiddelpuntige
Verwarring bracht voor ge weer neerstreekt.
Ik weet uw nestlen op de golf, ik weet
In u het onverstoorbare evenwicht.
Vergeef wat ik zo aanstonds zei.
Ik u beschermen ?
Gij breidt uw vleugels over me uit : ik schuil.
Ik ben een nestjong in uw warme dons.
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VOOR ZICH ALLEEN
Het hart weet alles en ziet niets.
Toen ik een kind was, was ik wijs :
Niets dan de vrucht die mijn moeder droeg,
Een dromend dier.
Ik was niet goed, ik was niet kwaad,
Ik had het goede leven lief ;
Ik droeg mijn leven in mijzelf :
Een hongrend jong.
Omdat de wereld om mij verbleef
Waren ik en de wereld twee.
Werd zij een wolk, ik werd een rots,
Zij rots, ik wolk.
Zo vond ik aan haar mijn sterkste macht :
Het weten dat het tegendeel
Van elke waarheid waarheid was
En ik dit wist.
Dat werd een eenzaam erf in mij,
Daar woonde ik en gaf elk zijn recht,
En iedre weerstoot die mij trof
Weet ik mijzelf.
Weet ik die stille kracht in mij
Die boven zich geen rechter had
En met mijn lichaam zo moest doen
Dat het weerstond.
Haar sprak ik aan : de wereld heeft,
Zo ver ze wereld is, gelijk,
Maar gij zijt dwaas zo ge mij niet maakt
Wat ik moet zijn.
Ik had daarom van trots geen spoor,
Maar needrigheid was niet de naam
Van mijn gezindheid : ik bewoog
Mij naar mijn doel.
Niet anders dan de schipper pleegt,
Die snel zijn schip de stroom of stuurt,
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Laverend tegen stroom, of dwars
Voor anker gaat.
Maar de storm kwam aanstonds, niet om mij heen,
Maar uit mijn hart. Daar zwol de storm
Van eerzucht en begeren en dreef
Mij voor zich uit.
Een schone storm ! Hoe ik genoot !
Hoe dronk de stille en wijze knaap
Zich vol aan waanzin en ontlook
Gelijk een vuur.
Totdat het slonk en gij, mijn hart,
Laagt tussen de kolen en onder de as,
En toen begon dat wonderbaar
Leven van u.
Waart gij een bloedend trillend ding,
Een glanzende spier die of en aan
Het bloed door al zijn kamers stuwt?
Gij waart veel meer.
Gij waart de zwijgende wetenschap
Van wat ik ben: de blinde ziel
Die naadrend onheil en geluk
Vanver gewaart.
En nog ontdekte ik in uw klop
Wat ik niet wist dat ooit kon zijn:
Een liefde zonder ijdelheid
En zonder erg.
Het was als hieldt ge een stille spraak.
Met wie? Niet met een zichtbre vriend,
Maar met een verborgen meestergeest
Die voor u zag.
Wat hebt ge met uw balsturig kind,
Met mij, mijn hart, een tijd doorleefd,
En me altijd weer teruggevoerd
Naar wie u droeg.
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Want om u been was als een hand,
Een adem hield u als een sfeer,
En eer niet vond ik wat ik zocht
Eer ik Hem vond.
Want Hij doemde op als een persoon,
En tot Hem sprak ik dag en nacht,
Ik werd wat gij waart, en ik lag
Als gij gebed.
Nu weet ik alles en zie niets.
Nu werd ik wijs, niet als een kind,
Maar als een stervling die Hij schiep
Voor zich alleen.
EEN VREEMDELING
Ik ben een vreemdling in dit land.
Toch leefde ik hier, naar ge alien weet,
Een menseleeftijd lang.
Maar 'k heb hier niet als kind gespeeld,
Mijn eerste ontroering was niet hier.
Gij weet niet hoe ik dichter werd,
Alleen dat ik het ben.
De gevels van de grachtenstad,
Paleis en kerk aan plein na plein,
De straat, de binnenplaats,
Zij waren me als een groot toneel
Waarop het ongeschreven spel
Mij, die daartoe geboren was,
In 't hart werd gedikteerd.
Onnodig dat ik u verhaal
Wat fabel ik er speelde en hoe, —
Dat ik als zulk akteur
Door die koelissen werd omringd
En kind en knaap en minnaar was,
En held en prins en flibustier,
Dat zegt u toch genoeg.
Gij die het werklijk leven kent
In duin en tuin, aan wei en zee,
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De hemel om u been,
Hoe schoon en hoe natuurlijk is
Uw rijk bestaan, hoe zegenrijk
Uw gang van arbeid, kweek en vrucht —
Maar o, hoe leeg kwam ik.
Ik kwam, een hoofdig plankenkind,
Op zoek naar dit mij nieuw toneel :
Het landschap, de aarde zelf.
En langzaam groeide mij 't orgaan
Waarmee ik in dit levend huis,
Door mensehand maar half gebouwd,
Het nieuwe spel verstond.
Ik leerde 't : maar wie was ik toen?
Voorwaar geen u verwante buur,
Al scheen ik anders niet.
Waanzinniger speler hebt ge nooit
Gezien dan wie op zijn gedroomd
Theater, dit uw eigen land,
Gedroomde rollen schiep.
Dichter die op gewaagde rol
Aldoor gewaagdre volgen deed,
Speelde ik voor u niet, ach !
Maar voor de onzichtbre regisseur
Die tussen wind en wolken de aard
En 't uitspansel daarboven bond
En me inblies wat ik zei.
Nu zegt ge : een man als een van ons,
En een goed buurman, en hij dicht.
Maar dat ik uit mijn nood
Een leven dichtte dat geen mens
Verstaat, dat ik een vreemdling ben
Die als een ingeboorne gaat
Met landslui, — wie die 't weet ?
Gij zegt : ik droom? Ach, vriendlijk yolk,
Gij droomt dat als uw leven eindt,
Ge de allervreemdste rol,
Ge de englenrol krijgt toegelegd
En voor een troon Hosanna zingt
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En niets doet wat ge op aarde placht,
Maar witte kleedren draagt.
Wat is daarbij mijn aardse droom,
Die van uw aarde een hemel maakt
Waar elk zijn dagwerk doet;
Alleen maar met een inniger ziel,
En met een vaster zekerheid
Dat hij door tijdelijke daad
Eeuwige rollen speelt.
HET BOEK
Als uitgeblazen rook verdwijnt
Juist het meest vaste:
De staten met hun pronk, de macht
Van de geslachten;
Maar 't meest etherische van al,
De fantasie,
Het vluchtige gedachtenweb,
Een innige harteklop,
Mits maar in woorden vastgelegd
Of tonen,
Zij werken voort, van eeuw tot eeuw,
Waar er maar mensen leven en
Ontvanklijk zijn.
De vroegre dichters zongen luid
Bij galm van snaren,
Of drilden het bezeten koor
In wilde maten,
Tot, met verhaal of beurtspraak saam,
Zang drama werd,
Of dichtten in een later tijd,
Voor menigte of gemeent,
Het lied dat makklijk weerklank vond,
De spelen,
Waarin de hartstocht stond gebeeld
Waar 't yolk door werd bewogen, toen
't Nog hartstocht had.
Nu is het dood en lied en spel
Worden geschreven
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Voor hier en daar een stifle man,
Aileen gezeten,
Die als de wereld om hem zwijgt,
Het boek opslaat,
Totdat hem voor het dromend oog
En eensgestemde zin
De beeldenrij in werking treedt
En 't neuren
Hem niet verlaat van dag tot nacht,
En hij door tijd en ruimten heen
Zijn dichter kent.
Nu wordt het boek dit kreatuur,
Veelzijdig stralend,
Waarin een deel aan 't andre sluit,
Verbeelding dragend
Van, telkens in een ander licht,
Een zulke droom
Als zich aan de eenzame openbaart
Die er zo lang in woont
Dat hij zijn bouw geheel verstaat
En vindt zich
Bezitter van een nieuw heelal
Waaruit de onzichtbre Maker straalt
Van al wat leeft.
DE DAGEN
Hoe heerlijk ware 't
Als ik de dagen
Nopen kon hun bedrijf
Buiten mij om to volvoeren,
Zodat in een ruimte
Die zij niet raakten,
Ik bleef aan het mijne.
Want zij zijn toch luidruchtige gezellen,
Die op mij aandringen met hun uitwendige noodzaak.
1k heb mijn inwendige
En weer hen gedurig,
Maar soms moet ik ook tot een bond mij
Met hen verstaan.
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„Een eiland ligt in wolken,
Een berg ligt in de zee.
Kon ik de winden nopen
Niet to raken aan die twee.
Het eiland werd vol rozen,
Ik bouwde op de berg mijn huis,
Windstille vensters oopnend
Op nergens een gedruis.
Een zaad viel in een bergkloof
En vond er grond en scherm.
Als nu maar de heer van wind en weer
Zich over de boom ontferm."

De man die dit liedje zong
Was klaarblijklijk een dwaas.
Een wolkeneiland is een kind van de wind,
Een berg in zee daagt de wind uit,
En een eenzame boom in een rotskloof
Trekt het weer aan.
Ik houd niet van vreedzame levens
Die achter een haag duiken.
Als er goden zijn hebben zij de mensen
Tot offers verkozen.
Hun dienaars zijn de dagen.
Die spelen met ons, plagen ons, doden ons.
Maar ook wij zijn hun dienaars.
Wij beminnen het spel, het plagen, het gezamenlijk sterven.
Want de dagen ontlenen hun Licht aan de mensen
En met de laatste mens sterft
De laatste dag.
DE STERVELING
De schipper, wanneer hij het zeil hijst,
Weet waarheen hij wil,
Maar de wind en de golven drijven
Hem in, of uit zijn koers.
De man aan het roer is wijs :
Tussen romp en zeilen en zee
Weet hij de wordende vaart.
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Het roer is een machtig ding,
Maar een wolk zo groot als een hand
Of een slaan van het flappende zeil
Boodschapt de sterkere storm.
Schril is het revende sein,
I)onker en klettrend de bui,
Dreigend kreunt het gebint.
Als hoger dan de verschansing
De slagzee stijgt,
Rukwinden belemmren de loop,
De kreet „Aan de pompen !" schalt,
Is de beste piloot die man aan boord
Die kans weegt tegen kans, en snel
Maant tot de juiste daad.
Of hij zich gaan laat voor de orkaan,
Of kapt de mast, of ankers werpt
In 't ruime of voor een hoge rots, —
Met de elementen in verbond
Voelt hij zich sterk, en veilig is
Het scheepsvolk onder zijn beheer,
Zolang 't verbond mag zijn.
Want langer niet duurt mensemacht
Dan zij de krachten van 't heelal
Aan 't ingeborene beleid
Verbindt, en dienen doet.
En eer niet schudt de golf zich vrij
VOOr van de geest de greep verslapt
En de stervling ondergaat.
NAAKTHEID
Ontdaan van telkens weer een kleed
Denkt ge eindlijk zuiver naakt to staan,
Maar of het zonnestralen zijn
Die de ogen weren of een licht
Dat uit u breekt, of ragfijn web
Dat u doorzichtig leek, maar ras
Zijn mazen sluit, zodat de blik
Gevangen blij ft in 't weefpatroon —
Men ziet u niet, gij ziet u niet,
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En weer begint de nieuwe drang
U van uw kleed to ontdoen.
„Wees niet bezorgd: uw lichaam is
Geheel doorbrand van zulk een gloed
Dat als dit ondoordringbre waas,
Die laatste mantel niet bestond
Die ge wilt lichten, maar niet kunt,
Ge niets dan straal in straal zoudt zijn,
Gestalteloos en voor geen oog
Bevatbaar als een eigen ziel.
Dan was er tussen u en elk
De liefde niet, de kennis niet,
Die u met elk verbindt.
Wel waarlijk staat in de open dag
Uw aldoor wisselende naakt,
Maar naakt van een textuur
Die mensen aandoet als een kleed,
En boeit hen door 't figurenspel
Dat in haar draden glanst.
Uw eigen oog toch rust erop
En het verheugt u telkens weer —
Toch zijt ge naakt, onthoud het goed:
De glans die uit uw naaktheid schijnt
Verschijnt u als gewaad."
Als dit zo is, wat was ik dan
Van dag tot dag een ander mens,
Een aldoor wisselende geest.
Want de gewaden die ik droeg —
Gewaden, zegt het yolk en kent
Ze aan snit en teekning, stof en kleur —
Zijn meengerlei. Ik kon hen nooit
Vergeten als een dracht. Ik zon
Te vaak, helaas, als ik hun heugenis
Terugriep, op die andre heugenis :
Hem die ik was geweest.
En nu zijt ge eender ? 0, maar niet voor mij !
Ik hoop dat ge weer leven gaat, ik hoop,
Gewaden ! dat een mens die nog niet leeft,
Zijn ogen op u staat en gij dan weer
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Op eenmaal leven gaat, zo naakt als ik
Toen ik u droeg, toen gij mij waart !
Vergeef, want nu breekt toch op 't laatst een naaktheid uit
Die ik verbergen wou :
Mijn hunkren naar het vormelOze woord:
De bliksem, straal in straal,
Gestalteloos !
„IK HEB U LIEF"
Ik wachtte u iedere avond
En telkens kwaamt ge, een nieuwe gast.
De bloemen die in de tuinen bloeiden
Zijn alle geplukt.
Nu zit ik opnieuw in de schemer
En denk: dit is de laatste maal.
Nu zal zij komen en ik niet vragen
Wie na haar komt.
Ik heb van al mijn woorden
Het eindlijk woord voor nu bewaard.
Want wat zal ik zeggen na dit ene :
Ik heb u lief.
Ik zei het vroeg in de morgen
In de tijd toen enkel morgen bestond,
Ik zei het in mijn middagjaren,
Ik zeg het nu.
Door de dag van mijn hele leven
Is dit ene woord als een zang gegaan.
Nu is het avond : alleen gelaten
Zing ik het nog.
Dat ge mij dit liet spreken:
Ik heb u lief, ik heb u lief,
Is beter dan al de grote gaven
Die ge me schonkt.
Tot al uw duizend gedaanten
Heb ik het argeloos gezegd.
Nu zeg ik het wetend tot uw laatste,
Kort voor de nacht.

EENZAME AVONDEN
Als ik uw naam mocht noemen,
Dan wist ge waarom ik nu weet.
Ge weet het en ik hoef niet spreken:
„Ik heb u lief."
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TUSSEN DE LOVERS
Tussen de lovers
Was ik gezeten,
Tussen de lovers
Hing straal aan straal.
Tussen de lovers
Speelden ze samen
Die van mijn blikken,
Die van de hemel:
Hoe zou ik scheiden
Wie in die ruimte
Zich zó vermengden,
Stegen en gleden,
Nu in omarming
Dan van elkaar.
Zijn er wel pijlen
Van licht die hun leven
Mij niet ontlenen?
Zendt niet door de ogen
Het zielvol denken
Pijlen van licht ?
Zag ik de hemel
Boven het landschap,
Wist ik dan ooit of
Hun gloed en bewegen
Buiten mij leefden,
Daar toch mijn hart geen
Andre weerspiegling
Kende dan hen?
Hoorde ik de zee die
Achter de duinen
Vallende golven
Zond en terugzoog,
Wat hoorde ik anders
Dan mijn gedachten,
Rollende en stijgende,
Stortende en zinkende,
Teruggezogen
Diep in mijzelf ?
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Tussen de lovers
Zag ik het landschap,
Tussen de lovers
Hoorde ik de zee.
Hoeven en steden
Vulden de velden,
Kroonden de kimmen,
Overal wist ik
Schepen en treinen....
Tussen de lovers
Was ik niet eenzaam:
De hele wereld
Bewoog om mijn schuilhoek,
De hele wereld
Bewoog in mijn hart.
DE LUCHTSCHIPPER
Als de luchtschipper, mee met de wolken,
Drijft boven de bergen,
En, hoger nog, opstijgt in 't licht,
Ziet hij dan de aarde nog
Met menselijke ogen ?
Zoekt hij het huis waar hij werd geboren
En de lieve bosschages
En de voetstappen naast de zijne
Aan het strand van de zee ?
Neen toch; want onder hem kent hij
Alleen bergschaduwen, spiegels van water,
En een woelen van neevlen.
ZO dan is de aarde, die al die volte
Bewaart die hem al zijn jaren
Vertrouwd en bemind was.
Zijn hart wordt stil en hij weet
Voortaan wat het is :
Eenzaam te zijn, en hoog, en in een blik
Alles te omgrijpen.
Maar aanstonds daalt hij en de ontoeganklijke
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Bergespitsen, de blanke gletschers,
De vreedzame dalen,
Bewoonde vlakten, kanalen, steden,
De zeilende schepen, de huizen vertonen zich —
En ginder
Hoe klopt hem het hart als hij het bewegen
Van mensen waarneemt,
En ginder
In de tuin bij dat huis de gedaanten
Van de allerliefsten.
Hoe beeft, nu hij weerkeert, zijn hart nog sterker,
Omdat voortaan
Zijn lieven wonen
In die grote ruimte die zij niet weten.
HET ERFDEEL
Grootvader, die bij uw sterven
Kondt zeggen : ik heb mijn hele leven
Van mijzelf afgezien, —
Ik kan het niet.
Maar het gebaar waarmee ge uw woorden begeleidde,
Dat breed gebaar van 't ziekbed weg naar buiten,
Was als een maning, als een vleugelslag
Die door de erinring soms herhaald, mij wenkte
Naar wijder einders.
Naar scheemrige achterkamer van een huis in stad
Verplaatst, en in gemeenschap
Met de oude vader van mijn vader,
Aanvaardde ik zijn nalatenschap, het woord
Dat enkel waar kan zijn vlak v56r ons sterven.
Zeker een erfdeel, zeker als een waarheid
Door ons geslacht van oudste op oudste
Overgeleverd; maar nog niet een waarheid
Zolang wij leven.
Wie waagt, zolang zijn lichaam zich niet neerlei
Voor 't laatste slapen, zich zo rein to zien
Van eigenbaat ?
Maar schoon is 't als voor de ogen van de dode
Zich de eindelijke lijn waarlangs wij staarden
Onthult: zelf-zoekers die wij waren
Zochten we een zelf dat afzag van zichzelf.
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DE WANDELING
De duinen heuvlen her en der
Boven elkander uit, en ver
Zet zich hun golving voort.
Tot een inzinking ruimte laat
En weide en einder opengaat
Waar hout de hoeve omboordt.
Ik kwam de zandzoom langs de zee,
De nevelige morgen glee
Op wiegling en wit schuim.
En ik vergat hoe oud ik ben,
De golf groette aan mijn voeten en
De meeuw riep uit het ruim.
De golf zei : Zien we u eindlijk weer,
Zo zacht en stil als toen weleer
Ge neuriede over 't zand ?
De meeuw sprak : Wel herken ik u,
Het is mijn wildheid, vrij en schuw,
Die ge in uw zachtheid bant.
Ik daalde 't herfstig pad en ging
De laantjes door en ieder ding
Op hoeve en veld kreeg stem:
Hij is altoos dezelfde mens,
De tijd is maar een schijnbre grens,
Hij leeft en wij met hem.
AAN HET VENSTER TE ULM
Ik zat aan 't venster waar de Donau vloot
En op mij aankwam aan mijn rechterhand
En onder mij verdween. De donkre rand
Van den en loofhout die hem schuilplaats bood
Scheidde mijn berg en voorgrond van de schoot
Van 't voile en tintenrijke en golvend land:
Akkers, veld, dorpen met geboomte omplant;
En kim blauwde achter kim, die 'k diep genoot.
Toen kwam een nevel en die pracht verdween.
Alleen het blinken van de rechte stroom,
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En onder me als een wal die donkre zoom,
En een lijngolving hier, en ginder een,
Waar ik het land uit raadde. Tot de dag
Zonk, nadat ik nog eens een einder zag.
AAN EEN STERREKUNDIGE
Ge kent de sterren en ge meet hun banen
En zonder hoge en nachtelijke wacht
Schouwt ge op uw blad de paden die niet tanen,
Weegt bol en bol: hun afstand, zwaarte en kracht.
Het heel heelal hangt rond uw kluis op aarde,
Hangt om het brein van dit klein mensekind,
Het wentelt en vindt nergens groter waarde
Dan dat het in uw geest zichzelf hervindt.
En waar in 't landlijk huis de lieven wonen,
Daar klopt het hart' dat in zijn donkre slag
De liefde bindt van zonnen en aeonen
Aan die van vrouwenoog en kinderlach.
TOPZIEKE RUPS
Topzieke rups, in 't stijgen
Van blad op blad, van steel op stam,
Denkt ge eindlijk to verkrijgen
Het veld van blauw, de witte vlam?
Te hoog ! Ge kunt niet keren!
Hangende aan hoogste top,
Geeft ge, in verdwaasd begeren,
Nog eens u op.
KERSTNACHT
Was het de maan tussen de wolken
Of englen die de lucht bevolken
Met zang en gulden instrument?
De herders liepen uit hun tent.
„Een koning in een stal geboren !"
Verbaasd het opzien en het horen.
De wolken drijven langs de maan.
De kudden en de herders gaan.
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DE DUIGEN
Als de hemel zich naar mij kon richten
Was ik niet die nietige aardeworm
Die vergeefs beproeft zich op te richten.
Ik verlang een nieuwe voorjaarsstorm
Die de twijgen van mijn boom doet buigen
En een schok zendt door zijn starre vorm.
Van een vol vat zwellen toch de duigen
En zijn ijzren banden spannen straf
Als de dorre vezels gulzig zuigen:
Ik alleen ben leeg en droog en laf.
Wel is in mij de magneet geboren
Die in Mozes' handen als een staf
't Water in de rots wist op te sporen
En ontspringen deed als een fontein,
Maar de bron is in mij als verloren
Die toch al mijn leven gul en rein
Door de hitte van mijn dagen welde.
Klonk niet altijd in mij het refrein
Dat ik langer niet bij maten telde
Maar dat met oneven even slag,
Traag of snel, mijn denken vergezelde,
Diep en donker of als lichte lach?
En nu weigert het opnieuw te klinken?
En ik hunker naar wat niet meer mag?
Dieper, met gesloten ogen zinken
Mijn gepeinzen, en ik hoor de toon
Die mijn oren altijd gierger drinken.
In de nevel die ik nu bewoon
Wandelt hij door de ongemeten landen,
0 hoe vol en hoe volkomen schoon.
Paradijzen schept hij. Hoge wanden
Rijzen in ontzachbre architektuur.
En een breken van de zee op stranden
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Roept naar werelden van tijd noch uur,
Waar de onzichtbre torens zich verheffen
Boven steden van een andre duur
Dan we in menselijke waan besef fen,
En de donkre klokken uit hun bouw
Met een diepre galm onze oren treffen
Dan ooit dreunde langs een klepeltouw.
Dreuning en een lichter spel daartussen,
Een geheimenis van vreugd en rouw,
Liedren die de waan van 't weten blussen
En vergaan doen in een zoet verlies,
In een dieper zwijm als van wie kussen.
Dan eerst waak ik en een heldre bries
Waait de verten en de hoogten open,
Om mijn voorhoofd wuift het zilte bies,
En ik zie de viugge schepen lopen
En een wereld wenkt mij van het duin:
Kimmen zijn van licht en damp bedropen.
Wat toch anders leeft er dan de tuin
Van mijn land, mijn aarde, achter de dromen
Die ik opbouw uit het wereldpuin.
Wat toch anders heb ik ooit vernomen
Dan de liefde voor dit zichtbre rijk,
Die me omvangt in cirkelende stromen,
Die niet wijken kan, hoe ver ik wijk,
En mij altijd weer verrukt doet knielen
Voor een bloem waar ik verbaasd naar kijk,
Voor een kind, voor al die donkre zielen
Die ik met een vaag vermoeden kus
Dat in hen ook gouden zaden vielen.
Zoetste droom waar ik mijn hart mee sus !
Liefde —'t is aldoor hetzelfde neuren,
Nu in harten, dan in riet of rus,

VOORBIJ DE GRENS
Dat de sterren doorgaat en de deuren
Van 't onkenbre in een verbaasd gebaar
Schokken laat voor 't vreeslijke gebeuren:
Mensen, zich vergetend om elkaar.
Al de fantazieen, reuzengrote,
Die zich staaplen voor ons blind gestaar,
Zijn de wens : o makker, o genote,
Nader mij, neem intrek in mijn hart.
0 of ge eens uw hart voor mij ontslote.
Dit is vreugde en zonder dit is smart.
Mijn gedachten, trachten te verbinden
Wat gescheurd is en dooreengeward,
Maar gedachten kunnen niet ontblinden
Wie zijn ogen sloot voor 't stille licht
Dat de haren kleurt van de beminden
En de trekken van hun aangezicht.
Ik ben uitgegaan om hen te zoeken
Die de helden zijn van mijn gedicht,
Die men niet vindt in geschreven boeken
Maar in de atmosfeer van veld en huis:
Open pleinen en verborgen hoeken
Leevren mij de langgezochten thuis.
Allen dragen in hun hart het teken:
't Onverderfelijke levenskruis.
Want geen groeisel kan tot bloesem breken
Zonder dat het de open armen reikt
Om in ening de eenzaamheid te wreken.
Zie mijn groei die nu volstandig blijkt.
Zie de hemel nu naar mij zich richten.
Hoor de voorjaarsstorm die door mij strijkt.
Zie de duigen spannen en niet zwichten.
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DE ONGELEERDE
Dat ik altijd weer opnieuw geboren,
Ongeleerd,
Nooit tot het gelukkig yolk kon Koren
Dat zijn schat verzamelt en beheert !
Wijze vriend, die toen ik jong was leerde
Dat een mens zich daaglijks meer bekwaamt, Toen al sprak ik tegen en beweerde :
Voor elk nieuwe werk staat hij beschaamd.
Altijd is het zo gebleven.
Nauwlijks sloot ik een volbloeid seizoen,
Of ik stond met vrees en beven
Voor een nieuw vizioen.
Tastend als een kind dat pas leert lopen
Moest ik proeven waar ik stond,
Iedre zekerheid ontknopen,
Zoeken of ik weg en middel vond.
De oude daad verloor haar waarde.
Ik bezon
Aarzlend me op het onverklaarde
Doen dat nu begon.
Niet als Theseus met de draad in handen
Die hem leidde, zeker en gerust,
Langs de wanden,
Tot de kust, —
Als een schipper eerder, die een schijnen
Heeft gezien,
Maar na 't plotseling verdwijnen
Vaart op een gedroomd misschien.
Altijd weer opnieuw geboren,
Ongeleerd,
Kon ik nooit tot het gelukkig yolk behoren
Dat zijn schat verzamelt en beheert.
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Leefde ik dus, teruggetogen
In mijn droom,
Waan niet dat ik mij heb omgebogen
Nu ik tot uw wereld koom'.
Uit het midden van mijn denken
Schoot een straal,
En ik zag die wereld wenken
Of zij mij ook binnenhaal'.
Niet als zulken die terecht daar woonden
Trad ik in haar koele licht,
Maar op hoop dat zij me in nieuwe breking toonden
Mijn inwendig droomgezicht.
Is er schoners dan zoveel bekwamen
In een vast verband,
En, gelokt door hun vermaarde namen,
Jongren uit het hele land ?
En ge dacht dat ik mij daar zou meten,
Met eerzuchtige moed
Trachten evenveel als de anderen te weten
En te zeggen hoe het moet ?
Vriend, ik kwam alleen als drager
Van een kleine lamp.
In dat daglicht brandt zij bleek en mager
En hult nog zich in een eigenwillige damp.
In de zalen, langs de zuilen
Tracht ik onbemerkt
Mij te schuilen,
Toeziend hoe dat schoon geheel zo werkt.
In de kamers, bij elk nieuw ontmoeten,
Opent zich mijn hart
Als ik mensen mag begroeten
Wier gemoed niet is verstard.
In de scholen waar de jongren luistren
Merk ik hoe de nuchtre dag
In hun blik begint te duistren
En ik groet hen met een lach.
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Soms, in het gemeenzaam spreken,
Schijnt de nacht
Uit een diepre kloof te breken,
En dat is het uur waarop ik wacht.
Want dan schiet uit mij een straal daar binnen
En verdooft
Wat als klaar en waar met vaste zinnen
Werd geloofd.
Altijd weer opnieuw geboren,
Ongeleerd,
Kan ik nooit tot het gelukkig yolk behoren
Dat zijn schat verzamelt en beheert.
*
Maar waar ergens zielen nieuw ontluiken
Red ik hen
Van gewenten en gebruiken
Die ik als verderflijk ken.
In het licht dat dan begint te spelen,
Zelf als van een last bevrijd,
Zien zij licht en schaduw anders zich verdelen
Om de wereld en haar heerlijkheid.
Want het innerlijke licht stroomt over
En de boom
Is niet langer stam en tak en lover,
Maar het wonder van hun Broom.
Zoeter zin dan zij tevoren wisten
Schijnt uit ieder leerbre blad,
En de polsslag die ze ontledend misten
Golft voortaan door de geziene schat.
Scholing scheidt zich niet van zonnestralen.
't Eigen bloed
Vloeit door 't weefsel van de dode talen
En van 't levende gemoed.
Dit is wijsheid die de jongsten weten.
Dit is vreugd
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Die hen zeggen doet en nooit vergeten —
Zalig zo zij 't leren in hun jeugd:
Altijd weer opnieuw geboren,
Ongeleerd,
Kan ik nooit tot het gelukkig yolk behoren
Dat zijn schat verzamelt en beheert.
UITING
Hoe wij luistren in de schaduw, spreken
Aan de rand van 't hoge bos.
Lang verborgene gedachten breken
Uit ons los.
Gij kwaamt over hoge bergen,
Ik zocht in een dal
Mij voor wolk en wereld to verbergen,
Maar elkander zochten we overal.
Wat is de eenzaamheid, als we in de handen
Van de ruimte, 't zij op haar verborgen schoot
Of geheven tot de hemelwanden,
Rusten, voor alle andre toespraak dood,
Wat dan angst en nood en heimlijk jagen
Naar een hart, een mond, een mens
Die de kostlijkste van alle plagen
Met ons deelt : dit lichaam en zijn grens.
Breng twee samen en vergun hun 't uiten,
Daadlijk zal een snelle cirkelgang
Hen omvangen, hen omsluiten
In een richtingloze richtingdrang.
Iedre hunkering heeft dan een einde,
Vol verrukking is elk ogenblik,
En het hart dat naar de verten pijnde
Voelt zich zalig in die liefdestrik.
DE BODE
Als een schipper langs de rotsen,
Enkel met een lange boom
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't Bootje hoedende voor botsen
Op of trage Of snelle stroom,
Stuurde ik sluimerloos mijn leven
Door de kloven van de tijd:
Donkre wieling deed het beven,
Klippen tartten 't wijst beleid.
Doelloos ? Alle stromen dalen
In de richting van de zee.
Maar niet om die rust te halen
Dreef ik met het water mee.
Om 't gevaar alleen, het varen
Langs de wanden, door de kloof ?
Wel, ge weet dat ik gevaren
Niet ongaarne als vreugden loof.
Bovendien : de rotsen zwonden
Hier en daar op 't onvermoedst.
Ginder lokten bloemige gronden,
Elders bergen, groots en woest.
Horizonnen, met de torens
Van hun steden overend,
Velden, zwaar van gulden korens,
Hellingen, waar 't vee langs wendt.
En gejoel, gespreek van stemmen
Op de straat naast de rivier,
Baders die mij tegenzwemmen,
Lach en scherts en wimpelsier.
Vreugden, die ik varend deelde,
En een ogenblik wellicht
Poosde ik, en het spel verheelde
Mij mijn onbekende plicht.
Raadslig? Hoe dan het te heten,
Dit geloof dat ik moest gaan
En van andre vreugd niet weten
Dan te doen wat moest gedaan ?
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Als een bode die een koning
Met een toegesloten brief
Afzond uit zijn hoge woning,
Vragend niet : is 't iced of lief,
Maar hem zendend, langs de wegen
Van zijn voorgeschreven vaart,
Ongeweten andre tegen
Die zijn last van hem aanvaardt,
ZO ben ik mijn reis begonnen,
En mijn leven is die reis,
Die ik niet om horizonnen
Maar om 't meest nabije prijs.
Om dit erre : avond of morgen,
Altijd tast ik naar mijn hart :
Daar heb ik mijn last geborgen,
Op mijn hart, neen in mijn hart.
De ongelezen koningswoorden
Zijn daar veilig ingegrift.
Onverschillig langs wat boorden
Volgen ze de levensdrift.
Of de zee mij zal verzwelgen,
Of een onvoorziene kolk
Me in zijn zuiging zal verdelgen,
Mij, spraakloze koningstolk —
Zeker weet ik dat in 't zinken,
Dat in de uiterste ogenblik
Een gezant mij op zal blinken
Die ik met een zoete schrik
Kennen zal als de onvernaamde
Die mijn donkre brief ontvangt,
En mij, tot der dood beschaamde
Dienaar, met zijn ogen dankt.
Was dan dank mijn doel, o koning,
Met de reis waar gij me op zondt?
Neen, ook dat niet : geen beloning
Weegt mij de opdracht uit uw mond.
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VOLTOOIING
Als Lang gekooide,
Rijpende groeiende,
Eindlijk voltooide,
Volkomen bloeiende,
Kom ik tot u.
Open mijn deuren nu,
Zo vlieg ik uit.
Wat is ons ondergaan,
't Lichaam ontzwevende,
Dan als een wonder staan,
Eeuwig en levende,
Binnen 't heelal.
Hoor, welk een klaar kristal
Sloeg nu geluid !
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DE BOOM
Er was een boom in een vervallen tuin.
De netels wiesen om zijn voet uit puin.
Eerst hier, toen elders was zijn erf bemuurd
Met steen waarlangs zijn krimpend lover schuurt,
Totdat een tak opnieuw de ruimte won,
Zich rekte en uitschoot naar de morgenzon.
Er was weer wind die in zijn blaadren greep
En vreugde in 't ruisen van zijn loversleep,
En bloesem die tot volle rijpheid kwam
En jeugd die lachende zijn vruchten nam.
Hij werd de boom met de verborgen tronk,
Die overmuurs zijn late weldaad schonk.
DE LUSTELOZE
Toen ze achterdochtig als een koningsvogel
Afgleed in 't lusteloze en van mijn woorden
De spanning als 't aanleggen van een togel
Gevoelde, week ik zachtj es, en de koorden
Van mijn geluid maakte ik tot nauwgevoelde
Luchtgolvingen, tot strelingen, of minder
Zelfs nog, tot wat aanraking niet bedoelde:
Wanfdat ook, voelde ik, voelde ze als een hinder.
Maar toen mijn niet tot haar gerichte spreken
In haar bezonken was, zag ik haar ogen
Oopnen, en bangheid was uit hen geweken,
En zij bezon zich op het sterk vermogen
Dat in haar sluimerde: haar wangen kleurden
En een bevalligheid hief de eerst verslagen
Leden, en blikken die zich wagend beurden
Onthulden 't warm verlangen to behagen.
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DE LAST VAN HET LEED
Wat is het iced een zware last.
Ik droeg het eenmaal diep gebukt.
Toen heb ik me aan zijn wicht ontrukt,
Over mijn eigen kracht verrast.
Daarna is het mij niet gelnkt.
Ik heb mijn lopen aangepast
Aan dragen, en ging kalm en vast,
Maar 't lastig leed hield mij gejukt.
En nu, alsof het van mij gleed,
Sta ik opnieuw zo slank en recht.
Een drager is in mij geboren.
Hij zegt: Ik ben voortaan uw knecht,
Mijn voeten lopen licht in 't koren,
En welk een lichte last, dit leed.
AAN WALTHER VON DER VOGELWEIDE
De zanger die met blij geluid
Zich altijd op zijn vreugd beriep
En zei: ik die de wereld ken
En weet hoe weinig zij beduidt,
Ik die door alle landen liep
En altijd schone liedren schiep,
Ik liet mijn jeugd gelijk een bruid
Zodat ik arm en eenzaam ben: —
Hem roep ik aan als mijn genoot,
Want ook mijn jeugd
Bleef achter in een zingend woud.
Zij is niet dood,
Schoon ook in mij om vroeger vreugd
Iets rouwt.
Zij is niet dood: in haar plantsoen
Bezit ze een onverganklijk oord.
De vogels zingen er altijd,
De lente is daar een vast seizoen.
Zij is de koningin van 't Woord
Dat ieder als hij wijs is hoort
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En dat ikzelf in al mijn doen
Als de enig ware wet belijd.
Wat maakt het of ge eens, oud en grijs,
Roept om het kruis
En pelgrimt naar het Heilge Graf.
Na iedre reis
Legt ge, bij de Ongestorvne thuis,
Het af.
MIJN JONGSTE BROEDER
Mijn jongste broeder is als ik,
Zoals ik was in een ogenblik
Van jeugdige overmoed.
Mijn ernst lag als een gewonde vogel
Te fladdren met geknakte vlogel
En ik schopte 'm met de voet.
Ik lachte en zei : „er is geen kwaad,
Er is geen goed, er is geen daad
Die in alle eeuwigheid bestaat :
Er is een ras voorbijgaand ding,
Half wens en half herinnering,
Een hart, van scherts verzaad."
Ik zei : „de wereld is een spel.
Neem deel, maar zonder zielgekwel,
Zonder to veel verwachten.
Wees snel en scherp en kerensvlug:
Bind drang tot heen en tot terug
Aan de inzet van uw krachten.
Schuw de overmatige tederheid,
De hartstocht die tot sterven wijdt,
Het woord dat eens-voorgoed belijdt,
En kies het fijn schakeren,
Dat tweeerlei ontberen
Tot een bezit bereidt."
Maar in mij schreide 't : „geen bezit
Dat duurt en blijft is dit,
Maar spiegling van gebrek.
Vergeefs hang ik de muren
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Van 't werelds woonvertrek
Vol stralende figuren.
Zij hebben alien in zich het pijnende
Ontleden van zichzelf, het schrijnende
Branden van een onheelbre wond.
Zij zijn alien geworden uit verlangen,
Naar wat ik nimmer zal ontvangen,
Uit angst voor een verborgen grond.
Zij zijn de beelden van mijn leed,
De bloeiende bloedende
Vlammen van de in mij woedende
Pijn : de dwalende gestalten
Buiten de gulden spalten
Van een tuin die ik zalig weet.
Ben ik een vogel, wil mij dan sluiten
Binnen de wanden van uw kooi.
Red mij van het onlijdzaam muiten,
Laat mij niet langer tot een proof
Aan mijn eigen chaos : mijn begin
Zij in uw vrede, diep daarin."
Mijn jongste broeder is zo gebleven.
Een engel houdt hem uitgedreven.
Hij is schoon en wel bij zinnen.
Hij verlangt en zou willen beminnen,
Maar hij tracht te vergeefs te beginnen
Aan het begin van zijn nieuwe leven.
Ik ken hem beter dan hij zichzelf.
Van twaalf discipelen zijn er elf
Gelukkiger dan hij.
Maar hij ook drukt mijn wezen uit,
En de diepe wortel waar ik uit spruit
Voedt hem zowel als mij.
DE DROOM, HUN HEER
Een wereld tegen zichzelf verdeeld
Kan niet bestaan.
Ik heb veel wisseling gezien
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En dacht : wij Leven onder maan,
En wassen en slinken is misschien
Het de aarde toegevoegde beeld
Waarin haar lot weerspiegeld ligt;
Maar dit is anders: dit verscheelt
Van slinkend en weer wassend licht
Teveel: dit is een ondergang
Waarin iets schoons voor altijd zwicht
En — zonder schoons dat het vervang?
Het kan niet zijn. Maar hoe het zij —
De strijd begon.
In Oost en West, in Zuid en Noord,
Niet langer een yolk dat waagde en won
En een ander worstelde en verloor 't;
Maar in elk yolk een weerpartij
Die in zijn bloei de tanden slaat:
De Tweedracht, walglijke harpij,
Aasvogel met een mensgelaat,
Die hitst en hoont, en blaast in brand
De daken van zijn eigen staat,
De tuinen van zijn eigen land.
Hem zond zijn moeder de IJverzucht,
Die met haar gif
Sinds lang de harten had verdwaasd,
Zodat ook de edelste al to grif
In de oorlogshoon had meegeraasd,
En meende dat een zoete vrucht
Aan Vrijheids boom zou rijpen uit
De bloedige grond of nieuwe tucht
De twijgen snoeien en jonge spruit
Doen wassen aan die oude stam, —
En droomde van een voorjaarsbruid
Die met een Toekomst tot hem kwam.
Het gif vrat voort, van yolk tot yolk,
Van yolk tot stand,
Van stand tot gild, van gild tot mens,
En elk dacht dat hij rein van hand
Een gemeenschappelijke wens
Belangloos zocht, zijn daad de tolk
Van liefde die een schoonre tijd
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Zag komen op een lichte wolk, —
Maar in zijn hart was haat en nijd
En de begeerte die verblindt:—
De Tweedracht lachte en zei: gij zijt
Evenals ik, IJverzuchts kind.
Het kan niet zijn. Ik zoek noch peins:
Ik zie en weet
Achter het redeloos gebaar,
Achter het radeloze leed,
Achter de drift, door het gevaar
Verwrongen tot een beestige grijns,
Een teken dat de duivelsmom
Maar heenglijdt als een licht geveins
Over de trekken zacht en stom
Waar zich een god in openbaart
Die langs zijn wegen, recht of krom,
Zijn droom, en niets dan die gewaart.
Zijn droom: door bloed en tranen drij ft
Het vizioen
Omhoog: straks hangt het om de kim:
De nieuwe dag maakt nu tot toen
En als een krachteloze schim
Wijkt alle leed dat achterblijft.
Dan blijkt het eind van alle kwaad
De schoonheid die de dichter schrijft,
De Toekomst die weer opengaat;
En dief en moorder zijn niet meer
Dan daders van de grote daad,
Werktuigen van de Droom, hun Heer.
BIJ DE DOOD VAN EEN KIND
Zij kwam een poos en zag met open oog
De wereld aan.
Toen is zij heengegaan.
Wij wisten nooit wat Naar het meest bewoog.
Soms is het of een kind
Verdwaald is naar dit Leven.
Het gaat alsof het zich bezint,
En denkt: waar is mijn vroegre huis gebleven?
Wie weet of ik het straks niet vind.
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Soms schijnt het bij zijn komst alreeds volgroeid.
Gelijk een zoete vrucht
Beweegt het schomlend door de voorjaarslucht.
De huid is warm, die een rijp bloed doorvloeit.
Het sterft, zo weinig nog vermoeid?
Maar 't raadsel dat het in zich sloot
Was de nabije dood.
Gevallen in de chaos als een vonk,
Heeft haar gestalte ons kort bekoord.
Een vonk — die weer verslonk.
Nu tasten wij naar verf en woord
En voeden onze erinnering
Met een gedicht of tekening.
AAN DE STRANDREEP

1
Wie aan een groot werk hun naam verbonden,
Leven, ik verbond de mijne aan u.
Zittend waar ik eerst u heb gevonden
Meet ik al mijn werk van toen tot nu.
Aan de strandweg waar de herbergkamer
Immer dit laagzoldrig roefje bleef,
Droomde ik in mijn jeugd niet aangenamer
Dan nu 'k, oud, zijn uitzicht weer beleef.
Weer die smalle strook van schrale grassen,
De eenge teelt op het onvruchtbre zand,
Weer die verte van onstuimige plassen
Waarop schuim- na schuimkop rustloos brandt,
Weer die wolken in bewogen hemel
En een zonvlaag striemend door dat zwerk,
Weer ik-zelf, als schuil voor dat gewemel,
Achter 't venster, dromend van mijn werk.
Toen, ik wist het, was mijn jeugd ten einde,
Niet een jeugd, nog maar een knapentijd,
En de kim die dit tafreel omlijnde
Bracht geen maning van uw heerlijkheid.
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In mij keerde ik en ik ging de beelden
Na, van indruk of erinring warm,
De gestalten die mijn hart verdeelden:
Dubble rijkdom, en ikzelf zo arm.
Volgde ik toen niet, in mijzelf gebogen,
Ene die mij lokte en nooit meer liet ?
Wie dan gij verscheen mij in haar ogen,
Wie dan gij werd zichtbaar in mijn lied!
2
Zo ook dwazen een gedicht verdoemen
Dat in iedre winding doelt op Een
Die met woorden nauwlijks is te noemen, —
Ik doelde immer op die Ene alleen.
Reeds als kind had ik de naam gesproken
Die ik hem v66r andre namen schonk.
„Leven" fluisterde ik en, nieuw-ontloken,
Zoog ik de atmosfeer die om mij blonk,
Voelde ik van mijn bloed de krachten wellen,
Lijf en geest tot iedre daad gereed,
Mond belust de wondren te vertellen
Die de hemel werkt in 't aardse kleed.
Maar mijn hart hing aan dat grootste wonder,
De v6Or andren uitblinkende mens,
Die, in al zijn werkingen bizonder,
Me eerst onthief aan de omgeboren grens.
Doch z6 groot niet een, of weggevloden
Naar mijzelf, zocht ik in de eigen ziel
De eindeloosheid die mij steeds bleef noden
En die schijnbaar met haar samenviel.
Schijnbaar ; want alleen nu met de golven
Van de Noordzee aan dit naakte duin,
Voelde ik als door golven me overdolven
En mijn droom verspoeld als brokklig puin.
Kind, dat toen mij weer het land in leidde,
't Was uw lach wel die mij hield geboeid,
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Maar de golf die nazong in ons beide
Was het leven dat elk ding doorvloeit.
3
Vreemde minnaar, dacht ge, niet bezeten
Door de god die roos en wijnloof draagt,
Maar die 't hard vermaan van de profeten
Met de stormgang van zijn maten schraagt.
Zijn geluid heeft hij de zee ontnomen
Die dit najaar galmt en stort als nooit,
Lange rijmen die zijn vers bezomen
Zijn als 't zandig strand dat plooit en glooit.
Niet een blauwte waar in hoge stralen
Ver als 't oog kan zien de leeuwrik rept,
Maar een laag dak waarlangs wolken dwalen
Vormt de ruimte die zijn zang mij schept.
En geen jonge mensen, jonge goden,
Lichtgeschoeid, met kransen in het haar,
Dalen langs de hellingen, als boden
Van de liefde in dit mijn nieuwe jaar,
Maar gestalten, zwaar van ernst en wijding,
Dragen op de donkre kim hun strijd:
Felle kreten boor ik, maar geen tijding
Meldt mij de aanvang van mijn blijde tijd.
Of een doorbraak volgt naar andre landen,
Naar een yolk dat, ver van dit tumult,
Offers van een rein altaar doet branden
Op een hoogte door geen wolk verhuld ?
Neen; want zie, temidden van dit roeren,
Op een wondervolle en lichte plek,
Danst de jeugd en jonge handen voeren
Me in de stilte van mijn bruidsvertrek.

4
Bouwheer, die naar aldoor andere eisen
Plannen maakt die dâarin eender zijn
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Dat zij alle naar een plan verwijzen:
Naar uw eigen vorm en wezenslijn!
Gij waart in me en ik liet u het maken,
Wist mijn hand altijd door u bestuurd,
Wachtte als dood dat gij mij aan zoudt raken
En mij weest: zie hoe zich dit figuurt.
Ja, uw denken was 't, het onverwachte,
Dat zich midden door het mijne heen,
Woorden vormde en ik had uw gedachte
Slechts te schrijven ve•Or de stem verdween.
Uw gedachten volgden, de een na de ander,
Telkens op een tijd die ik niet wist.
Vormden eindlijk, schaaklend aan elkander,
Een geheel dat ik niet had gegist.
Dan eerst werd mij klaar hoe gij uzelve
Hadt verstaan: uw innerlijke zin,
En, opdat ik niet onnodig delve,
't Lichaam ook, dat eind is en begin.
Zichtbaar, alles wat ge spraakt! Wie lazen
Letten niet op 't lij floze verband,
Maar hun ogen zagen met verbazen
't Wisslende gebeur van vorm en stand.
Beelden zagen ze, en zij gingen dromend
Door een vreemde sfeer van lijn en kleur,
Maar dan boog een enkle 't hoofd en schromend
Zag hij 't bouwplan, zonder naad of scheur.
5
Menslijk, al te menslijk de tafrelen
Waarin 't leven zich ons openbaart,
Omdat zelf wij 't witte Licht verdelen
Tot een spectrum dat door kleur bezwaart.
Onze denkvorm, 't spel van onze organen
Dwingt ons tot dit splitsen van een Licht
Dat wij telkens te bezitten wanen
En dat telkens vliedt als 't oog zich richt.
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Wij die toekomst en verleden jagen,
Niet de glorie van het Ogenblik,
Wij die de oorzaak en het worden vragen
Ver van 't vrije en onbegonnen Ik,
Wij die van de wereld niets begrijpen
Dan wat in onze ogen weent en lacht:
De verrukkingen van 't langzaam rijpen,
Het vergaan van de uitgeleefde pracht,
Wij, gebondnen aan onze eigen grenzen,
Zeggen 't leven dat geen grenzen heeft,
En de god in ons vindt de eigen trenzen
Waar het lastdier dat hem draagt, voor beeft.
Dit de klacht die drij ft door al mijn zangen,
Dit de smart die telkens weer mij breekt,
Dit, ondanks mijn rust, het wreed verlangen
Dat mijn dorst, na iedre dronk, herkweekt.
En hartstochtlijk grijp ik, weer en telkens,
Naar een god, een geest, een werklijkheid,
Die niet,na wat bloeiens, na wat welkens,
Voor een nieuwe godheid plaats bereidt.

6
Wie een steen heeft die hij licht kan bergen
Kan schatrijk zijn daar het niemand weet.
Wie zal de eenmaal wijs gewordne vergen
Dat hij 't andren kond doet door zijn kleed?
Dat de vrijheid niet in 't grenzenloze
Maar in 't willige bepaaldzijn ligt
Weten we alien na de korte poze
Dat de droom van 't vage ons heeft gesticht.
Ook de god is aan zijn grens gebonden,
Aan zijn eigen onverwrikbre grens.
Weten doen we 't; wie het heeft bevonden
In zijn hart, heeft nu geen andre wens
Dan die eenheid van en drift en binding,
Die het leven is en daaglijks toont,
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Te beleven in de stille vinding
Van de geestesvorm die in hem woont.
Hij is thuis en voegt zich bij zijn Maker,
Hij is een met alles wat bestaat,
Hij beleeft, zij 't zeldzamer of vaker,
't Grootste wonder in de kleinste daad.
Hij erkent dat opgaan in het Ene
Niet behoeft, want dat het in ons is.
leder zintuig, schoon ge 't anders mene,
Geeft van de eeuwigheid getuigenis.
Toch een onrust, aan de God-zelf eigen,
Zonder die zijn wezen niet beweegt?
Zonder de onrust zou het uurwerk zwijgen,
En gij, leven, zonder de uwe, zweegt.
7
Aan de strandreep, in de herbergkamer,
Waar aldoor dit sierloze uitzicht bleef,
Zit ik wijzer niet en niet bekwamer
Dan toen arm en leeg ik zei: ik leef.
Wat we ontplooien in een reeks van jaren
Is het leven dat al in ons was.
Tijd is schijn. Nu hij mij is ontvaren
Bleef mijn groei als die van ginds naakt gras,
De in zichzelf besloten, uit zich weder
Bottende eigenheid van vorm en kleur.
Ik verhef me en aanstonds buig ik neder,
't Licht verlokt me en stelt me aanstonds to leur.
Als een duur begint van andre zonnen
En een andre zee de kust bespoelt
Blijft de waarheid van mijn onbegonnen
Leven, die ik eens diep heb gevoeld.
Of het heet dat in mijn bol gekropen
Ik een nieuw seizoen van bloei verwacht,
Mij volstaat dat ik mijn loop mocht lopen, —
Niet om 't weinige dat ik heb volbracht,
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Maar alleen omdat ik leefde. Ik luister
Graag naar 't rollen van de golven, tuur
Graag naar wolken, geef me graag aan 't duister,
Vraag de nacht niet of hij wijke of duur ; —
Wie de waarheid grifte in mijn geweten:
Dat ik leefde, maakt het altijd wel.
Ik ben een, blijf een, van de ongemeten
Schaar, die deelheeft aan het levens-spel.
BOUWERS
1: DROOMBOUW

Wij zijn bewoners van de honderd beste
Hotels en zien de wondren van de wereld.
De wijn van alle rijkste heuvlen perelt
In onze glazen en voor de avond restte
Altijd de droom die voor ons ongeleste
Verlangen lieflijker dan wijn is: dwerelt
Ook om ons heen de volte, een zangtoon merelt
Gedurig en een vaste beelding vestte
Zijn bouw in ons; die houdt het leed besloten:
De diepe wel; en de verrukking flonkert
Door zijn geverfde vensters, op zijn muren,
Beweven met veelzinnige figuren,
Raadsliger als het schemert, als het donkert
Vol dieper gloed, bloemgloed, hartgrond ontsproten.
2: ZOEKERS NAAR STIJL

Zoekt gij een stijl? Weet dat sinds vele jaren
Hier die, daar deze, steen of woorden voegde
Langs zulke lijn (die in hen 't leven ploegde)
Als toen to streng scheen voor de speelse scharen
Die liefst in luchtige zwier hun vlak bevaren:
De sierlijk-koelen, keurlijk-vergenoegden.
Hoe hoonden zij wie diepre zee doorzwoegden
Als onbevallig-nuchtren, sierloos-zwaren !
Nu heeft de tijd hun vluchtige spel versmeten.
Zij dringen alien naar de straf fere lijnen,
Het wegen, en de naakte materialen.
Hen dringt de tijd. Maar die de stiji bepâlen,
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De diepe instinkten en de inwendige pijnen,
Zijn enkel 't deel van hen die zij vergeten.
3: AFBRAAK

Toen ik nog jong was voelde ik me een voorloper
Van de gelukkigen die na mij kwamen.
Zij zouden doen wat ik alleen kon ramen,
Zij de Gedoopten, ik alleen de Doper.
Maar 't oude rijk werd veil voor iedre sloper
En 't puin gaat brokwijs onder andre namen.
Ik zie geen nazaat zonder mij te schamen,
Want al mijn goud werd in hun handen koper.
Zo heb ik me in mijn bouw voorgoed besloten
En lach om hen die op het voorplein delven
En daar 't houweel met koortsige vingers stoten.
Als straks de laatste bint is weggedragen
Zal nog mijn stem, terwijI de winden klagen,
Haar diepre toon galmen door de gewelven.
DE GRIJSAARD
Toen ik een heuvel opsteeg die de stralen
Van 't ondergaande licht nog kroonden, trad
Me een grijsaard tegen die begon te dalen,
Daar hij het licht zo juist verlaten had.
Tussen het witte haar schenen zijn trekken
Nog jong, zijn schouders waren breed en sterk.
Er was geen traagheid in zijn gang te ontdekken:
Hij was als een die gaat naar ander werk.
Ik zei : Ik zag u toen ge mat, gebogen,
Uw weg door een gemeenzaam landschap zocht.
Toch was uw last niet boven uw vermogen,
Maar ge waart oud en op uw laatste tocht.
En hij : Het eenge wat ik heb verlaten
Is juist mijn oudheid : daarom kwam ik hier.
Ook grijsaards kunnen, de tijdloze straten
Begaande, als goden zijn, onsterflijk schier.
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DE DREIGING
1
Ik glimlach als ge dreigt to gaan
En doet alsof ik niets bezit
Of overhield van u, dan dit
Gedeeltlijk spel van of en aan.
Ik heb u ieder ogenblik
Geheel, met zinnen en met geest:
Uw heengaan heb ik nooit gevreesd,
Want wie dan nablij ft is niet ik,
Maar de Onbekende, die ik was
En nooit zal zien. Wie ik u ken
Is ook alleen zolang ik ben,
Een schijnsel in dat levend glas
Dat niet alleen gestalten kaatst
Maar zelf er uit de Chaos schept.
Wat baat het of ge u lachend rept:
Geen van ons bei is eerst of laatst.
2
„Mijn liefde maakte u overkoen.
Omdat men niemands leven van
Zijn eigen wezen scheiden kan,
Noch zonder de ander de een verdoen,
Zoudt gij niet treuren om de kans
Dat wij, tezamen dan, vergaan
En niet meer zijn? Was dit bestaan
En de verrukkelijke glans
Waarmee de hemel de aarde omgeeft,
De flonkering van iedre stroom,
De siddering in iedre boom,
En 't bloed dat in uw aadren beeft,
Zo weinig waard? De zachte huid
Van vrouwen en de lach van 't kind,
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Het vriendenoog en 't hoog bewind
Van geest die alles in zich sluit ?"

3
Spreek daarvan niet. Ik heb de vreugd
Van tijdlijkheid te diep gesmaakt
Dan dat mij al wat aan haar raakt
Niet nog tot na mijn sterven heugt.
Maar waarom weemoed, omdat kort
Bestaat wat zo begeerlijk is?
Wie drinkt voelt nimmer het geniis
Van dronk, die nog genoten wordt.
Daarna ? Daarna een Lange rij
Van drinkenden: de beker ligt
Hun aan de lippen, opgericht,
Verzaad, gaan ze en gedenken mij.
Mij die hen redde van het leed
Gemis te zien bij overvloed
En die glimlachend sterven doet
Wie, vol van u, van dood niet weet.
EEN GOD VAN LEED
Ik kan verstaan dat iemand zegt : het leven
Is hard en bitter, en ik haat het z6
Dat ik me aan geen verwachting op wil geven
Dan die van 't rusten onder gindse zoo.
Maar als zijn eigen zang dan zoet en donker
De haat zingt die zijn hart bezielt,
Dan zeg ik : Vriend, uw nacht heeft een geflonker,
Uw cel een bidstoel waar ge knielt.
Wat maakt het of ge in geen prieel van doornen
De god vondt die uw voet ontschoeien deed.
Hij woont somtijds in 't bloed van zijn verkoornen
En is somtijds een god van enkel leed.
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Ge noemt uzelf van 't leven afgesloten,
Daalt in uzelf en vindt daar — wie dan toch? —
Dat eigen leven, nu door u genoten,
Wijnbloed en broodvlees van uw zelfbedrog.
HET LIED DAT FLUISTERT
Luister naar het lied dat fluistert,
Het beweegt zich over woorden,
Als de schemer, v6Or het duistert,
Over 't water en zijn boorden.
Nog kunt gij een zin bekennen,
Maar het diepste blij ft verholen,
Enkel, na een kort gewennen,
Hoort ge de gedachte dolen.
Hoort haar stroming en haar woeling,
Haar verknopen en ontwerren,
Volgt haar donkere bedoeling,
Ziet haar straling in de sterren.
Luister naar het lied dat fluistert,
Half gaan u zijn woorden open,
Maar 't geheim ligt diep gekluisterd
In zijn woordenloze lopen.
DE LICHTJES
De schepen hebben in de nacht
Wanneer zij varen op de stroom
Hun lichtjes op: een donkre wacht
Ziet uit naar stroom en zoom.
En let op elk aanheldrend licht,
Op iedre bocht of loverklomp,
En aan het roer, al naar hij 't richt,
Beweegt de duistre romp.
De landman die naarbuiten trad
En slurpt de lucht van 's avonds laat,
Weet dat van die naar deze stad
't Voorbijgaand vaartuig gaat.
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Maar die daar zit op 't schip gedenkt
Een huis daarginder in het veld
En speurt of ook een lichtje wenkt
Waarbij zijn hart versnelt.
SIMPELE
Hij heeft cle zorgen van zijn middelbare jaren
Verloren, werd weer als een kind.
Verstandigen die bleven wie zij waren
Worden niet z6 bemind
Als hij die 's morgens uitgaat en de paden
Rondom het dorp beloopt,
Soms met een glimp van wijsheid weet to raden
Hoe men een moeilijk dorpsgeheim ontknoopt,
Soms meerijdt op een wagen en de paarden
Begrijpt en met een vaderlijk verstand
Verklaart hoe men een bol moet aarden
Of in wat grond men best een groente plant.
Soms maakt hij rustend zich het leven lichter
En ziet van duin naar weide en grazend beest,
En naast hem zit een vriend, een half slags dichter,
Die hem zijn verzen leest.
UIT DE GAARDE
Als ik de liedren en gebeden
Gedenk
Van mijn verleden,
En hoe ik iedre storm
Die mij doortoog, bande in de vorm
Van 't schoongeslepene geschenk
Dat ik u bood,
Dan vraag ik hoe mijn hart zich kon bevreden
Met dit bezit,
Dit daaglijks brood
Van rustige genegenheid, die woorden
Van kunstloos fluistren en die zachte akkoorden
Van zang waarmee ik u aanbid.
Het is niet dat ik minder brand van binnen,
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Of dat mijn zinnen
Verdoofd zijn voor uw stralen, maar ik weet
Dat uit de diepe wel van leed
De zilvren sluiers tot uw ether rijzen,
Dat wie schone ogen prijzen
Van licht en tranen spreken,
Dat ogen die niet schreien kunnen, niet
Het schoonste zagen dat gij uit laat breke4
En dat vereeuwigd wordt in 't lied.
Het kan niet anders. Ik heb laat
Gevonden dat geen kunst
lets toe kan voegen aan de gunst
Van u te zien met schreiende ogen.
Gijzelf moet schreien als ge ons ziet.
Geen goddelijk gelaat
Toont grootser zijn vermogen
Dan als het ons door tranen gadeslaat.
Hoe zou ik dan
De storm van mijn verlangen en begeren
Meer kunnen gedogen?
Ik heb mij maar naar u te keren
Om bij uw deernis dit te leren:
Dat ik mij zacht verman.
Dit harde hart
Hebt gij gekneed,
Daar het de noodzaak van het leed
Gegrond zag in uw aangezicht.
Wie die zo schone noodzaak tart,
0 zoete bron van iced en licht !
Nu zijn mijn dagen vol geluk,
Een boomgaard waar ik vruchten pluk
Waarin geen worm van onvree schuilt.
Ik weet wel dat de wereld huilt
En storm op storm de stranden beukt,
Maar een gaarde onder uw bestier
Blijv' hier,
Waarin geen wind de twijgen kreukt.
Aanvaard uit haar, voor kort of lang,
Mijn fluisterende dank van zang:
Het simple lied
Dat ik u bied.
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DE ZANG
De zang wil voort en kan niet rusten.
Hij droomt aldoor van andre kusten :
Paradijzen en woestijnen,
Paden en bevolkte pleinen.
Hij droomt van de vertrouwlijke vertrekken,
Nog warm van de profetische gesprekken
Die als weerlichten de kim behangen
Van ons omzien en verlangen.
De zang houdt alles in zijn toon besloten
Wat gloeide en klonk in duizenden genoten :
Wat de wereld van zijn tijd doorstraalde
Kan niet sterven voordat hij 't vertaalde.
De zang is eenzaam, want hij ziet de velen
Die om hem vielen : lachende gespelen : —
Zulken die alleen een jeugdzang vonden,
Andren door het graf to vroeg verslonden.
De zang gaat vol verbazing tussen doden,
Hij weet dat hem het zingen is geboden,
Hij schijnt hard, als wie niet mede lijdt,
Zingt kracht, heerlijkheid, onsterflijkheid.
Voor hem is de aard, vol wisslende seizoenen,
Een onverganklijk rijk : met zijn festoenen
Houdt hij iedre katakombe omhangen,
Heeft in rozen iedre cel gevangen.
De zang schijnt wreed : zijn schittrende gierlanden
Zijn vol en zwaar en al hun kleuren branden,
Maar zijn bloed stroomt uit in al die verven :
Zijns is 't leven heel, zijns heel het sterven.
De zang heeft in zichzelf al 't leed gedronken,
Geen Licht verblonk of 't is in hem verblonken,
Hij de onsterflijke, de rusteloze,
Leeft en sterft aldoor, zo sterke als broze.
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HERHALING
Zal zich ooit een tot de wondren wenden
Die ik zoek en dagelijks bevraag?
Doen niet alien of ze 't raadsel kenden
En niet inzien wat ik jaag?
Zoet herhalen van 't gelijke
Dat toch aldoor anders is,
Hoe u vinden mij verrijke,
Nimmer baat me uw heugenis.
Iedere avond, iedre morgen
Zoek ik u en vind ik u.
Na de vondst, opnieuw verborgen,
Klaag ik Ach, hoe zijt ge nu ?
Of dit raadsel nimmer ende ?
Niet voor wie die beide scheidt
Van 't verlangen de ellende,
Van 't bezit de zaligheid.
DE LAATSTE PSALM
Als mij de dromen begeven
En de nacht rept
Over mijn leven,
Als dan een torenklok klept
Uit de verte, zal ik zijn galm
Vertalen in een laatste psalm.
Die zal de heerlijkheid zingen
En het scheiden,
Het geluk van de aarde, de mens en alle dingen,
De dank en het heengaan zonder benijden,
Als van een wereld die schoonst is in haar afscheidslicht.
Of dan mijn lichaam verlaten ligt
Op het kleine kerkhof onder een steen
Of, verbrand, als as en rook
Op de winden verdween,
Dan ook,
— Ik weet het — word ik niet vergeten.
Niet omdat tekens blijven of erinring duurt,
Maar omdat deze en die
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Zal eten
Van de adem van mijn poezie,
Mijn bloed en vlees, tot droom verpuurd.
Want wat is 't leven?
Een droom, op adem van gezang
Bewaard, voor kort of lang,
En uit liefde gegeven.
DE BELOFTE
1
Gij heft me en zegt: „Nu glimlach ik,
Nu gij uw lied gezongen hebt,
Want meer dan 't bloed dat vloedt en ebt
In u, onttoog ik aan uw blik.
Ik ben niet enkel die gij schiept
En in een eindlijke uur verlaat,
Ik ben die was en nooit vergaat
En die ge vaak in dromen riept,
Een heerser in een ander rijk
Dan dat geslacht en tijdsduur kent
Of weet van wording, bloei en end.
Leven en dood zijn daar gelijk.
Alles is leven. En ik draag
U uit de wereld van uw oog
Naar een onzichtbre, die haar boog
Niet spant naar wet van hoog en laag."
2
Wat is dit anders dan 't geloof
Dat het bij u goed wonen blij ft?
Ik ben, belijfd of onbelijfd,
Bij u, en blijf voor 't andre doof.
Gij hebt me door zo meenge droom
Uw goed- en schoonheid ingeprent,
Dat ik van deze ook mij niet wend
Hoewel ik voor zijn vreemdheid schroom.
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Ik ben een mens. Ik heb alleen
Deze ogen en dit denkend brein,
Dit hele lichaam en de lijn
Van aarde en hemel om mij been.
Ik hoor. En nu wilt a me doof.
En spreekt mij Loch in mensetaal
Van 't zinnenloze land. Ik daal
Diep in mijzelf. Dit is geloof.
3
„Dit is geloof ! Omdat ge mij
— Ik u! — het heengaan niet vergunt,
Omdat ge nooit verlaten kunt
Uzelf, — ondanks het wisslend tij
Van dood en leven, — moet ge wel
Geloven dat een leven is,
Ontdaan van dood en duisternis,
Ontheven aan de zinnen-cel,
Geloven dat een eeuwigheid
Zich buiten tijd en ruimte welft,
En dat geen leven graven delft
Voor zich en elk die het belijdt.
Uit dit geloof stroomde u het licht
Waardoor uw zang gelukkig maakt.
Mijn kind, uit de ene droom ontwaakt
Ziet ge mijn andere aangezicht."
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DE EILANDPLANT
Is op een eiland diep in zee
Een ranke plant,
Met zon en wind beweegt zij mee,
Maar houdt nochtans haar vaste stand.
Toen zij nog jong was school zij stil
Temidden van het ander kruid,
Dan schoot ze met een steile wil
Opeens boven haar Buren uit,
En wiegde zich, verrast, verbaasd,
En met een schuwheid in haar hart,
Want nog lag haar het donker naast
En toch zag zij de dag bestard
Met bloemen en de nacht met licht.
En traag hief zij haar blaren op
En voelde zich hoog opgericht
En voelde 't zwellen van een knop
Die bloem wou zijn. ZO dan begon
Die lange duur van dubble groei:
Van wortel die zich dieper spon
Uit liefde tot de bloei.
Vloot dan de kille regen neer,
Blaadren hingen of sloten zich,
In iedre zonstraal hief zich weer
Elk blad, niet langer rimpelig
Maar vol van kracht die zwol en blonk,
Ofschoon de donkre zekerheid
Hoe diep ze ook in het hart bezonk
Haar deel scheen voor altijd.
De wereld was een rijk tafreel,
De zee bewoog zich dag en nacht,
De boten kwamen met gespeel
En vol van kostbre vracht,
En vreemden liepen 't eiland of
En bogen zich en zagen haar
En meer dan wat elk nam of gaf
Was het eerbiedige gebaar
Waarmee hij ging. Want niemand leeft
Die voor een blijde en donkre plant
Die sterk is, in zijn hart niet beeft.
Zij heeft haar eigen lot en land
En het bewustzijn wie zij is,
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En wacht, gelukkig niet, maar stil,
Een kind van licht en duisternis,
Het eindigen van haar wil.
GESPREKKEN MET EEN GESTORVENE
1
Nu ja : „Gestorven ! Gras erover ! Morgen
VVeet niemand van het lijk, dat nu vergaat !
Ondankbaar zou het zijn om meer to vragen !"
En toch voor de arbeid van uw geest en handen
Dat toegewijde zorgen, dat voorzienig
Bestel, opdat hij blij ft, opdat — misschienUw naam blij ft en geen schade lijdt bij mensen
Die na u leven. Gras erover ? Zeker !
Nochtans reikt ge over gras en graf naar ons
Die blijven leven, naar wie na ons leven —
Hoe lang? Zo lang uw droom reikt, tijdeloos.
Ondankbaar? Maar ge vr5.6,gt meer. Uw gedachten
Verlaten niet de mensheid, niet de wereld.
Zij wiegen mee met de aarde en om de zon.
Het doelpunt van uw liefde is het heelal
Dat niet vergaat. Is zulk een droom veel anders
Dan die van onze kinderlijker vriend
Die niet wou sterven, die in zijn geloof
Zich stijgen zag naar telkens hoger sfeer,
In altijd-door volkomener gestalte ?
Toen ge op uw knie streekt met de hand, als streekt ge
De aarde van 't graf glad waar het gras moest spruiten,
Toen ge ongeduldig spraakt, zaagt ge mij aan
En vraagde : is 't waar of niet ? — vraagde 't aan mij,
Aan mij, die staande voor u beiden, beide
Mijn oudste vrienden, tussen u en hem
Geen onderscheid kon zien. Gij, die uw ziel
Gered hadt in uw werk en nu het lichaam
Begroeft dat tot niets diende, hij die 't lichaam
Niet zag en enkel 't vleuglen volgde in 't licht,
Door werelden misschien die wij niet weten.
Ik wist niet dat uw dood zo na was. Weten
Wij ooit of dingen die ons duidlijk manen
Toeval of zinnebeelden zijn ! En nogDat ge afsloot met het leven (want dat deedt ge)
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Wou nog niet zeggen dat ge sterven moest.
Hoe vaak verklaarden we ons bereid. Er zijn er
Die uur aan uur bereid zijn. Nochtans zet zich
Hun leven voort. Is 't ook geen schoon bestaan,
Dit leven met de dood als makker ? Mild
En niet vreeswekkend moet hij zulken zijn.
Maar onze ontmoeting was de laatste. Ik viel
Toen ik uw sterven hoorde, viel op de aarde,
En deed daarmee de schuld of van mijn staan.
2
Ik heb u al die jaren met een liefde
Omgeven, die vol eerbied was. Wij stonden
Elk in zijn andre wereld en hun Bogen
Raakten elkander nauw. Als door uw raam
Het daglicht zeefde en gij het vingt en braakt
Op glas en schaal, op blad en bloem, op huid
Van dier of veer van vogel of op weefsels
Of op een mensgelaat, zodat elk ding
Zijn wezen goddelijker openbaarde
Door huwlijk met het licht, of als ge stralen
Gekleurd deedt schuilen, smeulen, laaien, gloren,
Zodat in achtergronden paradijzen
Of wonderen van gloed en schernerglans
Zoals men soms alleen in wouden ziet,
Of gruwingen van donker om een vonk
Als in de geul van donkre stegen of
Vale gewaringen van ondergang,
Rottende blauwingen hun glimp verbreedden,
Of als de dronken teling nu, en dan
De klaarheid van de kristallijnen geest
Tot vorm zich rondden, vast en hard, of week
En willig, naar altijd als Bens-voor-goed
Geschapen tot zijn doel, vol mooglijkheid
En toch onoverkomelijk van grens, —
Dan voelde ik dat een wereld van uw droom
Zich om die dingen van uw dag bewoog
En uitstortte en gij levend in hun ban
De eeuwigheid van 't heelal beleefde en bondt.
Binnen die ban verbleeft ge. En dat ge nooit
Die aardedingen losliet, nooit het licht
Anders wou zien dan in die tucht van vorm,
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Nooit zocht naar de ijlere bekoringen,
Naar de afgetrokkener vervoeringen
Van een onaardse lichtdroom, maar altijd
Tussen uw hart en oog de bloedstroom liet
Gaan, onbegrepen, onbevraagd, een levend
Geheim, dat enkel door zichzelf verstaan,
Toch zulk een onverdelgbaar aanzijn kreeg
Voor al wie zagen, dat bewoog me aldoor
Tot de eerbied die ik al die jaren door
Vereend hield met mijn liefde, en die ik nu,
Nadat de laatste streek van grijs in grijs
Uw stralende palet voor 't doek verliet,
Aarzelloos uitspreek, als van ziel tot ziel.
3
Het is een vraag die ik aan geen gestorvne
Ooit stelde en ook wel nooit meer stellen zal :
Voldeed u 't zijn op aarde ?— Ik weet dat gij
Er niet dan node kwaamt en toen ge er bleeft
De honderdvoude zorgen van een vrouw
Behoefde, alleen maar om to leven. Deze
Gegaan, gingt ge ook. En gij towel als ik
Herinnert u mijn vraag van lang geleen :
Kent ge dat zien van 't leven als voorbij
En waargenomen uit een andre staat,
Als achter 't leven ? En uw antwoord ook,
Uw ja, en 't plotsling bliksemen van uw oog.
Dat was een plechtig kort herkenningsuur
Toen gij mij en ik u terloops bespraken
Als burgers van een ander rijk. Nu vraag ik,
Als een vervolg op toen: of u dit leven
Op aard voldeed? Het antwoord gaaft ge me al.
Dankbaar herdacht ge 't. En dat was genoeg.
Er zijn maar weinig dragers van het licht;
Het licht dat in de geest is en zijn stralen
Breekt in de wereld en zich in de breking
Van het natuurlijk licht verbeeldt. Als dan
De geest zijn taak deed en de wereld bleef
Verheerlijkt achter, kan hij vol van dank
Op haar terugzien. Zie, daarginder ligt,
Waar 't kerkhof schuilt tegen de kleine kerk,
Het graf van haar die u zo liefhad. Ginds
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Het huis, de tuin, de bomen, 't lief domein
Van een Lang leven. Ginds is het gebouw
Waar aan de wanden nu uw werk u prijst.
En waar uw eigen graf door 't hoog geboomt
Bewuifd wordt aan het eind van 't groene pad
Dat uit uw stad voert, ziet ge erheen gedwaald
Een vriend misschien, tnij ook — ben ik het niet ? —
Die van u droomde en wist van weg noch steg,
En, of gijzelf hem leidde bij de hand,
Daar eensklaps stond voor de gesloten poort
Een vreemdling nog, een levende, en — hoe lang ? —
Een drager van het licht dat in u blonk.
Hij gaat ontwaakt, en zoekt, van kerk tot kerk,
De lijnen en de lichten en de kleur
Die gij er speurde, en zeker ziet hij u
Die in die lijnen, lichten en die kleur
Onsterflijk leeft, een lichaam niet, een geest.
DE HEILIGE EN DE MOORDENAAR
Hoe ge moet zijn? — o Zoete vriend !
De heilge leeft, de moordnaar leeft,
Elk doet zijn goedheid naar zijn aard
En weet maar half waartoe het dient,
Maar zeker is dat wie ontvalt
Aan 't woord dat hij gegeven heeft
En zijn geloof niet trouw bewaart,
Het eedle sterven niet bereikt
Waarin zijn ware leven blijkt,
En niet de onsterflijke gestalt
Waardoor hij ons een voorbeeld is.
Ik weet daarvan een schoon verhaal
Dat ik u in mijn rijm vertaal :
Een heilig man leefde op een boom,
Een kluiznaar in een groene nis,
Het landvolk prees hem goed en vroom
En vulde een neergelaten mand
Met brood en vruchten en een dronk,
En hield zich rijkelijk beloond
Met zegen van zijn mond en hand,
En knielde voor de gladde tronk
En 't loof, door zulk een man bewoond.
Nu woonde er in datzelfde woud
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Een moordnaar die aan 't wegenkruis
De kooplui opwachtte en versloeg.
Hij nam hun waren en hun goud
Die hij bij nacht en ontij droeg
Naar 't naaste dorp en 't eigen huis.
Hij ook kwam tot de heilge man
En biechtte hem en vroeg pardon,
Beloofde beterschap en ging,
Onthield zich ook een poos, maar dan
Dreef hem zijn zondige hart en kon
Hij de aandrang niet weerstaan, en ving
Opnieuw zijn moord- en roofwerk aan.
Nochtans liet hem zijn geest geen rust,
En tot de kluiznaar kwam hij weer
En zei : Verzoen mij nog een keer
Met God, daarna zal 't beter gaan.
Maar nadat weer zijn bittre lust
Hem joeg en hij de kluiznaar zocht,
Zei die : Ga, gij hebt God verzocht.
Niets is er dat hij zwaarder wreekt
Dan dat een mens geen waarheid spreekt.
De moordnaar was nu diep verstoord
En zwierf, niet ver nog van de stam,
Toen daar een rijke ruiter kwam,
Hij en zijn paard vol blinkend goud,
Een knaap nog, die geen mens mistrouwt.
Die sloeg hij neer zonder een woord
En deed daaraan wel de ergste moord
Van zijn gehele levenstijd.
Maar toen hij daar verwezen stond
Drong uit het bos een luide schaar
Van makkers : de eerste die hem vond
Staan bij de dode, zei : Spreek waar !
Wie heeft mijn vriend gedood ? Waart gij 't?
En hij, als pas ontwaakt, stond recht,
Loog niet, en zei : 't Is als gij zegt :
Ik deed het. En de kluiznaar zag
Hoe, op een wenk, de moordnaar viel.
Maar eensklaps ook zag hij een kring
Van englen om hem, die zijn ziel
Opdroegen naar de hoogste dag,
En hoe de hemel openging,
En Jezus zelf die ziel ontving.
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't Verhaal is nog niet uit : de man
Die op de boom stond, boos verbaasd,
Zei: Ik was levenslang verdwaasd,
1k heb mij iedre vreugd ontzegd,
Dronk water uit een aarden kan,
At brokken, was elks vrome knecht,
Bad aan mijn krans, naar elks behoef,
Opdat ik zó de hemel won,
En zie nu de allergrootste boef,
Die niets dan moord en doodslag zon
En levenslang leefde als een beest,
Door englen heerlijk ingehaald,
Door Jezus zelf op 't eeuwge feest
Ontvangen als een zaalge ziel.
Ik daal. En hij is ras gedaald,
Toorn en de wereld in zijn hart.
De boom was glad : hij stortte en viel
En eensklaps kwamen uit de hel
Op vleermuisvlerken grauw en zwart
De duivels, klauwende in zijn vel,
En droegen naar het brandend wak
De ziel die haar gelofte brak.
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HET ALEN-LIED
Uit de Sargasso-zee, naar de Sargasso-zee !
Donker de weg waar de Golfstroom spoelt.
Landwaarts in, landwaarts in, helle rivieren op,
Vol van de spiegling van stad en woud.
Uit de Sargasso-zee, naar de Sargasso-zee !
Zacht op de kusten toe, diep en al dalende,
Tegen de Golfstroom in,
Naar de Oceaan.
Naar de Sargasso-zee !
Daar waar het donkerst is,
Diepst en donkerst is,
Wacht ons het doel, dat Begin en Einde is,
Liefde en de Dood.
WINTERWENDE
1: STATENBOUW

Worstelend met de Chaos voegde elk yolk
Opnieuw zich tot een tijdelijke bouw.
Lenin en Mussolini, Angora, Weimar,
Versailles en Volkenbond zijn nieuwe namen
Van macht of recht. Zij binden 't kleine huis
Dat de aard is, waar wij alien samen wonen,
En winnen hulde of haat, zoals eertijds
Namen van vorsten. Lichamen van mensen
Zijn 't metselwerk van staten, en de reuk
Van 't bloed is in de neus van ons, die enkel
Nog fundamenten zien, en muren : nergens
Een nieuwe kroonlijst. En waar de oude bleef
Is hij besmeurd, gescheurd, en draagt de schimp
Van de ouderwetsheid en kleingeestige praal.
2: DE STERKENDE WET

De landen wintren. Op de sneeuw schijnt zon.
De middagschaduwen zijn lang. Hoe vaak
Genoot ik deze klaarheid. Elk seizoen
Toont zijn verganklijkheid. De lente bloeit,
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De zomer rijpt, herfst neigt naar de ondergang,
Maar winter schijnt een poos bewegingloos.
De wet van worden en vergaan, de wet
Van de seizoenen, toont hij, zelf seizoen,
Toch niet als de andre in haar onvaste vorm,
Maar in haar Onverbidlijkheid. Hij schijnt,
Zolang 't mag duren, de wet zelf. Zijn kou
Doodt slechte kiemen: kiem van lauwe lust,
Van hete drift, van rottende verwording.
Hij sterkt een goede kiem : 't geloof in 't Jaar.
3: EEN NIEUW PATROON

Temidden van de drift, de jacht, de woeling,
Stil in de wereld staan, gevoelloos voor
De vormen die bekoorden, die ontroerden:
Een stilstaand ogenblik, volkomen nieuw,
Maar dat opmerkzaam is op de ongesproken
Inwendig ritselende wil. Daarna
De daad, het grijpen, of een snel gebaar,
Waarmee ge u invlecht in het weefwerk van
De Tijd, als een patroon naast andre, tevens
Saam met die andere in een vast verband.
De Tijd weeft voort. Hij is die raadselgeest
Die in u werkte en naar u greep: uw greep
Was toch de zijne : en zijn voortekening
Bepaalde alreeds de vorm naar u genoemd.
BIJ EEN VROUWE-PORTRET
1
Een tang van woorden in het donker
Zegt wat het meisjeshart begeert,
Terwijl op straat de fiere pronker
Zijn fluit haar helste tonen leert.
Ze zoekend tilt hij op de tenen
Een zijden roos aan elke knie,
Wambuis en pluim door zon beschenen,
Zichzelf, verdiept in melodic.
Dan hoort hij, — en ontspant de handen
En ziet verbaasd naar 't donkre huis,
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En rukt verlegen aan de randen
Van bandelier en degenkruis.
2
Gij die in u een schoonheid draagt
Die stil en koel is : een kristal,
Waarom nochtans de bloedstroom vlaagt
In donkerrode druppelval,
Gij perst uw handen op de borst
En zegt : „Hoe kan ik dit bestaan:
Mijn hart is heet, mijn mond heeft dorst,
En toch die bloem die stil blij ft staan
En die ik weet als smetloos rein,
Verheven boven iedre grond —"
o Glimlach vol van vreugd en pijn,
o Lichtvol oog en bittre mond !
3
Gordijnen hangen recht en stil,
De azalia roodt met matter gloren,
En raadslig staart die sterke gril,
Wrede orchidee, de blank-ivoren.
En al haar teerheid, al haar gloed,
Haar trots en 't vrouwelijk behagen,
De wrede gril die sterven moet
En 't weet, en wil, en niet wil vragen
Om zij 't een ogenblik respijt,
Zijn daar, glimlachend, ongebroken —
Gelukkig ? — ja, en heel bereid:
Een witte bloem, op 't eind ontloken.
GODENDROOM
Zelden lengden zich tot jaren
Maanden van gerust vergaren,
Want tot uiten dreef mij meest
Die ongaarne rust, de geest.
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Maar nu, lang als nooit tevoren,
Blijft mij dit geluk beschoren
Dat ik zamel en geniet
En aan uiten denk ik niet.
Of mij honderd jaar nog wachten
Pluk ik bloemen van gedachten,
Hier een twijg en daar een tuil,
En ga in hun weelde schuil.
Is het om tot later dromen
Niet met lege korf te komen?
Is het opdat, oud en dood,
Ik niet slaap van bloei ontbloot?
Of houdt, schijnbaar zo bezonnen,
Mij ook nu een droom omsponnen,
Maar die, vrij van drift of haast,
Talleloze vormen naast,
Ze nateeknend en verbindend,
Ze langs lange lijnen windend,
In zo wijdgespannen maat
Als de vlucht te buiten gaat
Van het menselijke jagen?
Godlijk is het welbehagen
Dat elk ding gelaten ziet,
Elk ding deel van 't ene lied.
Godenogen zien en spannen
't Wijde wereldweb en wannen
Door de mazen 't dode kaf :
Dat alleen wordt prooi van 't graf.
Godendroom in ons aan 't ziften
Weet van jachten niet noch driften,
Zamelt in zich iedere oogst,
Smeul' hij laagst of straal' hij hoogst.
Weinig woorden zijn voldoende,
Mits ze brandend zijn en gloende,
Dat ook droom die nauw zich uit
Heel zijn heerlijkheid ontsluit.
Werk dan stil en laat hem worden:
Nimmer hoort tot de verdorden
Wie niet anders meer wil zijn
Dan zijn stille en zuivre schrijn.
Is de God in ons geboren,
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Wat dan meer dan hem behoren !
Wijzen knielden voor het Kind,
Vorsten hebben het bemind.
HET VERBORGEN VERBOND
1: DE WERELD

Bloemen en wolken, voile pleinen,
Het groen van de aarde en Licht van ogen
Hebben mij altijd diep bewogen
En nooit zal ik hun roem verkleinen.
Maar 't ruimtloos rijk dat zij omheinen,
Mijn droomrijk, hield mij opgetogen:
Daar volgde ik, daar werd niets tot logen,
Daar zag ik stof tot vorm verreinen.
Dan, toen ik enkel nog aandachtig
Voor 't eigen innerlijk, mij waande
Aan niets dan aan mijzelf gebonden,
Heb ik diepst in me uw beeld gevonden,
o Wereld, en ik wist me eendrachtig
Met u van eeuwigheid bestaande.
2: DE VERFOEIDEN

Eens zat ik in mijzelf verslonden
Aan 't innerlijk gezicht geboeid:
De wereld die mij had vermoeid
Bewoog niet tot die diepste gronden.
Toen zag ik hen die zijwaarts stonden :
Gelaten die ik had verfoeid,
Door doom omrankt, door bloed besproeid
Dat druppelde uit gehate wonden.
Zal ik die wonden gaan verbinden
En met mijn hand hun lijf beroeren
En helpen wie ik niet verstond ? —
1k lag de doeken al to ontwinden,
Ik droeg hun lichaam op mijn schoeren,
Ik wies ze en kuste ze op de mond.
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3: DE STORM

Toen kwam opeens de storm bij nacht:
Een achtergrond van bloedig rood
Waarlangs een witte bliksem schoot;
De heuvlen golfden en een klacht,
Een kreunen werd daar voortgebracht,
Alsof voor de eerste maal ontsloot
De weg naar een verborgen schoot
En nix begon de zware dracht.
En in een diep en donker dal
Waar angst was en bevrediging
Dronk ik de nacht die traag verging,
En toen de zon omsluierd glom
Was alles anders en de kom
Van 't land vreemd als een nieuw heelal.
LANGS HEIDELBERG
Naar Heidelberg de bergen
Gaan met een zo bevallige boog,
Bomen en velden vergen
Een zo verrukte blik van 't oog,
Dat in mijn trein bij 't naadren,
Op 't rollen van de raadren,
Mijn bloed zingt in mijn aadren
En 't lied in 't hart rijst hoog.
Mocht daar een dichter wonen
— Ik wist er een: waar ging de tijd —
Niet kransen en niet kronen
Hield ik hem op zijn feest bereid,
Maar wijn van zoetste aromen,
Maar vruchten van die bomen,
Maar vissen uit die stromen,
Maar zang, de tijd ten spijt.
Want boven de aardse ellenden
Verheft zich zegenend de gloed
Die met wetmatig wenden
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Zijn krachten werkt in zaad en bloed.
De warmte van de zonnen,
De klaarheid van de bronnen:
De volheid van die wonnen
Wordt droom in het gemoed.
Vandaar dat de oude zangen,
Hoe ook de geest zich heft en breidt,
Ons altijd weer bevangen
Als over 't land het licht zich spreidt.
Hoe ook door drang bezeten
Vol van een heilig weten
De wereld to vergeten,
Lokt ons Naar tijdlijkheid.
Naar Heidelberg de bergen
Gaan met een zo bevallige boog,
Bomen en velden vergen
Een zo verrukte blik van 't oog,
Dat in mijn trein bij 't naadren,
Op 't rollen van de raadren,
Mijn bloed zingt in mijh aadren
En 't lied in 't hart rijst hoog.
ARBEID
Iedre dag wordt met de wijn
Van mijn werk opnieuw gevuld.
Uren die ik node duld
Zijn die leeg van arbeid zijn.
Maar hoe zal ik u bepalen,
Vreemde, die ik arbeid noem,
Eendre, die bij elk herhalen
In me ontbloeit als andre bloem.
Soms als ik bij nacht ontwaak
Toont gij me uw voltooide taak,
En ik wist dat gij mij riept,
Gij die schijnbaar in mij sliept.
Dan weer als ik doelloos weef
Schiet uw vonkelende vinger
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Beelden door mijn war geslinger
En dan voel ik dat ik leef.
Nimmer, nimmer Iaat gij af,
Die mijn ogen, lippen, handen,
Uit zichzelve week en laf,
Van uw wil en drift doet branden.
Die tot iedre daad gereed
Te ieder uur haar teekning weet,
En die diep weet in to groeven,
Juist waar wij haar meest behoeven.
Ach, dat gij een god zijt, waarlijk,
Die u kennen zien het klaarlijk.
Ik, tot aan mijn dood, zal buigen
En uw heerlijkheid getuigen.
DE STROOM
Een nieuw getij begon:
Het is niet stand van zon
Die mij dit duidt, maar innerlijk besef.
Ik sta als een die hoofd noch handen hef
En niets meer wil....
Luisterend sta ik stil.
Is dan de drift die mij
Zo lang doordrong, voorbij ?
En is er niets meer dat mij nopen kan
Tot meegaan in voorhoede of achterban
Met ginds die stoet?
Geen drang drij ft nu mijn voet.
Toch lacht iets in me. Ik vraag:
Schijnt achter gindse haag
Geen garf van vlammen? draagt de wind geen lied?
Nu ik mijn oor leen en met ogen spied,
Is 't of ik hoop
Op nieuwe en andre loop.
Wel ben ik ver van klacht.
Diepe en bezonken kracht
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Is in me, al kent ze nog alleen zichzelf.
Zo ligt een meer binnen een berggewelf :
Vergeet het ooit
Gloed die zijn gletscher dooit ?
Straks roept langs spleet of boord,
Als 't water rijst of boort,
De aarde in haar zonnige schoot het tot zich neer.
Niet langer is 't een onbewogen meer,
Maar straal die stort
En springt van sport tot sport.
Zijn broedren roepen luid.
Niets dat hun aanloop stuit.
Verdeeld maar telkens weer opnieuw gepaard
Kronklen ze, een stroom, nu traag dan snel van vaart,
En zoeken 't woud
Van kreupel- en hoog hout.
Duizling van kloof en kolk,
Spiegling van blauw en wolk,
Daavring waar rots op rots zijn wieling snijdt,
Stuwing die rijst en plotsling opensplijt
Met rook als brand
De steil stijgende wand.
Schuim dat in wolken spat
Volgt hem waar 't molenrad
Zijn boog vangt, beeft en trilt met diep gekreun.
Raderen rollen mee in schuur en beun, —
Hij snelt door 't dorp,
Buigend, met brede worp.
HU snelt door veld en tuin,
Windt zich om slot en puin,
Drijft tussen bogen door, wiegelt en spoelt
Langs kaden waar de stadsmenigte woelt,
Spiegelt de kerk,
Baders, mensen aan 't werk.
Zal hij op 't laatst in zee
Machtig, breed en gedwee
De loop delen van de langere golf,
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De majesteit ook van hem die zich dolf
Een groter graf
Dan ooit schepsel zich gaf ?
Een graf ? Dwaas die het zegt.
Is een golf die zich legt
Te slapen? Stromen doet hij zonder eind,
Stromen doet ook waar 't schijnbaar stil verdwijnt
Het donkre meer,
Vol van zijn wederkeer.
o Zwijg, mijn meer, mijn hart,
Dat stil was en nu tart
Door dit stoutst beeld de sluimerende drift
Die toch maar schijnbaar sluimert. Waarom grift
Gij zulk een loop
Hem voor en zulk een hoop ?
HET RAADSEL
Het raadsel van het leven, zegt ge, en weifelt
Of gij het woord zult spreken dat ons scheidt.
Er is een duff die koert, een slang die sij felt,
Er is een weg die naar een cinder leidt.
Wij gaan het woud door op dezelfde paden,
Wij roepen de eendre erinneringen op,
Wij zoeken 't doel van onze reis to raden
En smaken 't uitzicht op eenzelfde top,
Maar elk blijft d'andre de onbekende vreemde
Die leefde wat zich d'andre niet onthult,
En het gelaat dat naar het vroegre zweemde
Draagt in zijn raadsel een ondelgbre schuld.
DE MAN MET HET BOEK
Sluit nu de luiken. Steek de lampen aan.
Open het boek en houd uw oog gericht
Op lettertekens. Tracht de zin verstaan
Die sluimert in het beeldenrijk gedicht.
Die Schone Slaapster in het toverwoud
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Wordt enkel wakker als de Prins haar raakt
Die heenbrak door het doom- en rozenhout
En dan nog glimlacht. Als ze aanstonds ontwaakt
Trillen de rozen en de doornen. Naakt
Toont ze u het rozenbloed dat golft en zwelt,
De weerbre geest die doornig plaagt en kwelt
Wie niet haar kuisheid en haar drift vereert.
Dwazen die enkel met de zinnen leert,
Dwazen die enkel met de geest begrijpt,
Voor u is 't levend wonder niet gerijpt.
Schuif nu het boek terzij. De nacht is lang.
De schone die gij loste uit haar bedwang
Deelt nu uw uren. Fluisterend begint
Het beurtgesprek dat tot de morgen duurt.
Nu wordt ge waarlijk rijk. Want in haar woord
Wordt alles wat in droom u heeft bekoord,
Al wat ge vaag gezocht hebt en bezind,
Verstaanbaarheid die stroomt en straalt en vuurt.
Zij is maar een. Doch haar gestalte draagt
Van elk figuur dat ge aarzlend hebt bevraagd
De heldre lijnen. In dit ene beeld
Wordt u een hele wereld meegedeeld:
De wereld zelf, al is zij nog zo groot,
Ligt nu beperkt. Gij die het perk ontsloot
Zijt nu een Adam in dit Paradijs,
Dank deze uw Eva. En nog kent ge niet
Die uit de kennisboom to voorschijn schiet :
De redeneerder met het vals bewijs.
Leg u nu neer en sluimer. Als de dag
Door 't venster gluurt, groet ge hem met een lach,
Vol van uw nieuwe weten. Er bestaat
Geen vreugde, geen genot, geen winst, geen baat
Groter dan deze, die ge u zelf ontbondt :
De zichtbre zin die ge in de schoonheid vondt.
DUERERS MELANCOLIA
Wat baat het? Zwaar is 't zitten op de tree,
Zwaar 't steunen van de vuist aan 't hoofd. De hand
Die in de schoot rust steunt de passer niet
Noch 't boek met toegeklampte sloten. Ziet,
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Het godlijk kind Geheugen slaapt alree,
Voorovervallend, op de staande rand
Van een onnutte molensteen, de stift
En lei krampachtig tegen 't lij fje. En Drift,
Mijn eedle windhond, rust hoewel hij waakt.
Wat baat het, zijn ook aan de wand gehaakt
Weegschaal en uurglas, bel en cijferbord:
De veertien schikkingen van een tot zestien; — dood
Ligt het gereedschap om mij uitgestort:
Hamer, zaag, nijptang, houtschaaf en retort ;
Doodstil die rollende, de ronde kloot.
En 't halfbehouwen blok, evenwichtloos,
Leunt aan de ladder, en ik poos, ik poos,
Ik mijmer in een ongewilde rust,
Ik vleugel-zware sla mijn droefheid ga ;
Want schoon de hemel straalt op zee en kust,
Luid krijst de vleermuis Melancolia.
BREUGHELS IKARUS
Vielt ge, Ikarus ? De landman snijdt de voor :
Hij heeft voor 't plassende geplons geen oor.
De visser op de rotswand houdt zijn plaats,
Vol winzucht zorgend om 't bewegend aas.
De vogel, naast hem op de tak, ziet uit
Naar mooglijk aandeel in de vinnige buit.
De wind waait ginds fregat de zeilen bol,
Het yolk heeft in het want de handen vol.
Alleen de meeuwen zwermend om u heen
Merken 't verdwijnen van uw witte been.
Een ziet omhoog: de man die schapen dreef
Zag in de lucht iets vreemds en vraagt waar 't bleef.
Op heel de baai van Samos straalt de zon
Die Ikarus dacht naadren, maar niet kon.
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OP HET OUDE SPEELTUIG
1

Hoe komt het dat de maat die mij het minst behaagt
Nu in mijn oren deunt en zingt en aandacht vraagt, —
De Lange alexandrijn, de streng in twee gedeelde,
Zijn laatste woord een rijm? Geen klank die lang zich heelde
Hoort het als weerklank ; neen, elk tweede vers luidt uit
Zoals het eerste 't hem hoopvol heeft voorbeduid.
Alleen zijn beiden saam van 't volgend paar verscheiden:
Manlijk een-sylbig staan, vrouwlijk twee-sylbig glijden.
Dat is die simple dans waarop naar franse trant
Zich eeuwen lang al de gedachten in mijn land
Het liefst bewogen en die ik met kinder-oren
Had afgeluisterd, zo, dat ik in speels bekoren
Mijn woorden ernaar voegde als, met een vriend op straat,
Wij 't snelle huiswaarts-gaan kortten met hupse praat.
Het leek mij toen niet vreemd dat een bewonderd spreker,
Als hem zijn gastheer noodde, opstond en vast en zeker
Een stroom van verzen sprak, en in die stroom een vloot
Van beeldspraak en gedachte uitzeilde en voorwaarts schoot
Voor het verbaasd gezicht van wie daar droomvol zaten
Onder de luchters, wijl de wijn in zilvren vaten
Gekoeld werd. Ook niet vreemd, nochtans, dat na een poos
Zich die gevierde schaamde en sprak van 't goddeloos,
Uit ijdelheid, om lof, verkwisten van zijn gaven.
Was 't wel een gaaf, dit vers? Ik wist en kon het staven
Dat het een heblijkheid geworden was, een mal
Waarin elk woord zich vlijde, een aangefeerd getal
Waarnaar zich iedre voet die wou, zielloos kon sturen.
Ik schreef het nooit. Maar nu: hoeveel gelukkige uren
Dank ik dit vers zoals het levend, vol van ziel,
De dansmaat droeg van een romaans Europa. Viel
De fierheid van Ronsard niet in mijn oor, de hoge
Schred van Corneille, en van Racine de teerbewoge
Adem, Molieres scherts en maning, Vondels pronk
En Hoofts geciseleerd en zinrijk spreken, — klonk
Dat alles niet in 't vers dat ik zo diep genoten
Heb en niet schreef ? En nog : hoeveel werd niet ontsloten
Door nieuwre Fransen in die schone vorm, hoeveel
Aan innerlijke gloed, aan innerlijk tafreel
Van droom en ziening. Noem ik namen? Lamartine
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Lokt me uit, en gij bekoorlijk-droeve Marceline—
Al hieldt ge soms uw vinger op de snaar : een snik
Verving de maatgang van het vers, een ogenblik —
En De Regnier. Maar 't zijn niet deze erinneringen
Die mij bekoren. 't Spel dat in me omhoog kwam dringen
Stamt niet van een van hen, die ik toch zo vereer.
't Zoekt in me, en daar alleen, zijn eigen oorsprong weer.
't Is 't vers dat in zichzelf de Improvisator hoorde,
't Is 't meegeboren vers, de in 't donkre bloed ontwoorde
Snede van eeuwen her, beschertst al in mijn jeugd,
Versmaad, vergeten, maar die me onverwacht weer heugt
Zoals het zitten op een regendag, voor ruiten
Van 't oude huis : dan zie ik de overburen sluiten
Die nu lang dood zijn en ik ben opnieuw die knaap
Die met het hoofd vol droom niet denken wil aan slaap.
Hoe ver die wereld, en hoe ver die zo vertrouwde
Maatval, waarin ik toch nooit nog mijzelve schouwde,
Terwijl hij naast mij leefde, een roep van eeuw tot eeuw.
Vandaag : — het landschap ligt om 't huis in dunne sneeuw,
Ik heb niets over van de trots van 't vroegre denken,
Ik zie de dichters, mijn voorzaten, ginder wenken,
Het is als leggen zij een speeltuig op het rijp.
In droom zijn armen lang : ik reik erheen en grijp
Het simple snaarsel. Hoe bekend t En toch, zij haalden
Er tonen uit die aan mijn laat probeersel faalden.
Ik scherts, zij hebben er hun ernst door uitgestort.
Eeuwig is iedre vorm in 't hart waardoor hij wordt.
2
Er is een kostbre droom, door Wordsworth eens gesproken,
Hoe 't pasgeboren kind, zoeven opgedoken
Uit de onbewustheid, uit de zee van de eeuwigheid,
Eerst spelende op de kust, dit land van tijdlijkheid,
Haar golfslag nog verneemt, dan landwaarts-in zich richtend
De dreuning nog herkent, die straks, voor de afstand zwichtend,
De man, de jongling zelfs, niet langer meer bereikt.
Het is een kostbre droom, omdat er klaar uit blijkt
Dat kindren reeds de roep van 't onbewuste leven
Verstaan, en mooglijk met bewustheid antwoord geven,
Daar toch de erinnering de man zelfs niet verlaat, —
Toch ook een droevige droom, omdat zó ras vergaat
Wat als het heerlijkste bestaan werd ondervonden.
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Hoe dikwijls hebben zij die dichtten dit verzwonden
Geluk beklaagd, hoe vaak verkondden zij die droom
Als waar en werklijk en 't geloof eraan als vroom.
Was hij wel meer als beeld van een persoonlijk voelen?
Is de onbewustheid een verlaten zee, en spoelen
Haar golven buiten 't rijk dat ons gegeven is ?
Reizen wij voort met steeds dat groeiende gemis
Dat ons op 't eind geheel vervult, zodat het sterven
Een weerkeer schijnen moet naar wat we al bittrer derven?
Zo is 't met velen, maar of 't zo met elk moet zijn?
Neen toch ! Ik was al lang gestorven door de pijn
Van 't ledig als ik dit gemis aldoor moest dragen.
Niet enkel van 't begin van onze zichtbre dagen,
Maar dan reeds als een schoot ons schuilhoudt voor het licht
En de eigenheid ons faalt, die 't lichaam drij ft en richt,
Spoelt in onszelf die zee. Dof, van zichzelf onwetend,
Een zuivere eeuwigheid, aan geen begrip zich metend
Noch indruk. Toch gevoeld ! Niet hulploos zoekt het kind
De moederborst. Het tast, het grijpt ze, al is het blind,
Het spant het mondje en zuigt. De melk die overhevelt
Geeft het voldoening en zijn sluimer overnevelt
Een eerst, een vaag besef van die vervulde rust
Die eeuwig schijnt, — in 't kind, en niet op ginds een kust.
Daarna ontwaakt het oog en schept zich ruimte en wereld,
Maar hoe zou 't uit de volte en chaos die 't omdwerelt
Die kosmos maken : verte en klaarte en vaste vorm,
Droeg 't in zichzelf geen licht, geen ruimte en geldige norm.
Ons oog is een orgaan, daadlijk aan 't brein gesloten,
Door 't brein aan heel 't verbond van andere genoten,
Zenuw, gebeente en spier, oak 't hart waardoor het bloed
Komt en naar de aadren gaat en 't hele wezen voedt
Met onuitspreeklijkheid van donkere geheimen.
Dit is die zee waarvoor dromen en denken zwijmen,
Dit de onbewuste golf, wier grond geen stervling kent,
Doch die door 't oog zijn vuur tot in de sterren zendt.
Zie nu dan 't kind dat speelt. Het zijn geen eeuwge dingen
Die 't tot zijn spel hanteert, eer zulke als 't juist omringen.
Al wat het vallen laat, al wat het werpen kan,
Al wat de tastzin lokt, al wat zijn aandacht spann'
Tot een verandring die het aanziet met verbazen.
En wat geluid maakt liefst : uurwerk, metaal en glazen.
Dus dode dingen ? Neen ! Beweging heet de school
Waarin het thuisligt, en zij heeft een ziel van jool
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En leven, die tezaam de primitiefste wetten
Van 't hart en van 't heelal onthult, zowel doet letten
Op, in de wereld, elk uitwendig fenomeen,
Als, in ons, op de vreugd, die kwam of die verdween.
Doch dit is de aanvang eerst. Let op die laatre spelen,
Als pop en klomp maar no6 in werklijkheid verschelen
Van zuigeling en schuit, als bal en tol en hoep
Gesternten zijn, gekaatst, gezweept langs straat en stoep,
Als doos vol blokken tot paleizen is gestapeld
Of legkaart-mozaiek Napels heeft overnapeld.
Verbeelding drij ft dit kind. Verbeelding die, ontwaakt,
De stervling die haar kent bewust en zalig maakt.
Ze is 't Onbewuste zelf, ons alien ingeboren,
Dat eerst de zinnen noopt tot tasten, zien en horen,
En dan zijn leven leent aan al wat het omgeeft
En als een ziel die speelt door al 't geschaapne zweeft.
Ze is 't leven-zelf, niet dof en in een damp bevangen,
Maar vol van licht en kracht, bezield door het verlangen
Al 't andre in zich te zien en in al 't andre zich,
Zijn eigen vaandel en zijn eigen vaandeldrig.
Ge meent, ze mindert, nu dat kind tussen de muren
Van 't schoolgebouw de pijn van 't slaaf-zijn moet verduren.
Het tegendeel is waar. Hij sluit zich in zich op
En inniger gloeit zijn droom met iedre harteklop.
Hij droomt zich held. Hij heerst. Hij haat wie hem doen lijden,
Hij heft zich boven hen, veracht wie hem benijden,
En zijn genegenheid stroomt uit naar hem of haar
Die goed en groot kan zijn in wezen of gebaar.
De Jongling? Hij eerst recht is door geen dwang te temmen.
Geen wereld die hem dreigt kan moed en aandrift remmen,
Al toont hij soms zijn droom. Hij slaat, weerstaat en velt
Elk die hem wederstaat. Hij eerst is heel een held.
Stroomt nu dan ook die zee, die eeuwge en onbewuste,
Die gij ginds buiten hem met plaatslijk strand omkustte,
Niet als een stormgolf op, gebonden en betoomd
Door zulke alleen die voor zijn stoutste daad niet schroomt?
Door de eigen hand, mag 't zijn. Misschien ook door de zachte
Hand van een jonge vrouw die er ternoO naar trachte.
De Man-gewordne ! Nu zal — zegt ge —'t godlijk licht
Geheel verdwijnen voor het nuchtre dag-gezicht.
Ge meent het niet ? Nu eerst, nu eerst heeft hij begrepen
Hoe voortaan 't licht dat schaars, vlagend door lange slepen
Van wolken scheen, op 't eind een ef fen hemel won.
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't Inwendig oog werd klaar, en straalt nu : zon tot zon.
Zo zal zijn leven zijn. Niet als een afgedwaalde
Die met het bitterst teed zijn aards bestaan betaalde,
Doet hij zijn daden; want zijn oorsprong rust in hem,
Ruist in hem als een zee, spreekt in hem als een stem.
Denk ook niet dat tot zulk een klaarheid doorgevochten
Hij waant dat wondren die de wereld overmochten
Zijn eigen daad zijn. Ligt ook de oorsprong heel nabij,
Toch zijn we 'm zelf niet. Hoog, en onaantastbaar-vrij
Gunt hij ons zijn genade, of niet. Wij zijn als schelpen
Op strand en kunnen aan geen enkle toon ons helpen
Zo niet de Zeegod komt en met omkraalde hand
Ons grijpt en om ons heen de mond en wangen spant.
Dan inderdaad klinkt toon. Dan schalt tangs alle golven,
Langs helmgras op het strand, door stuivend zand bedolven,
De heuvlen over en diep landwaarts in naar stee,
Een zang, zeezang gelijk, maar machtiger dan de zee.
Ouder en grijzer, zie, ouder en grijzer wordt hij,
Maar klaarder ziet zijn oog en ongebondner stort hij
De zeestem, de ingeboorne, uit over duin en del.
Door de verruigde keel stroomt gulst de diepe wel.
Eens was een man die dronk en tot de bron wou naadren
Van 't beekje dat hij dronk; hij zag het de aard dooraadren,
Dronk telkens weer, maar vond in ruigte en zavel niet
Waar 't zoete water rees en waar 't zijn wel verliet.
Toen trad hem onverwacht een oud grijs man terzijde,
Die nam hem bij de hand en zonder spreken leidde
Hij hem door 't kreupelhout naar een verborgen plek.
Daar vloeide 't water, vloeide uit de opgesparde bek
Van een gestorven hond door wie de wel zich groefde.
En daar de gids zei : Drink ! bukte hij zich en proefde
Het water zoeter daar dan elders, en beyond
Dat dwars door 't schepsel heen de reinste straal zich wond.
3
Soms is 't dat men aan zich voorbij terug wil reiken.
Hen die men levenslang opzetlijk poogde ontwijken
Wil men weer naadren en zich rijen in hun rang.
Hun speeltuig greep ik, maar het was een andre zang
Dan die voor honderd jaar mijn oudren erop dichtten.
Een beetre ? 0 neen. Naar goed en kwaad wil ik niet richten.
Zoals mijn tijd door mij, zo sprak hun tijd door hen.
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Mijn trots is dat ik hun gelijke, en anders, ben.
Vandaar mijn scherts. Ik boog me, en op hun eigen snaren
Sloeg ik hun eigen toon. Niet om Hem te evenaren,
De Bitse die daar stond, hij die met vaste hand
Het spel beleidde van zijn Zucht naar 't Vaderland,
Maar om ook in Zijn geest geen twijfel meer te laten
Aan 't doel waarom ik leefde. Ik heb zijn vorm verlaten,
Niet om de vorm — zie hier ! hoflijk aanvaardde ik hem —
Maar om mijn nieuw geloof. 't Hemels Jeruzalem
Waarheen zijn voet zich richtte om met geschoolde schreden,
Figuren dansend die zijn vormlijkheid beleden,
De droom te vieren die hem ver uit de eeuwen riep,
Trok mij niet aan. Zijn dans, zijn lange maatgang liep
In fel gegrifte lijn langs een begriplijk weten,
Een sierlijk spel somtijds, en hoe ook afgemeten
Waarlijk hartstochtlijk, — toch met theatraal gebaar :
Ver van mijn wereld, ver van aarde en hemel waar
Ik daaglijks leefde, ver van 't hart, het vol-bewogen,
Dat zich weerkaatste in gang en zang, in blik van ogen,
Ver van de god in mij, de droomgod, die voor droom
De wereld zelf had en geen lichaamloos fantoom.
Hem te doen zijn in taal, met hem zijn schepping de aarde
En 't heel zichtbaar heelal, dit als de geopenbaarde
Waarheid van ons bestaan, en ook in 't zingend spel !
Niet dat ik danste, niet min rijm- en maatgetel
Te doen verluiden, maar alleen de woordgeworden
Lijflijkheid van dit Zijn, nochtans van godlijke orden,
Te doen aanschouwen, dit, zo toen als nu, de taak
Waar ik mijn vorm naar richt en andre vorm om wraak.
De korter slag van 't vers, als ik mijn ernst vermondde,
De daadlijkheid van 't woord, het in zichzelf begronde,
Dat niet naar reednen zocht, geen redenering vroeg,
Maar 't hart nabij bleef en de bloedstroom die het droeg,
De onleerzaamheid die niet naar 't leerbre beeld zich wendde,
Geen voorbedachte pronk van dichter-beeldspraak kende,
Geen schatten tastte en kastte, eerwaardig door de tijd,
1Viaar 't beeld greep waar ze 't zag en waar zijn zichtbaarheid
Volheid van leven bleek, 't zij een van zichtbre dingen,
't Zij wondren die van 't hart gestalte en warmte ontvingen, —
Dat was 't mij eigne. En zo ik ooit op 't lange pad,
Een ding, o vriend, erken dat ik niet dit vergat,
Erken 't, vriend wie gij zijt, dichter, ook mijn voorvader,
Erken 't, nu met dit vers ik u tot afscheid nader, —
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Ik stelde 't naar uw maat, ik voegde 't naar uw oor,
Maar 't is mijn zang, schoon in uw vorm, zo na als voor.
Hoor nu : elk mens verlangt zichzelf te zijn, en wijders
Wil hij niet sterven dan met naast hem als geleiders
Dat eigen voorgeslacht dat hij eens van zich stiet.
Hij wenst dat zij daar zijn. Toch gaat, toch keert hij niet
Tot hen. Hij blij ft. Hij heeft het nieuwe werk voldragen.
Het is gereed. Zij die hij nu begeert, zij zagen
't Ontstaan ongaarne en 't blij ft hun nu ook vreemd. Nochtans
Zijn zij de voorzaat : in hun handen ligt de kans
Van deze aanvaarding, en hun plicht is acht te gev.en
Dat niet alleen het kleed van 't woord wordt voortgeweven
Door jongre hand, maar ook aan 't oude weefsel hecht.
Wij weefden 't, gij, ook ik, elk naar zijn eigen recht,
Dat het recht van zijn tijd was. Grijpt het. Allen samen
Winden wij ons erin en 't drage ons aller namen.
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Dit boek begon ik na uw dood. Twee jaar
Vergingen in de worstling en 't gevaar
Van tussen de indruk van uw laatste dagen,
En 't daaglijks werk, mijn waarheid uit to dragen,
Mijn droom van leven, die ik door uw dood
Verslagen voelde, en angstig in mij sloot.
Begrensd, en in verganklijkheid bevangen,
Aanstonds voltooid, en toch vol van verlangen
Naar eindeloosheid en weer nieuw begin,
Aan de aard gebonden en desniettemin
De drang tot vleugelkleppen in zich voelend,
Een vorm van stof, maar vorm van licht voorvoelend
Die blijven zou, maar die pas dan begon
Als de ogen dicht gaan voor de laatste zon.
Zo was ik en al wat ik schreef verbeeldde
De donkre dubbelheid die mij verdeelde.
Hoe kon het anders, want ik was met u
Begraven en zei tevens telkens : nu
Moet dit gedaan, nu dat, en geen seconde
Ontviel ik aan die arbeidzame ronde,
Waarin ik sterk en lijdzaam ben geweest,
En nog ben, want zij is het levensfeest
Waaraan ik deelneem met gewijde voeten
Als in een dans, door telkens andre stoeten
Omgeven en bij iedre wisseling
Volgend of voorgaand met mijn lofgezing.
De stad waardoor ik daaglijks mij veerkrachtig
Bewoog, was leeg, want leeg van u, ondachtig
Aan u: toch was aan iedre straathoek nog
Uw schuiflende gestalte, geen bedrog
Van zinnen, maar een geestlijk tegenwoordig
Wezen, hoe langzaam gaand toch alleroordig,
Daar als ik, sneller gaand, het achterliet,
Het voor mij uit weer opdoemde in 't verschiet.
Er zijn daar plaatsen waar ik nooit kan lopen
Of niet alleen gaan plein of singel open
Maar ook daarachter tussen blauw en groen
Een heel verruklijk en verloren Toen.
Hoe dikwijls sta ik stil en zie Tangs water
En bomen om een hoek heen — het getater
Van kindren rept voorbij, het wielgerol
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Dreunt, knarst en druist, de claxon schreeuwt als dol —
Ik sta op dat gevaarlijk punt, verloren
In zien, in denken, en in toebehoren
Aan u daarachter, en dan ga ik traag,
Mijn voeten nopend, murmlend : niet vandaag.
Vandaag niet, maar dan op een andre morgen
Volg ik het water om de bocht, verborgen
Maar goed geweten buurt doemt op, de brug
Rijst waar ik staan blijf. Maar aldra terug
Langs andre weg verlaat ik wat mij lokte.
Waart gij het zelf om wie mijn gang daar stokte ?
Kwaamt ge mij tegemoet zoals zo vaak ?
De stenen stadwaarts die ik volg en raak,
Er is er geen die wij niet saam betraden.
Is 't daarom dat ik ging? Neen toch, de paden
Die ik niet ging, gaan naar uw tuin en huis.
Daar wilde ik he en, en denk : hij is niet thuis.
Hij is niet thuis. Zij is niet thuis. 't Gefluister
Maakt om mij heen de lucht en straten duister,
Een andre ruimte ontstaat, een ander licht,
O niet een ver-, maar een nabij-gezicht.
Een huis heft uit de sloot zijn witte muren :
Ik nader 't en tracht al van ver te turen
Door de eenge zijruit van het atelier
Of daar een schim beweegt, een schaduw glee,
Waaraan ik, dat ge er waart, vooruit mocht weten.
Mij heeft van jong tot oud een drang bezeten
Die ik u nu wil biechten, nu geen mens
Meer lee ft die hem te voorschijn roept. De grens
Die een dood trekken kan, is hier wel helder.
Ik had altijd vrienden naast wie ik snelder
Bewoog — dat is : lichaamlijk
maar ik dacht
Ook snelder, en dat snelle denken bracht
Me in sferen die ik anders niet beroerde
Dan hopend hen te zien. Mijn geest ontvoerde
Me aan ieder onderdeel, aan elk gedrang
Van indruk of gedachte : 't vast gevang
Van werklijkheid en daaglijks werk, twee-voude
Kerker, ging open : rondom mij ontvouwde
De wereld zinnebeeldig zich — de vriend
In 't hart daarvan — en al mijn uitgediend
Dagelijks denken viel gelijk een mantel,
Wijl als een hert, in vorstelijke trantel,
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Ik 't zelf-besef, van 't laatste schors ont-roofd,
Vertakt en klaar wist flonkren op mijn hoofd.
Ik spreek in beelden die u raadslig lijken,
Raadslig en vreemd, maar die natuurlijk blijken
Als ik hun zin wind uit die trotse schijn :
Ik wist een uur mijzelf te mogen zijn,
Geheel mijzelf, voor ogen die niet schrikten,
Maar met een klaar verstand in 't wezen blikten
Dat met zijn diepten voor hen open lag.
En — 't was weerkerig. Als zij mij, zo zag
Ik hen, in liefde, en in dat klaar begrijpen
Dat nooit de zwammen van de nijd te rijpen
Vergunt, en wil dat iedre goede bloem
Gerust zich voede aan 't licht van liefde en roem.
Ik weet wel dat ook andren mij beminnen,
Jongren dan ik, maar hoe hen voeren binnen
Mijn diepste wereld, daar hun eigen tijd
Hen lokt naar top en einder, wijd en zijd.
Ook smaad ik niet een oudre. Mij genegen,
Leest hij zichzelf en vond zijn eigen wegen.
Gesloten is mijn rijk. Ik bied aan elk
De welkomstdronk in hem passende kelk,
Maar hef mij niet, om roekeloos en zeker
Heel te verstromen in een enkle beker.
Genoeg ! Gij wenkt me. Ik treed op 't hout plankier,
Het hek draait dicht op 't roestige scharnier,
En in uw huis vind ik u stil bij de ezel.
Daar straalt het werk, waaraan de minste vezel
Van knit of verf uw zorg en aandacht spant.
Daar is het oog dat groot ziet, en de hand
Die zuiver beeldt. Twee wondren die aan enen
Geest, heerlijkst wonder, hun geheim ontlenen,
Geest die ik ken, omdat ik hem bemin :
In elk kleinst teken vol van ziel en zin.
Groot zien. Dat was het meest mij raadselachtig.
Het oog zag als in droom en toch aandachtig,
En wat de hand dan natrok op het doek
Was wat ikzelf — voorwerp of kamerhoek —
Waarnam, maar 't kleine dat ik daar gewaarde
Had voller vorm en dieper kleur, gebaarde
Anders, als trad het uit zijn klein bestek
Te voorschijn met een ambt en koningstrek :
Drager van licht, van ziel, van een bewuste
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Wetenschap van 't bestaan, een leed dat rustte
In koelheid, dan weer schuilging in een gloed
Van donkre vreugde of in een overvloed
Van bloesem en schakering: soms een klaarheid
Zo fel alsof 't penseel de starre waarheid
Van 't licht tot in zijn vastste flonkering
Had nagegaan, gegrepen, en in ring
Van zilver of kristal gesmeed: uitwendig
Licht, scheen 't, en toch was 't van de dag afwendig
Innerlijk licht, dat zichtbaar werd in stof ;
Soms troebling, Ongeklaardheid, maar alsof
Een licht zocht in een chaos, zeker wetend
Dat die het nooit dan schijnbaar hield geketend,
Dat het als vloeistof hem doortoog, als gas
Zichzelf ontbond en 't andre, tot om de as
Van elk atoom de wentling zich versnelde
En hier een straal en daar een straal ontwelde.
Zag ik zo uw gemoed niet, en de geest
Die lust en leed groepte in eenzelfde feest ?
Wonderlijk was uw zwijgen bij zulk spreken !
Wonderlijk ook het kort to voorschijn breken
Van woorden die verrieden dat de wijn
Van zulk een roes nooit vat had op uw brein.
Nuchter als wie met honderd kleurge ballen
Werpend, wel weet dat hij nooit een laat vallen,
Maar in zichzelf die stille kijker blijft
Die al die wondren stoorloos vangt en drij ft. —
De koepelkamer met driezijdse ruiten !
De singel links, en voor me en rechts het buiten
Met de oude bomen, en de paden om
De in lover weggescholen vijverkom,
Waarin een eiland. Achter rechts 't gekakel
Van kippen in hun weidse tabernakel,
En ver aan de andre zij de moestuin, waar
De groenten groeien, wisslend met het jaar,
En aarbei en framboos. Voor jaren strekten
Zich weerzijds weiden, maar stadsbuurten rekten
Zich uit en lang reeds draagt dit landlijk oord
De stad rondom zich als een stenen boord.
De koepelkamer met haar rozen-kleuren:
Gordijnen, wandkast met geverfde deuren,
Met haar Louis-Seize-meubels, en de dis
Waar steeds damast, een bloem en zilver is.
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Ik zie dat alles weer als 't bloeiend kader
Om haar die 'k hoflijk nu, en hartlijk, nader :
De beste en liefste die ik ooit een man
Zag koestren zoals slechts een vrouw het kan.
Want die kunstvaardige en toch kloeke handen,
Bestuurd door 't goede en wijze hart, verbanden
Al wat hem deerde en kozen tot hun zorg
Zijn zorg, de zichtbre, en ook die hij verborg.
Hoe schaars die evenmatige naturen
Die, of geen tijd bestaat, de vloeiende uren
Bevaren, en van wie men nimmer weet
Of in hen strijd bestaat, of diepte, of iced;
Tenzij men in een stilte, als de bewogen
Veer van hun lang gespannene vermogen
Terugslaat, plotsling 't hart een toon hoort slaan,
Een toon zo sterk en diep dat wij 't geheel verstaan.
Een toon zo sterk en diep, zo vol van tranen,
Hoorde ik maar eens. Toch kan ik nu soms wanen
Dat haar stil sterven na haar hulp aan hem
Welsprekender nog was dan toen haar stem.
Maar hij stierf ook. Het leven hield hen samen.
Geen graf bewaart hen bei. Hun beider namen
Staan niet op ene steen. Elks lichaam nam
't Geslacht weer tot zich waar het eens uit kwam.
't Geslacht ! was dit wat met die beiden leefde,
Hen overhuifde, als Genius hen omzweefde,
Maar ook hun kracht eiste en te lange trouw ?
Geharnast ridder die een naakte vrouw
Beschermde, omrankt door slingerrank en rozen,
Was 't beeld, dat toen die twee elkander kozen,
Toorop hen schonk : het hing boven 't buffet
Van rooshout, in dat eigenst woonsalet,
De koepelkamer : vaak zag ik met vreemde
Schrik naar die keus, die naar een dreiging zweemde,
En wist niet wat ik vond. — In iedre droom
Is een geheim dat niemand zonder schroom
Kan naadren.
Ik sta stil. Waar ben ik? Midden
In 't stadsbeeld. Nooit nog liet ik mij verbidden
— Verbidden door mijzelf — naar 't huis te gaan.
Ik droom het uit de verte of zie het staan
En keer dan weer. Wat is de stad verlaten !
Hoe is het mooglijk dat zo volle straten
Verlaten schijnen nu dat huis niet meer
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Bewoond en mij bevriend is als weleer.
Er stierven andren hier die ik beminde,
En een vooral — Wiens heugenis ik binde
Aan deze — die mij door zijn vroege dood
Een bittrer wond sloeg dan die laatste stoot.
Toch heb ik toen en nooit niet zulk een staken
Van leven, of zich leegte over de daken
Van stad en land had uitgebreid, beleefd.
Ik zoek 't waarom, vind niet wat antwoord geeft.
Ligt de oorzaak van 't gebeuren in 't gebeurde
Of in onszelf ? Mijn geest die vruchtloos speurde
Komt nu weer thuis. Ginds huis ligt straks in puin,
't Geboomt ontworteld, omgewoeld de tuin,
Het leven dat daar bloeide is haast vergeten.
Toch was het, naar de maat waarmee wij meten,
Schoner dan ieder ander dat de stad
Waaraan het paalde, niet slechts nu bezat,
Maar sedert eeuwen. Zulk bestaan verloren
Is wel een groot verlies. Maar jonggeboren
Leven kiemt altijd weer, en mij juist droeg
Altijd de hoopdroom die om toekomst vroeg.
Hoe nu dan niet? Ik kende een vriend die smeekte
Dat hem een god verscheen. Zijn denken kweekte
De god, zijn wezen, zijn verschijning, tot
Hij ze uitschreef, en daarna verscheen de god.
Een werklijkheid, maar door hemzelf geschapen,
Of slechts gezien ? In alle dingen slapen
Mogelijkheden, talloos, en ons oog
Legt in de wereld wat ons hart bewoog.
Ik ook smeekte om een god, om een volledig
Leven, rond afgesloten, evenredig
In al zijn delen, ganslijk buiten mij.
Ik dacht niet dat het zo voltooid, zo vrij
Van alle omwindsel, nooit zou zijn to vinden
Bij 't onvoltooide, dat het laatst ontbinden
Van alle aanhechtsels waarlijk dood beduidt.
Mijn god kwam anders dan ik dacht. Diep uit
Mijn heerlijkst leven trad hij aan, volkomen
En stralend, en heeft mij 't gezicht benomen
Op al het andre. o Geest, die mij verriedt,
Mijn god leeft enkel in 't volkoomne niet,
Leeft niet alleen in 't schoonste, liefste of beste,
Ook in het smaadlijkste, geringste en beste; —
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Ook 't onvolkoomne, dat nog onvoltooid
De vonken van zijn aanzijn om zich strooit,
Is vol van hem. Ik groet u, kleurge volte,
Stad, die uw schaduwen in iedre holte
Met licht voelt drenken. Ik behoor aan u.
Vrede, mijn schim ! beeld van mijn wens ! Ik huw
Uw schoon verleden aan de pas-ontloken
Toekomst, die niemand nog heeft uitgesproken.
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1
God die voltooit, ik roep u aan.
Ik weet dat gij de doodsgod zijt.
Wie is er die u kan ontgaan....
Ik roep u aan: ik ben bereid.
Gij die begont, gij die voleindt,
En weet niet wat voleinden is
Noch wat begin, en nooit verschijnt
Dan als beeld en gelijkenis,
Ik roep u aan, niet als ik sterf,
Maar al de dagen van mijn jaar,
Bij dood en leven, duizendwerf :
Mijn God, maak mij uw raadsel klaar.
2
Dat eensklaps met een felle slag
Het schoonste leven kan vergaan,
Wie die het ooit met ogen zag
Kan het als goed en juist verstaan.
De bliksem sloeg en 't woud brandde op
Dat eenmaal in een prachtige drang
De dalen vulde en op de top
Van heuvlen klom in rang na rang.
Nu is er een verkoold gebied
En tussen tronk en rokende as
Ligt, waar de zon de bodem ziet,
Van 't bont gediert het zwart karkas.
3
Wij zijn niet anders dan een worm
Die plotsling door een lompe voet
Vertrapt wordt tot een vlakke vorm,
Een nauwlijks meer herkenbre moet.
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Wij zijn niet anders dan het gras
Dat achtloos door een domme koe
Wordt opgeslokt, gekauwd, en ras
Weer mist wordt dat gras groeien doe.
Wij zijn niet anders dan 't insekt
Dat Licht zoekt op gesloten ruit
En kort nog met de poten trekt
Nadat uw vinger 't heeft gestuit.

4
Wat geeft het dat geen stof vergaat
En 't kleinste mee in 't grootste groeit
Wanneer het leven ons verlaat
En 't lichaam wordt wat elk verfoeit.
De Prediker had eeuwig recht
Die zei : Alles is ijdelheid.
Het geeft niet of ge streeft en vecht
Gij schepsel van een kleine tijd,
Wanneer dit kort bestaan het al
Van uw bestaan is en aan 't eind
Achter onoverstijgbre wal
Al wat bestaat voor u verdwijnt.
5
Neen, zelfs de geest, vereent hij zich
Met andre geest — ik loochen 't niet —,
Zendt de eens gezonden pijl zijn wig
Door een nooit eindigend verschiet —
1k zeg niet neen: ik volg zijn vaart
Zolang ik leef en ook als ik
Niet langer hier zal zijn bedaart
Die vaart misschien geen ogenblik —,
Maar ik ben niet, noch hier, noch daar,
Ik ben niet meer, ik kan niet meer
Met enig zintuig reiken waar
De geest bloeit die ik weerbegeer.
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6
Ja, dankbaar zijn voor korte wiji —
Ondankbaarheid is 't kwaadste kwaad.
Een laatst vaarwel en zie, ik ijl
Vanzelf naar 't graf, met kalm beraad.
Ook dit is goed. Ik volg uw gang.
Gewogen tegen 't ongeluk
Had het geluk niet zulk belang
Dat ge u ook daar niet aan ontruk,
En dankbaar zij. Ook is 't een schoon
Gebaar, dit van 't belangeloos
En dankbaar gaan. Toch zucht ge : ik woon
Ongaarne op aard zo korte poos.
7
Een poos op aarde, een poos in 't graf, —
Een korte poos — een lange poos —
Leest ge de dwaasheid nog niet of
Van 't beeld dat ik tot eindwoord koos ?
Een korte poos — een lange poos —
Ja waarlijk, als de levensduur
Geleken kon — bloei van een roos,
Van ochtend-uur tot avond-uur —
Bij de eindeloze duur van 't graf,
Dan scheen het kort bestaan op aard
Veel eer dan een geluk een straf
En zeker niet uw dankwoord waard.
8
Er is niet lange en korte tijd,
Het leven deze en die de dood.
Er is een stralende eeuwigheid
Die wordt geleefd. Ook is er nood
Van tijdlijkheid, die haar omhult
En zonder die wij haar niet zien,
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Omdat ons oog geen stralen duldt
Dan door een dampkring. Doch indien
Wij de eeuwigheid die ons verlicht
Verwarren met haar tijdlijk waas,
Wordt haar een zijnswijs toegedicht
Die zij niet kent, en dat is dwaas.
9
Ons Ik is van een tijdlijke aard.
Wij sterven, maar wat maakt het uit.
Wat niet ster ft is ons geopenbaard:
Het licht zelf heeft op ons gestuit,
Op ons kristal, zodat het wies
Tot flonkerender stralen, tot
Gestalten die dat waardloos kies
Schiepen tot zichtbaarheid-van-god.
Wat maakt hiertegen uit de tijd
Met zijn steeds wisselend gewaad,
Dat bier vermeert en elders slijt,
En elders in het graf vergaat.
10
IMArvoor past dankbaarheid. o Ja,
Maar niet als voor een kort geluk
Doch voor de onmeetbare gent.
Van met een onvermoede ruk
Te zijn verheven uit de tijd
Naar dit ontijdelijk bezit,
Dit eigendom van eeuwigheid,
En meer nog, dat wij nooit na dit
Ontwaakt-zijn, sterven kunnen dan
Met in onze uiterste ogenblik
Het goddelijke weten van
Een Leven, daar de dood voor schrik.
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11
God die voltooit ! ik roep u aan.
Zo gij alleen de doodsgod waart
Zou niemand uw gena verstaan.
Ook als ge alleen de korte vaart
Door 't Licht beleidde, een god van groei,
Ook dan werd mij uw doen niet klaar.
Want waartoe groei, wanneer de bloei
Niets dan dat kort beleven waar'.
0 ge moet meer zijn! En ik hef
Mijn handen, o mijn laatste Vriend!
En bid: geef me eindlijk 't zelf-besef
Dat zegt waartoe uw raadsel dient.
12
Hoe kOndt ge zijn — Hoe kOndt ge zijn- Ik weet het wel — als ik niet was !
Ik ben de breker van uw schijn,
Gij leeft eerst in mijn kleurenglas.
Gij wordt tot vorm. Gestalte wordt
Uit u door mij en stromen-vol
Hebt gij door mij u uitgestort
Totdat uw dag van glorie zwol.
Nu werp mij weg! Ik deed uw wil.
Ik was door u, gij waart door mij.
De beker die uw drop niet spil
Werp hem terzij en laat mij vrij.
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JAKOB AAN DE BEEK
Toen Jakob aan de beek van Jabbok kwam,
Het land van Laban achter hem, zijn yolk
Al over 't water, bleef hijzelf alleen
Bij 't vallen van de nacht en peinsde en ging.
Tot eensklaps de Engel wie de brede vleugels
Afhingen van de schouders, voor hem stond
En door de schok hem neerwierp. Jakob zag
Geen man, geen vleugels, enkel een gelaat
Hem toegebogen : zijn gestrekte vuist
Botste op een kin in donker. De gestalte
Wankelde en Jakob, opgesprongen, stortte
Zich lij f aan lijf en 't worstelen begon.
De voeten op de grond geplant, de handen
Tastend en vattend, om de schouders nu,
Dan om de lenden, voorwaarts, achterwaarts,
Wrigglend en wagglend, en dan, eensklaps los,
Een vuistslag die de vijand duizlen deed, —
Worstlen opnieuw, geworpen, Jakob onder,
Dan boven, dan weer onder, tot de beiden
Ademloos stonden, hijgend, loerend onder
De donkre brauwen naar de nachtlijke
Gestalte voor hem, — en schoon Jakob langzaam
Verstond dat daar een Engel was, bewoog hem
Dit niet tot wijken, maar onafgewend
Zijn ogen in zijn ogen, merkzaam op
Verdediging en aanval, draaide hij
Heen om de man die stilstond en met ogen
Hem volgde en met het lichaam meé bewoog.
Toen dan gebeurde 't. Eerst een slag, een sprong,
Een slag, en dan 't saamstorten, vreeslijker
Dan eerst, dat beendren kraakten, en de veren
Van 't ruiselende vleugelpaar de twee
Bedekten. Wie was boven? onder? Niet
De sterren zagen, nauwlijks wisten het
De strijders zelf. Maar toen de morgen kwam,
Bleek naar het water, raakte de Engel zacht
De heup van Jakob en ontwrichtte die.
Dit is een teken, zei hij. Kracht vermocht
Niet u to ontkrachten. Ga en toon uw yolk
Dat ge overwont en 't merk draagt van een God.
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HET VERBRAND STADHUIS

De Dichter
Gij weet dat aan de Brede Straat een brede
Dubbele stoep van steen de weg versmalde?

De Gestorvene
Versmalde, zegt ge ? Staat hij dan niet meer ?

De Dichter
Hij staat en is nog de oude bouw. De leuning
Draagt, zo beneen als boven, nog de leeuwtj es
Die 't leidse wapen dragen: halverwegen
Leunt nog aan iedre zij het liggend knaapje.
Hoe fraai gleed vleuglend links en rechts de wand
In zijn doorbroken grijsheid: en hoe sierlijk
Rezen, door hun pinakels begeleid,
Drie rijkbewerkte gevels, van wie elke
Een ingang kroonde : die in 't midden 't hoogst.
En even fijn hief achter 't hoge dak
De toren zich en 't carillon.

De Gestorvene
Gij spreekt
Zoals ik, die gestorven ben, zou spreken
Als ik de lieflijkheid van ons Stadhuis
Voor u herdacht.

De Dichter
Zo is 't ; hoewel ik leef.
Maar 't Huis dat wij herdenken, is gestorven.

De Gestorvene
Gestorven ?

De Dichter
Ja. Juist in een koudste nacht
Van Sprokkelmaand sprokkelde 't vuur het dode,
Het drooggestookte hout van kast en plint,
De dorre blaren van papier en band,
En joeg ze in vlammen, aangeblazen door
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De ijskoude storm — die door gebarsten ruiten
Gierend een toegang vond —, in gang en zaal.
Tot al het houtwerk brandde en vuurge tongen
Lekten om alle stenen. Een brandstapel,
De grootste die ooit Leiden zag, een toorts,
Optoppende in de toren, laaide en dreef
Zijn gloed en walm de lange lijsten langs,
Door al de huizen van dat huis, door al de
Huizen achter dat huis, ernaast, erover,
En aldoor woei de storm en aldoor hakten
Bijlen het ijs, en aldoor dreef de stoom
Het water, dat weer ijs werd, en waar 't water
Bleef, dwarlend in de wind, neersloeg als ijs
Op alle wanden, tot de venstergaten
Stonden in witte pegels, witte rotsen,
Een grottenbouw van us, en dreunend stortten
Blokken van muur en toren, tot opeens
De toren zelf boven een wolk van roet
Wankelde en viel en 't carillon voor 't laatst
Zijn angstwekkend geluid gaf en begraven
Werd in het puin. Die nacht, die gruwbre nacht,
Toen mensen, half verstard en half verschroeid,
Buizen ontdooiden, vuur trotseerden, doch
Aldoor het vallen hoorden, 't knettren hoorden,
En 's morgens wanklend op de gladgevroren
Straat, dankten dat de wind, op 't eind gestild,
Heel Leiden niet, door vonken overspreid,
Deed opgaan in een vlammenzee. Maar naakt
En open stond, roetzwart en witverijsd,
De gevel, als 't geschondene gelaat
Van lichaamloze holten ; van de toren,
Dreigend, alleen de stenen bouw, en flardig
Verfomfaaid, als 't geknakt versiersel op
De pluimhoed van een dronken vrouw, de trits
Sierlijke toppen op de dode muur.
De Gestorvene
En al de inwendige schatten: schilderijen,
Beeldwerk, tapij ten ?
De Dichter
Alles weg: de roem
Van eeuwen was vergaan in de ene nacht.
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De Gestorvene
Zo ging 't mij ook. Want wat is tijd, of eeuwen
Of jaren? Met elk mens valt vol de roem
Van 't leven dat hij droeg. Een ander leven
Wordt rijk in andren, werkt in hen, en bouwt.
Een nieuw gebouw zal staan waar 't oude stond.

De Dicker
Een nieuw gebouw ? Men wenst weer 't oude

—DeGstorvn
0 ja,
Men wenst weer 't oude. Gij en wij, wij allen
Wensen weer 't oude. Een ieder kent het leven
Maar eens en wil 't herhaald. Maar 't stierf en niemand Weet wel ! — niemand die stierf keert die hij was.

De Dichter
Men maakt het na.

De Gestorvene
De dwazen ! Muren dragen
Als mensen 't leven van hun duur in iedre
Rimpel. Dat maakt geen stervling na. Voorheen
Schilderde ik muren, en geen mensgelaat
Droeg duidlijker 't aandoenlijke bestaan
Van zijn verleden als dat vlak van steen.
Denkt ge dat als zo'n muur verbrand was, ik
Kon zeggen : bouw hem nieuw en juist als de andre ?
Ik wist wel beter, want de nieuwe muur,
Naar dat hij meer op de oude leek, zou minder
Die oude zijn. Hij zou zijn schijn zijn, zonder
Zijn leven. Neen ! een nieuwe muur, maar anders :
Gebouwd door andre hand tot ander doel —
Het waarlijke gelaat van 't nieuwe Huis.
IFIS
O Ifis, Jefta's dochter, niet uw Vader
Heeft u gedood. De rinkelbom verliet
Uw handen niet toen ge uittrokt met de schaar
Van uw speelnoten. Bos en berg en dal
Weergalmden van 't geluid, en week aan week
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Zolang een maan in 't blinken wies en slonk,
Kampeerde ge in 't gebladert, zwom op stromen,
Sluimerde in grotten en genoot de vrucht
Die aan de struiken groeide. 't Wild gediert
Vlood voor uw aankomst, want ge scheent, voorwaar,
Diana met haar nimfen, maar ge droegt
Geen jachtkleed en geen waapnen, maar alleen
Uw bloemkrans, en uw speeltuig, en uw stem.
Doch eens, diep in 't gebergt, geklauterd langs
Rotspaden, staande op 't overhangend vlak
Boven een bergmeer — lokte 't koel en stil
Of kantelde onder u een losse Steen ? —
Bliksemend, met beide armen boven 't hoofd,
De tamboerijn wild klinkend, vielt ge, en 't water
Vouwde zich om uw schoonheid.
Luid geschrei
Volgde op uw val en al uw maagden repten
Zich lager, tot aan de oever, waar uw lijk
Kwam aangedreven. Zij bekransten het
Met rozen, droegen het naar huis, en legden
Het neer op de brandstapel.
ZO was, Ifis,
Uw dood, en 't offer was maar schijn, de vlammen
Omspeelden Ifis die in 't bergmeer stierf,
Het stifle water in 't beminde woud.
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wisselden geen gouden ring,
Als schaamden we ons dat ieder zag
Wat in ons hart verborgen lag:
De duurzame verzekering
Van u aan mij, van mij aan u.
Licht was ook onze vrijheid schuw
Van smeedsel dat een keten leek
Die, als de liefde zelf bezweek,
Een leugen werd, de valse schijn
Van een geluk dat niet mocht zijn.
Toch kenden we in ons die figuur:
Een ring van onverwoestbre duur.
1k heb zijn schakels een voor een
Bedroomd, bewerkt, als smeedsel niet,
Maar als vizioen van woord en lied,
Als nevelspinsel waardoorheen
Een onverdoofbre schittring blonk,
Een lachen dat in schreien slonk,
Een web van leed, maar waar 't geluk
Niet als de wisselende nuk
Van het glimlachende Geval,
Maar als de onwankelbare bal
Van een gestadig hemellicht
Zen glans door spreidt op 't aardgezicht.
Die ring is de uwe. lk schenk hem u.
Niet als een dromer die zijn goud
Aan een voorschreven vorm vertrouwt
En zegt: ziedaar hoe ik u huw,
Maar als een man die met u vond
Wat hij in zin en klanken bond
En onder 't spieglen van uw oog
Op 't kloppen van zijn hart bewoog
Tot deze saamhang, dit sieraad
Dat niets belooft, en niets verraadt
Dan wat de ervaring lang beleed:
Gemeenschap van geluk en leed.
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HET BERGLAND
Wie op de berg geen wolk of wagen
Vindt om hem hemelwaarts te dragen
Moet wel in zelfvernedering
Zijn voeten stap voor stap verlagen
En zich weer in de vlakten wagen
Die hij met zoveel moeite ontging.
En neemt hem daar de heer van 't graf
Zijn zwaargeworden last niet af,
Dan moet hij gaan en wil weer stijgen
Om nog eens open zicht te krijgen
Als in zijn schoonste erinnering.
Dan leert hij telkens zich vermannen
En daaglijks spier en zenuw spannen.
Het leven huwde ons met zijn ring:
Inspanning en verneedring heten,
Daarin gegrift, nooit uitgesleten,
Twee spreuken, die wij beurtlings weten,
Maar beide in ene spreuk vertalen.
Hetzij wij stijgen, 't zij wij dalen,
Verneedring en inspanning noemen
Wij Moed, en fluistren 't woord, en roemen
De gaaf die 't hart door hem ontving.
Moed in zijn twee gedaanten leidt
Ons door de wisselende tijd
En schijnt wel zelf de hoge geest
Van 't bergland waar wij zijn geweest.
Wij mochten er niet blijven wonen?
Wij hopen er met hem te tronen.
Met hem de moeite om ieder ding,
Met hem de hoogste zaliging.
DE ZIN VAN HET RIJM
Geheimen heb ik vaak, en klaar, gesproken
En leg nu in dit klaarste 't grootst geheim:
In paring en omarming van het rijm
Liggen verlangen en geluk verdoken.
En wordt de binding schijnbaar opgebroken,
Ge weet toch dat ik van verlangen zwijm :
Eer ge kunt spreken wordt de korte vlijm
Van de angst door nieuwe omcirkeling gewroken.
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Een beetre vorm vonden de minnaars niet,
De dichters die de pols van 't leven vonden
In 't zoete klinken van hun rijmend lied.
Hun woorden waren 't kloppen van hun wonden
En zelfs het oopnen van een nieuw verschiet
Werd door hun kunst aan de oude kim verbonden.

SAMENSPRAAK TUSSEN HET LEVEN EN DE MENS
„Schoner is niets —" 0, zeg het niet !
0 zeg het niet ! — „dan het begin."
Het donkre woord lag diep verhuld,
Nu gaat het, en het is Uw schuld,
Niet uit mijn zin !
„Wie zegt u dat ik u bemin ?"
Uw lie fde in mij -- „geldt Mij alleen !
Ik toon u wat ik weet als waar.
Bedenk dat ik uw vreugd niet, maar
Mijn noodzaak meen."
Ik heb U lief. Van U to leen
Was dit vergankelijk gewin.
Schoner is niets, ik zeg het graag,
Dan Gij, doe naar het U behaag,
Gij, mijn Begin !
DE LIEFDEGIFT
Geluk ? Ik heb het u gegeven,
Maar anders dan ik dacht :
't Leed van de liefde, 't zorgvol beven,
Dag en nacht.
En nog, wanneer we opnieuw begonnen,
Wat anders kon het zijn
Dan, als eerst licht, nu diep bezonnen,
Liefde's pijn.
VAN ZONSONDERGANG EN DAGERAAD
Wie de zonsondergang ooit schoner prezen
Dan de opgang zagen nooit de dageraad :
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De Zon, die de verwachting in zijn wezen
Draagt, en ontwaakte mensen gadeslaat.
Des avonds zien hem met vermoeide blikken
De stervelingen na, want het wordt nacht.
Nu zal hen 't dadenloze bed verkwikken
Waar hen de slaap, die halve dootl, verwacht.
Laat mij de Dag als hij begint te rijzen,
Geef mij de Middag in zijn majesteit,
Maar verg mij niet zijn nedergang te prijzen
Noch 't zwart gevolg dat hem heeft uitgeleid.
Ik open soms bij nacht mijn ogenzomen
En zie of hij nog niet is weergekomen.
OMKEER
1: VASTE GROND

Knagen en zeuren blijft het : mijn gedachten
Vallen als donkre droppels op een steen.
Toch leef ik vreesloos, vrij van hunkrend trachten,
Mijn hart is stil, maar voelt zich niet alleen.
Want in mij heb ik vaste grond gewonnen,
Die stijgt noch daalt, want hij is zonder maat,
En die de heer van schepselen en zonnen
Geluideloos, maar saam met mij begaat.
2: HET SYMBOOL

De passer is verroest, de klok ontklepeld,
Zijn mantel vastgemetseld in de muur.
De deur, als met een donker schrift bestrepeld,
Klemt in die boog waarnaar ik hulploos tuur.
Ze is zeker lang, heel fang geleen, gesloten
En niemand weet meer wat er achter is.
't Symbool spreekt overklaar : laat uw begroten
Van ruimte en tijd en 't eeuwige Ongewis.
3: UITVAART

Vaar uit naar 't land, voor elk verstand verborgen,
Waar de gestalten, maat- en tijdeloos,
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In reiner lucht en licht, en vrij van zorgen,
Zweven als vlinders am een morgenroos.
Het is de droom die Dante op 't eind bekoorde
Nadat hij in de verte Cadiz zag,
Tot, hoger nog, hem 't ene lichtpunt gloorde
En hij gegroet werd door de zoetste lach.
AVOND AAN DE RIJN

1
Die langs wijnbergen vloeit, de stroom,
En donkert al in 't avondkoelen —
Steden en dorpen aan zijn zoom
Weerflonkren in zijn spiegelspoelen —
Hem schaduwt ook de zware boom
Die stam en twijgen op doet stoelen
En 't lover, waar ik onder droom
Van 't leven dat in vreemd bedoelen
Mij hier deed komen na zo lang,
En denken doet aan vroeger jaren
Toen alle wondren toekomst waren
En alle leed een kinderzang.
Nu weet ik wel dat alle leed
Eerst komt als men zijn jeugd vergeet.
2
Ik heb een donkre knaap bemind
Die in die gele stroom zich baadde
En waar de wijn zijn ranken windt
Aan steilte en hitte 't hart verzaadde.
Tot zang en dans was hij gezind
En runen-taal, die niemand raadde,
En tot het vorstelijk bewind
Waarmee 't gesternte hem belaadde
En waar een geestenschaar toe drong,
Zodat als door een god bezeten
Hij zich tot waanzin heeft vermeten
En uit onze arm in 't Niets ontsprong.
Ik zie zijn huis, de berg, de stroom.
De sterren spieglen in mijn droom.

DE ROEP NAAR HET BEGIN
3
De tuin is duister en de vloed
Doet enkel nog zijn kabblen horen,
Maar als ik heenga treedt mijn voet
In de aard trager en teerder sporen
Ten teken dat in mijn gemoed
Een vroegre liefde werd herboren
Die het geleden leed vergoedt.
Hoe lang was mij dit land verloren
En reisde ik met een stille haat
Zijn grenzen om in trotse ronde.
Maar in die haat bewoog een wonde
Die nog haar nerven achterlaat.
Land! dat ik u nu wedervond
Voert de Oude Bond in 't Nieuw Verbond.

429

OP DE GRENS VAN HET ZWIJGEN

OP DE GRENS VAN HET ZWIJGEN
VISSEN IN 'T NET
Tussen de mazen van mijn dagen
Kruip ik door, genoeglijk in hun net.
God bewaar mij voor de slagen
Van de visser die me op 't droge zet !
Egoist ? o Ja! Wij, arme vissen
Vinden 't net in 't water soms een troost,
Maar eenmaal erbuiten kan 't niet missen
Of de braadpan wacht ons die ons roost.
DE WORTELSTOK
De wortelstok drijft door het zand
Een groene spruit en voelt de vreugde
Van zon en wind. Nu de open kant
Van 't leven hem zo zeer verheugde
Droomt hij zijn kracht ook vrij van band
En peinst hoe hij juist zulk een plant
Met wijs beleid zou kunnen maken.
Maar kan niet. In zijn donker trekt
Hij dof zich saam en groeit en rekt,
Slaat wortels die zich warrig haken,
Totdat een blijde schok hem wekt :
Een nieuwe knoop is opgebroken,
Een spruit is boven 't zand ontloken
Die hem de wereld nieuw ontdekt.
ELEGIE BIJ DE DOOD VAN WILLEM DE HAAN
Zó sterven is geen leed. Gij vierde uw feest
En gingt toen heen, bemind, beschreid door velen.
Uw levenslot had ik niet willen delen,
Uw dood to delen was mij lief geweest.
Elk heeft zijn eigen dood en gij hadt de uwe,
Wat was uw sterven dan uw laatste daad?
Het dankbaar groeten met verheugd gelaat
Van wie ge als meerdre kende, en nimmer-schuwe
Bewondraar, gaarne uw lof en liefde schonkt.
De donkre gronden en de bittre poelen
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Kende gij niet, ook niet de trotse stoelen
Van 't ijzige gebergte, maar ge dronkt
Het koele water van de landrivieren
Waar zij door dalen gaan, en zonneschijn
De voorjaarsluchten maakt tot lentewijn
En elven-dansen loof en golf doorzwieren.
Dan doemde ook het verleden voor u op
Met schred en spel van sierlijke gebaren.
In hoofse stoeten kwamen luchtige scharen
Rapvoetig juichend van de heuveltop.
Want Mozart hadt ge lief. Niet de gebroken
En schrille pijn, de donkre dreuning niet,
Maar vrijheid en bevalligheid, het lied
Dat, in begrensde vormen uitgesproken,
De scherts en ernst van zulk een tijd verbeeldt
Die, daar hij de oude voeging niet wil laten,
Toch vrij van haar, langs de beminde straten,
Haar werklijkheid wel kept, maar ermee speelt.
Gelukkige, die de wereld kondt vergeten
Terwijl ge er midden in bewoogt ! Die kunst
Erkennen wij ook als een godengunst
Die met de Chaos onze krachten meten.
Uw harmonie was ijl en hel. Waar wij
Die godlijkste van alle machten minnen
Moet ze andre diepten, hoogten, overwinnen
En andere einders spannen in haar rei.
Ons komt zij nooit dan als de kolk van onder
Zijn walm omhoogzwalpt die het landschap vaalt,
Ons nooit dan als de hoogste hemel straalt
En duisternissen omschept tot een wonder.
Gelukkige, gij ! En toch — uw liefde won
Schoon ge in uw laagte wijlde, zelfs de groten....
Wie is, als gij, die Goethe heeft genoten?
Wie die, als gij, Dante verklaren kon?
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Mijn beste lezer ! Mijn gedichten gingen
Naar u en de aandacht waarmee ge alles laast
Heeft zin en toon zo diep en fijn genaast
Dat ze vaak licht van uw gevraag ontvingen.
Voorbij ! Bezoek en brief, weerzijdse hulp
Worden tot schemerdingen van 't verleden
En zonder mij gaat men u nagetreden
En legt u ginder in uw laatste stulp.
ZWIJGEN: AAN RUDOLF PANNWITZ
Kunnen werk en leed ons zo verstommen
Dat wij zwijgen op een vriendenwoord
Uit de verte ? Ja, zij kunnen 't wel.
Want de tijd is kort, in dichte drommen
Staan de zorgen aan onze oeverboord,
Grissend naar ons vaartuig, naar ons spel.
Hoorde ik niet een groet, een dringend vragen?
uit de wildernis
Riep niet vaak
Van de wereld, een verwante stem?
Zwijg maar, want ik zeg het me alle dagen:
Ik ben schuld aan uw en mijn gemis,
Daar ik in mijzelf mijn hartklop tem.
Aan een zuider-zee bij bruine rotsen
Woont een man die rustloos werkt en denkt:
Eenzaam is hij, maar zijn geest is vol.
Meer dan ik moest hij de wereld trotsen
Die ongaarne een huis en arbeid schenkt
Zonder denken-dodende ingangs-tol.
Toen mijn aandacht op hem viel, voor jaren,
Wisselden wij brief en schriften uit :
Tussen hem en mij een lichte brug.
Weerzijdse eerbied wekte een openbaren
Van wat anders elk in 't hart besluit,
En 't oprechte woord bracht woord terug.
Hoe dan dat ik nu na brief en zending
Zwijg en de gevlochten weg vergeet?
Is 't ondankbaarheid of traagheid? Of
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Onverschilligheid na nieuwe wending
Van mijn vaarweg? Neen,'t zijn werk en leed:
Werk dat leed weerstaat, en leed dat trof.
DE DICHTER
Tijd dat ik eindig, meent ge. Wie is ik?
De dichter die van dat zijn jeugd ontwaakte
Het vers beminde en ieder ogenblik
Van zijn beleven tot gedichten maakte
En nu nog hoopt dat in zijn stervenssnik
Het laatste en innigste gezang zal stijgen?
Hij kan niet eindigen, want hij kan niet zwijgen.
Hij kan niet zwijgen als de liefde spreekt
Die in zijn jonkheid hem heeft ingenomen
En door haar woorden de begoochling kweekt
Van werklijk-ware en levens-warme dromen.
Als voor zijn oog hun schoonheid openbreekt,
Spreekt hij maar na wat hij zo duidlijk hoorde.
Een echo is 't van wat hem diepst bekoorde.
Trilt in die echo ook voor u niet nog
De stem die mij gewekt heeft en gedragen
En vrijgemaakt van haat en zelfbedrog
Zodat de pijnen die mij deden klagen
Eindden in 't woord: gelukkig ben ik toch?
Ik weet dat zij die eens die stem genoten
Jets misten toen zij de oren ervoor sloten.
De mensen zijn een wondervreemd geslacht :
Zij jammren in hun laagheid, in hun leegte,
Maar als hun hulp wordt toegezegd en kracht
Die leven inblaast aan hun lauwe veegte,
Mits zij geloven dat zulk heil hen wacht,
Dan harren ze veeleer in hun ellende
En mokken: is die zanger haast ten ende?
De dichter, als hij 't hoort, zegt in zijn hart:
En als ik dood ben wat dan nog? Mijn maten
Zijn heilzame artsenij. Hun heelkracht tart
De tijd. Lang nadat alien mij vergaten

OP DE GRENS VAN HET ZWIJGEN

435

Vindt wel een enkle wie zijn krankheid smart
Hen weer, en weet hij eens zich te gezonden
Dan roept hij al wie ze uit zichzelf niet vonden.
Is niet het grootste en schoonste mensenwerk
Waarbij wij alien leven, 't lang verloorne ?
Dat, opgegraven, als de dood te sterk,
Weer tot de wereld kwam en, nieuwgeboorne,
Het jongzijn leerde aan de oudgeworden klerk?
De tijd moog' wentlen, heel doodt nooit zijn wieling
De tekenen van menslijke bezieling.
Zalig is hij, in wie de levensvonk
Die in ons alien is, eerst helder vlamde
En daarna nooit meer doofde. Als ze even blonk
Wierp ze in de wereld die haar gloed omdamde
Haar spel van stralen. Nevel werd een pronk
Van kunstvolle gewaden. Z6 omhangen
Droeg hij 't heelal: vervuldheid en verlangen.
Vervuldheid : want de schoonheid van 't heelal
Was een gewisheid die hem nooit verzaadde.
Verlangen : want een eindloos vormental
Bewoog hem dat hij telkens andre raadde.
Zo om en om gemalied, stond hij pal
Tegen de Chaos waarmee 't Leed hem dreigde
En die rondom hem als een afgrond hijgde.
Weet ge niet dat de Chaos om ons heen
Gedurig dreigt? Als zorgen ons verzwakken
En wentlen op ons een te zware steen
Vrezen wij voor onszelf niet : — poovre wrakken
Worden wij mooglijk, maar niet wij alleen.
Wij die door ons geloof de Kosmos dragen
Vrezen ons ongeloof en ons vertsagen.
Wij vrezen of de Kosmos zelf niet scheurt
Als wij 't geloof in zijn bestand ontberen.
Dwaasheid misschien, en die ge aanmaatging keurt :
Zal aan een enkle ooit het heelal zich keren?
Welke Atlas leeft die zelfs een aardbol beurt !
Dwaasheid misschien, maar juist die dwaasheid heten
Hun eigen deel de Vinders, de Paten.
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Hun hart is vol van 't redenloos geloof
Dat wijzen-naar-de-wereld waanzin noemen.
Voor alle uitwendige bewijzen doof
Die 't hart verwerpt als dodelijk verbloemen
Van de ingeboren waarheid en een roof
Aan de edelste inspraak, zien zij de gebouwen
Van 't Al gegrond in 't menselijk Vertrouwen.
Moed en Vertrouwen. Want dit is die Moed
Die niet gedoogt dat wij een duimbreed wijken
Van 't ingeschapen levensplan. Dit doet
Dromers heelmeesters en hervormers blijken,
Stutters en stuurlui in de wereldvloed.
De kracht zelf die de sterren houdt verenigd,
Wordt in hen Woord dat uitgaat tot de menigt.
De tijd is ver toen dichters tot een spel
In 't plooiend kleed van de Oudheid zich drapeerden,
Of in de maatgang van het voetgetel
Een hogere eis dan de eigen polsklop eerden
En kille noodzaak in de rijmenbel.
Van iedre schoonheid is hun iets gebleven,
Mits de ene er was: die van 't inwendig leven.
Die heeft de hoogheid van het oud gebaar,
Het vast verband van de getelde grepen,
Het luiden van de rijmen, licht of zwaar,
Van iedre kunst de kleuren en de knepen,
Behouden en doen dienen tot het klaar
Verbeelden van een innerlijk bewogen
Hart en de kracht van 't geestelijk vermogen.
Van toen of werd de dichter, niet een knecht
Van hof of markt, niet de gevierde preker
Van kanselwaarheid of van balierecht,
Niet een verkonder, niet een feestlijk spreker
Die 't lege pleit van kliek of bent beslecht,
Maar de vertrouwde zegger van een daadlijk
Ervaren leven, zielewaar en aadlijk.
Hij voelde 't naadren van een tijd, waarin
Zich ernst en schoonheid enkel konden sterken
Als ze, afstand doend van uiterlijk gewin,
De schijn versmaadden en in soobre werken
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De glans bewaarden van een waste zin.
Het tegenbeeld van een ontbonden waereld
Is 't zeejuweel, dat tussen schelpen paerelt.
Het beeld — al groeit de parel — is te koel
Voor 't warm geluk dat ik nu wil gedenken.
Met kloppend hart en bloesemend gevoel
Zag hij in 't landschap vorm en einder wenken,
De spiegel van zijn geest klaarde 't gewoel
In zon en regen dampende over de aarde,
Die nieuw en heerlijk zich hem openbaarde.
De mensen zag
niet met roerloos oog
Maar siddrende in de deernis en de vreugde
Van een verwantschap die ook hen bewoog
Zodat een wiekslag van gemeenschap vleugde
Van hem tot hen en hem een droom bevloog
Van een verkeer natuurlijker en schoner
Dan ooit het deel was van een aardbewoner.
Wat maakte 't uit dat hij het leed ook zag,
Zag niet alleen, maar droeg, en moest getuigen
Dat hel bij hemel hoort als nacht bij dag,
Daar toch zijn diepste ziel niet liet te juichen
En iedre traan weerspiegelde in een lach.
Hij kon het leven slechts te meer beminnen
Omdat het dwong tot dulden en verwinnen.
Hoe vol en vorstlijk is 't ! Hoe zwelt aldoor
Zijn kracht weldadig aan in onze zwakte.
Hoe zandig zijn we. Maar daar blinkt een spoor
En 't nat stort stromend uit in onze vlakte
En vult ons met zijn hele toebehoor
Van vruchtbaarheid en weelde. Wij geloven
Voortaan niet dat de dood het heel kan roven.
Zo stond de dichter, toen de Chaos kwam,
Om hem, en in hem ook. Want wij, ach armen,
Zijn zo geschapen dat wanneer de dam
Van de uiterlijke binding breekt, de alarmen
Ook ons verbijstren. Hartstocht wordt een ram
Die in onszelf te keer gaat en de stutten
En poorten wegslaat die ons eerst beschutten.
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De Chaos golfde in hem. Maar toen juist werd
Temidden van de wieling en de kolking
De Wil geboren die de hoofdpoort spert :
Het vast besluit dat woordlijke vertolking
Niet vraagt, maar tussen al wat Wirt en wert
Zichzelf stelt, stil en vast, als een gesmede
Pilaar en plaat voor de innerlijke Vrede.
De Chaos golft daarginds : de wereld draagt
Een schijn van vrede, maar zij kan niet rusten.
Wijd weg over de zwalping die haar jaagt,
Als naar beloofde en toegezegde kusten
Schouwt nu de dichter uit. Hij staat, en vraagt
Verbeelding hulp. Zij zendt haar droom. De krachten
Die daaruit stromen kan geen wolk omnachten.
Geloof en Hoop gaan flonkrende op de golf
Vooruit in 't droomschip. Liefde klemt de handen
Aan 't roer, de schuimvlaag die haar overdolf
Dooft nooit voor lang het hoge en snelle branden
Van de ogen, temmers van de waterwolf.
Geen wil van mens beweegt daar en geeft richting :
't Is de Al-wil zelf, die stilstand kent noch zwichting.
Toch blij ft hij needrig. Want hij weet : de weg
Die mensen volgen, stijgt en daalt. Hun lopen
Wisselt met rusten onder iedre heg,
Met staag verpozen bij elk schijnbare open
En met, bij elke sterkte, een lang beleg.
Traag is hun gang. En niet alleen, maar samen
Moet hij, de dichter, gaan en elk does ramen.
Dit is juist schoon, dat hij nu langer niet
Alleen is, maar op 't pad, als een van velen,
De vreugden deelt van een gedroomd verschiet
En ook de smarten van 't verwijl moet delen.
Een andre toon werd meester van zijn lied,
Een toon waar mensenstemmen zich in vinden
En uit de laagten zich om heuvlen winden.
Werd hij al oud ? Hij kreunt zich niet zo zeer
Om wegen die nu her-, dan derwaarts leiden.
Het oude dogma werd een nieuwe leer,
In alles leeft een wissling van getijden
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Die heengang worden doet tot wederkeer.
Hij heeft de dingen van 't bestaan ervaren
En weet bij eeuwen wat hij zag bij jaren.
Toch heeft hij elk ding lief als vroeger ooit.
Juist het bizondre dat maar eens kan bloeien.
Hij groet zijn nieuwheid, die de tijd verdooit
En straks in 't vormenloze weg doet vloeien
Maar die nu leeft en zich in 't licht ontplooit.
Bewondring voor volkomene bekoring
Verhult zijn weemoed om de aanstaande storing.
Er is in elk die in de schoonheid leeft
Een zelfvergetend overgaan in 't andre
Dat, als zijn levensboot de zeilen reeft,
Of strijkt, hem beter dienst doet dan de schrandre
Bereeknaar aan zijn wijze voorzorg heeft.
Zijn vaart heeft uit. Zijn toekomst gaat verloren?
O neen, in 't andre is hij opnieuw geboren.
De Toekomst wenkt. Voor hem niet, maar voor hen,
Die lachend gaan en met gestrekte stappen,
Ter hand het reisboek, leeftocht in de ben,
Aan de einder een geblink van gouden trappen.
Hij vraagt: is 't waar dat ik die vanen ken,
Hoor ik daar liedren die ik heb gezongen,
Een zang van ouden in de mond van jongen?
Hij denkt: wat is de wereld klaar en rein,
Het voelt bijna als heb ik haar verlaten
En nam met mij de troebelheid en pijn
Die ik, misschien in onrecht en verwaten,
Haar toeschreef, en ze waren waarlijk mijn.
Kon ik nog eens nu in het midden wonen
Van ginds mijn volgelingen en mijn zonen.
De wereld is dan ganslijk buiten hem.
Hij merkt de wetten op die haar besturen.
Zijn oude wanen hebben nu geen klem.
De klok van zijn gedachten kent geen uren.
Een stille vreugde zoekt een stille stem,
Die uit zal spreken wat in zijn bewuste
Bestaan misschien verborgen in hem rustte.
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Hij heft het oog en reist van ster tot ster,
Voelt zich omlaag niet, maar omhoog getrokken
Naar 't midpunt toe. 't Is of nabij en ver
Niet langer reeknen met zijn aardse klokken.
Gedachten dwalen niet meer her en der
Maar zijn als in een stroom van licht gevangen:
Verlangen niet, en toch: niets dan verlangen.
De raadren van de wereld rollen stil
Alsof een meesterhand ze juist zo stelde,
Alsof ze niets zijn dan een meester-wil
Die in hun vorm zichtbaar to voorschijn welde.
Onzichtbaar blijft hem hun onwrikbre spil.
Hij wentelt mee, zelf aan die spil gebonden,
Maar in de oneindigheid, die straalt, verslonden.
Een oogwenk dan, — 't is of de ronde
Of hijzelf wijlt en onder ziet en boven.
Een straal van licht die uit het midpunt pijlt
Heeft zich door alle sterren heengeschoven
En staat, als ladder tot op de aard gesteild.
Hij vraagt: is in 't heelal boven en onder?
Of is 't alleen een beeld en zinrijk wonder ?
Kunnen wij gaan gelijk op Jacobs trap
Eens de englen gingen en hij zag hen dalen
En stijgen en verstond de wetenschap
Die nog geen woorden vond in aardse talen
In 't klankloos vallen van hun lichte stap ? —
Kunnen wij ooit geheel de waarheid vinden
Waarin we onszelf en 't Al tezamenbinden?
Dit was zijn laatste stijging. Toen de zon
Hem nog eens vond op scheemrige aardewegen
Ging hij er tussen mensen als een onBekende, een stille drager van verzwegen
Geluk. Een zijworm die in zijn cocon
Bescherming weefde voor zijn slapend leven
En voor zijn droom, die hij niet op wil geven.
Zo kon 't soms schijnen. Ook was 't niet onjuist.
Hij was in zijn bestaan wel heel verborgen.
Toch heb ik soms hem op zijn pad gekruist
Als hij stond luistren naar de kleine zorgen
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Van kindren. Al wat in hun harten huist
Scheen hem belangrijk. Hij was hun vertrouwde,
Een makker, scheen 't, die met hen lachte en rouwde.
Een andre dag vond ik hem in een zaal
Waar mannen zaken van belang berieden.
Hij sprak als zij, en had in toon en taal
Niets dat hem scheidde van die andre lieden.
Slechts meende ik uit zijn klank een enkle maal
Te horen dat zijn zin iets anders duidde
Dan uit de wissling van de woorden luidde.
1k zag hem daarna vaak, in kamp en schuur,
Pratend van dingen van den dag, of eenzaam
Gezeten voor een raam, in stil getuur.
Met alles wat hij vond scheen hij gemeenzaam:
Met nut en noodzaak, kunstwerk en natuur.
Hij was juist dat wat voor zijn oog zich toonde
Al leek 't of in hem nog iets anders woonde.
Hij werd nu ouder. 't Warre haar werd grijs,
De wenkbrauw borstlig. Dieper lagen de ogen
Die om u gleden als naar dromers wijs,
Maar zijn gestalte was nog niet gebogen.
't Was enkel of zijn kracht zich tot geen prijs
Wou geven dan wanneer hij 't zelf begeerde
En na de gaaf weer tot zichzelve keerde.
Een boom is zo die na zijn lange was
Een zware stam heeft en reeds lang zijn twijgen
Takken zag worden, steil of waterpas,
Maar zelden nijgend, en hen lovers krijgen
Op hun gezette tijd, zodat het gras
Rondom hem zeker is, in zomerdagen
Van schauw, en ook van scherm voor najaarsvlagen.
Hij had ook die wetmatigheid, dat doen
Alsof wat in en rondom hem gebeurde
Niets was dan keer en weerkeer van seizoen
Dat hoogstens zich een weinig anders kleurde
Dan 't voorge, maar in landschap of plantsoen
Weinig verandring bracht. Al doen de mensen
Of ze iets verandren aan gegronde grenzen.
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Klaarblijklijk wou hij die zo lang bewoog
De wereld in haar vastheid zien, als zeker
Dat zij een vastheid had. Zo sluit het oog
De oneindige hemel in een ronde beker
En lijnt de wolk in een getrokken toog.
Hij scheen de dingen tot zich in to noden
Maar onderwierp ze dan aan zijn geboden.
Zijn huis lag eenzaam aan een heuvelvoet
Buiten de stad. Ik trof hem daar een avond
Voor 't open erf en na een korte groet
Vraagde ik hem om een dronk. Me aan 't water lavend
Zon ik op nog een woord en vatte moed
Te vragen of de verzen die hij dichtte
Kwamen als ander werk dat hij verrichtte.
Hij zei : ik dicht niet, maar de lie fde dicht.
Zij is de bron en oorsprong van het wezen
Dat ons omringt en dat wij zijn. Het licht
Is niets dan liefde; al wat onze ogen lezen
Uit aarde en hemel, en wat ons als plicht
Of neiging drij ft, is liefde. Er is geen waarheid
Dan die uit liefde volgt in blijkbre klaarheid.
Ook onze geest is liefde en hij bevat
Alles wat is, wat leeft, en ook de zaken
Die mensen als hun toegelegde schat
Van kunst en dichting schijnbaar zelve maken
Maar die hun komen langs een ander pad
Dan zij verstaan. Verbeelding schept in vormen
Van schijnbre vrijheid niets dan de eeuwge normen.
Als mensen dichten en hun lied is echt
Dan is 't de liefde die 't heelal doet drijven
Die in hen werkt. Zijn wet maakt vast en hecht
De verzen die de goede dichters schrijven.
Zij eindigen als de liefde zelf hun zegt :
Tijd dat gij eindigt. Want door alle dingen
Ruist niet van ons, maar van de sferen 't zingen.
LIEFDE EN DE DOOD
Lie fde en de Dood zaten in 't bloemenbed:
De rozen en jasmijnen gingen open
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Rondom de schone Vrouw, in heliotropen
En anjers had de Jongling zich gezet.
Vlinders en kevers vlogen onverlet
Om 't bloeiend kruid en haarge bijen kropen
De kelken in, om zich een vracht to kopen
Van korlig stuifmeel, als een gulden net.
Hij snoof begerig, rekte zich en zei :
De dag is heerlijk. Zie, hoe ze genieten
Van 't leven, bloemen en insekten ! — Zij
Glimlachte: Geen laat zich de last verdrieten
Van 't eeuwige bestaan met u en mij,
Al zien ze soms dat sommige hen verlieten.
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DE METGEZEL
Ons pijnt, mijn vriend, dezelfde nood.
Het vaarvolk van voorheen is dood.
Het nieuwe heeft het roer gewend
Naar kusten die nog niemand kent.
Maar iedre vaarder, na of ver,
Koerst altijd op dezelfde ster.
Wij hebben altijd zon en maan
Getrouw hun vaste loop zien gaan
En nooit een sterrebeeld aanschouwd
Of 't was ontelbare eeuwen oud:
Kaldeeuwer en Egyptenaar
Zagen als ik en gij ernaar.
De hoge bergen en de zee
Veranderden van stee tot stee
Maar weinig, en zelfs mensenwerk
Was eeuw aan eeuw de tijd to sterk.
De mensen zelf, en de natuur
Die groeit en bloeit, zijn kort van duur,
Maar ieder schepsel houdt zijn soort
En brengt steeds zijn gelijken voort.
Het hele menselijk geslacht
Heeft steeds zichzelve voortgebracht.
En ook aan vreemdste kusten vindt
Een man een vrouw, een vrouw een kind.
Wat meent ge, als 't nieuwe vaarvolk reist
En vindt de wereld die het prijst,
Wat vindt het als het om zich ziet
Dan de eigen wereld van ons lied?
Dan klinkt de lang versmade toon
Weer op en is nog even schoon,
Dan spiegelt het vergeten beeld
Het landschap weer dat hen omspeelt,
Dan blijkt maar een gering verschil
Tussen hun nieuwe en onze wil.
Zie, ik ben oud, maar nam mijn stand
In 't midden van dat eeuwig land
Dat de aarde is, en mijn jeugdig yolk
Moog' gaan en zweven met de wolk
Of dwalen door 't gesternde web,
Het treft er mij en wat ik heb,
Mijn hart, mijn ogen en mijn droom,
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Mijn zweven met en zonder toom,
Mijn avonturen-rijke spel, —
En kent mij als zijn metgezel.
Dat zijt ook gij ; en waant er een
Dat in ons rijk zijn zang alleen
De wet geeft voor ons maatgezing,
Dan laak ik zijn aanmatiging.
'T VERLOSSEND WOORD
't Verlossend woord wordt nooit voor hen gesproken,
Geen woord verlost hen ooit,
Die niet geloven dat de hel gebroken
Werd en nooit macht krijgt,—nooit!
Die niet geloven dat de droom geboren
Werd en nu niet meer sterft,
En dat elk die hem heel wil toebehoren
Zijn heerlijkheid verwerft.
Hij werd niet woord voor hij was vlees geworden.
Zijn woord zelf is dat vlees.
Het leeft, het weeft zich door de menslijke orden
Waaruit zijn oorsprong rees.
DE MYTHE VAN 'T GELUK
Toen hij haar kuste deed hij een verhaal
Waarbij zij aldoor lachend en schreiend zei:
Ja!— Jal— en anders niets. Dan zwegen bei.
Maar 't was of ze bleef luistren naar zijn taal,
Of ze zijn woorden een en andermaal
Herhaalde, en 't hele negenmaandsgetij
Dat zij de vrucht droeg, zag ze somtijds blij
En somtijds droef, als tussen vreugde en kwaal.
Zij baarde 't kind en stierf. De vader stierf.
Het kind wies op en zat vaak vreemd en stil,
Glimlachend lijdend, of het in zijn druk
Een droom zocht die het voor zijn komst verwierf.
Het dacht: mijn vader gaf 'm, met moeders wil.
Het vond 'em: 't was de Mythe van 't Geluk.
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DE DONKRE DRANG
Hoe woelen en wroeten de volken,
Elk naar zijn toestand en aard!
Zij trachten vergeefs te vertolken
Wat hen bezwaart.
Zij schijnen naar wil of begeren,
Naar nood of natuur,
Zich tegen elkander te keren,
Buur tegen buur,
Maar in hen werkt een verlangen,
Een donkre drang,
Dat alien elkander omvangen
In een belang.
Want het teken dat elk aanvaardde,
Onbewust of bewust,
Is een kaart : de kaart van een aarde,
Een aarde, van kust tot kust.
Welk een stille figuur ! De machtigen
Die door woord en daad
De scheiding bekrachtigen
Tussen staat en staat,
Tussen natie en natie,
Tussen kerk en kerk,
Doende bij de gratie
Van een groep of gezindte hun werk,
Zij zien op naar die teekning: zij weten
Dat ieder klein deel
Dat zij meten,
Deel is van dat geheel.
Zij weten meer : zij besef fen
Dat dit grote geheel hen drij ft
Iedre grens zó te tref fen
Dat het zelf in wezen blijft.
Niet enkel dat treinen zich winden
Door elk land, trots stroom berg ravijn,
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En de schippers hun havens vinden
Aan 't eind van lucht- zowel als waterlijn,
Niet enkel dat sein en teken,
Ja 't duidlijke geluid
Van 't menselijke spreken
Zijn ring om de aarde sluit
In enkle seconden, —
Zodat de stem
Haar houdt gebonden
In lus en klem, —
Groot is dit stoutste wagen,
Maar meer, veel meer is het beeld
Dat we in ons dragen:
Een enige aarde, door geen grens gedeeld.
Die droom leeft in ons, ook in de ingeroesten
Die voor zichzelf bestaan,
In wie om macht en buit rijken verwoesten
En door het zwaard vergaan,
In de gelovers aan verouderde systemen,
De voorsprekers van kliek of bent
Die ontzielde leuzen temen,
In de tragen, aan hun stoel gewend.
Zij weten hem niet, maar zij voelen
Zijn drang als een dreiging diep in zichzelf,
Als het rusteloos spoelen
Van water om een verzakkend gewelf.
De tijd heeft hen nodig ; zij slechten
Onwetend, in dienst van een macht
Die zij schijnbaar bevechten,
De grond voor het nieuwe geslacht.
WEDERZ IEN
Het was een helder ogenblik
Zoals eens Saulus overscheen
En zoals hij toen stond stond ik.
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Gij hadt gezegd: nu ga ik heen.
De Dood zei : en zij gaat met mij.
En gij: nu laat ik u alleen.
Maar ik, in 't licht, stond klaar en vrij
En zei : wij zien elkander weer.
De Dood heeft macht noch heerschappij.
De Dood mag doen naar zijn begeer,
Hij staat in 't teken van de tijd,
Hij weet van keer noch wederkeer.
Maar ik — dit is mijn zekerheid —
Ik leef, en weet van toen noch nu.
Ik ben een zoon van de eeuwigheid
En waar ik kom, daar vind ik u.
ROZEN
Ik boog me over de rozen,
Ik dronk hun zoete geur,
Mijn oog genoot hun blozen,
Hun fijne en helle kleur.
Ik keurde 't scherpe steken
Van doornen op hun hout,
Ik trachtte een of to breken,
Een harde en spits-geklauwd.
En 't klein-tandig gebladert
Spotte in zijn donkre groen:
Dwaas, die mijn rozen nadert
En vraagt hoe dorens doen!
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Wij kunnen niet in 10zaamheid
Of strijd,altijd
Het wicht weerstaan van de aardse rampen,
hebben in onszelf een kracht
Die leeft en rijst, die heerst en lacht,
En zegeviert ook zonder kampen.
UIT HET EEUWIGE
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JEUGD
Was 't de begonia in een pot op tafel?
Het rollen van de donder en het kruisen
Van bliksemstralen door het donkre zwerk?
Was 't de muziek in 't park, gehoord aan 't water
Waar zwanen dreven en hij zag daarginds
Gasbollen onder bomen om de tent?
De jonge dromer gaf zich over aan
De trilling van die beelden, zocht ze zelfs,
Omdat ze in hem een eigen toon verwekten,
Een vlaag van woorden en in maat en rijm
Een wiegeling en weergalm: een gedicht.
Het was een kinderlijk vacantie-spel,
Vulling van vrije dagen. Maar 't gespeel
Werd wonderlijke noodzaak. Toen de school
Weer aanging was hij langer niet de knaap
Die lessen leerde. Liedren en romancen
boeken die hem boeiden waren
Verzon
Coleridge (zijn hymne in Chamounix !), van Byron
The Prisoner of Chilton, Shelley's jeugdwerk,
Drama's van Vondel. — Bijbelse verhalen,
Dante's Commedia, de Ilias, de Odyssee
Hoe dankbaar was hij Voss en Streckfuss — vulden
Een jaar en langer hem met beeld en taal.
Zijn oor werd dronken van gezang, zijn geest
Bedwelmd door onverwachte ontroering: somtijds
Duizelde hem en stortte hij bezwijmd
Tussen de banken van de klas of 's avonds
Op donkre markt. Zijn vriend bracht hem op 't schoolplein
Onder de pomp of hij ontwaakte en zag
De sterren boven hem en liep naar huis.
STADSGELUID
Zoals een vogel op de golven rust,
Zo ik op 't stadsgeluid, mijn element.
Wirwar van tonen die uw oren schent
Wordt als bij de ingang van een grot geblust
Door de olie van mijn droomzang; als zijn lust
Verglijdt in stilte en scheemring vloeit de bent
Onwillige geknechten mee en kent
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Mijn harmonie voor heer, niet meer bewust
Van eigen wanklank. Radio, claxon, jazz,
't Onzinnige geroep, gekrijt, gehuil
Zijn de gevangnen van mijn zangrig woord.
En midden in de volte draag ik 't voort,
Of 't bloeit en kleurt en wiegelt: als een tuil
Van bont gebloemte en groene en rode bes.
STEMMEN IN DE STORM
1: DE GESLOTENE

Is die begon met open hart
En deernis en de guile kracht
Tot helpen, nu verhard
En toegesloten? Heeft de klacht
Om eigen leed zijn lippen zo gepijnd
Dat de adem stokt en schrijnt
Nu hij die droevigsten wil troosten,
Van allen hulpeloosten?
2: VREES VOOR LEED

Vrees voor leed is knagendste van kwalen.
Weggescholen achter sterkte en grens
Kunnen volken nauwlijks ademhalen:
Veilig sterven schijnt hun wil en wens.
Angstig roepen ze om een rijk van vrede
En staan zelf in 't harnas steil en stijf,
Staaplen goud op, volgen de oorlogszede :
Tol en cijns van handel en bedrijf.
En wat volken doen, doen straks de burgers,
Elk bouwt ijvrig zich een klein gewelf.
Adem ! zuchten ze en zijn zelf de wurgers,
Eerst van de andren, eindlijk van zichzelf.
3: HET AARDSE RIJK

Wie kent alleen zijn eigen land !
Stemmen komen van allen kant.
Klagen en vragen, roepen luid
Of nog de ring om de aard niet sluit.
De aarde is zo klein, zij is zo vol
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Menslijke stammen: iedre stoot
Maakt ook de verste blaren dol.
Een dood wekt vrees voor aller dood.
Elk deel van dit bewogen woud
Trilt mee op 't iced van buur en buur,
En seinen gaan van uur tot uur —
Ge hoort ze, waar ge u ook onthoudt
En scheidt niet langer pool van pool,
Pagode niet van Kapitool,
Maar woont bij beide tegelijk,
Overal zoon van 't aardse rijk.
4: DE DROOMSTEM

Het is aldoor hetzelfde neuren.
Ik hoor het als in slaap.
Als van een zee die een gebeuren
Murmelt van kaap tot kaap.
Ik tracht vergeefs de zin verstaan :
Belofte, dreiging of vermaan?
Ik woel als dromer onder 't laken
En zoek beangst de druk te slaken
Die mij het luisteren belet.
Dan zit ik nat van zweet op 't bed
En ben nog dankbaar voor 't ontwaken.
Schemer is vaal over de daken.
5: HET DILEMMA

Ik kan de daad in klaarheid nog niet vinden.
In de eigen kring doe ik het werk wel goed,
En wat is wijzer dan zich in te binden
En daaglijks goed te doen wat daadlijk moet?
Maar wijsheid was dit toen besloten kringen
Elk schepsel bonden in zijn eigen perk,
Nu we, alien een, een aarde ons zien omringen,
Dringt in ons hart de drang naar 't ene werk.
6: ZOON VAN 'T HEELAL

De aarde is zo klein: ge kunt haar zien
In 't koor met machtiger planeten.
De waarste daden zijn misschien
Niet die wij met haar maat bemeten.
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De sterren hebben niet een wet
Elk voor zichzelf, maar alien samen.
Hun gang en vaart zijn vastgezet
Voor duur die wij niet kunnen ramen,
Ook die van de aarde. Maar ons drij ft
De onrustige wisseling van 't kleine
Dat op dit sterretje leeft en lijft,
Opdat zich elk van ons verpijne
In zorg om zekerder bestel.
Hoe meer wij de aarde als een gevoelen,
Hoe meer we op haar als in een hel
Rusteloos siddren, branden, woelen.
Dat kan niet goed zijn. Ik beding
Voor
daar 'k in 't heelal mag wonen,
Niet de onrust van dit aards gedring
Maar vree die mij de sterren tonen,
Die ze in mij stortten, die ze als vorm
Vastprentten in mijn geest, die alle
Gestalten regelt : mens en worm,
Groen loof en paarlemoeren kwalle.
Die drift is 't mateloos kristal
Dat leeft en heerst, een web van stralen,
Dit de ether die het talloos tal
Van lichamen doet ademhalen
En deel geeft aan zijn zekerheid.
Die drift slaat in mijn brein zijn vonken.
Die zekerheid moet wel altijd
In mijn gedachten zijn bezonken
Zo ik ooit deel aan 't alzijn heb.
Ik wil geen onrust, wil geen vrezen,
Ik ken alleen 't oneindig Wezen
Waaruit ik vrede en vastheid schep.
7: DE DAAD

Nu weet ik wat de stem beduidt
Die murmlend door de wereld gaat.
Zij roept dat elk door eigen daad
Een bond met aarde en sferen sluit.
En doe ik dan het kleinste ding
Of 't grootste — er is geen onderscheid.
Mits ik ze doe met vurigheid,
Volkomenheid, verzekering.
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NAJAARSMORGEN
Genietingen van 't oog in najaarsdagen,
Genietingen van 't hart wanneer de zon
Door wolken scheen en 't licht in lange vlagen
De landen afliep tot de horizon;
1k kende u toen de nevel van 't verwachten
Mijn jeugd omving; ik kende u toen de dool
Van mijn naar klaarheid strevende gedachten
Het heel heelal begroette als zijn symbool ;
Ik kende u toen de daad me aldoor bevrijdde
Van druk, ikzelf een zon, die steeg en streed,
Zodat ik hem die ginds mij begeleidde
Als meester niet, maar als genoot beleed.
1k kende u niet, toen ik mijn ogen tuchtte
Tot blindheid voor de wereld en haar schijn;
Ik kende u niet, toen ik benauwd verzuchtte
En angstig wegkroop voor gevreesde pijn.
1k ken u weer, nadat ik lang verborgen
Woonde in de schemer van 't bedroefd gemoed;
1k ken u weer, nu ik de najaarsmorgen
Als de uchtend van mijn nieuw bestaan begroet.
DE TROSKNECHT
Hebt ge mij al die jaren
Als een gebogene
Mijn last zien dragen,
Schuchter en eenzaam,
Zodat ge meende
Dat ge me kende,
Nu ben ik anders :
Want de arbeid die mij was opgelegd
Heb ik vervuld.
Ons zenden de Onuitspreeklijken
Op lange reizen,
Laden ons leed op,
Zorg, en de taken
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Die ons niet behagen :
Wij, als we wijs zijn,
Aanvaarden het dienaarschap,
Bukten ons Jong reeds,
Groot en gelaten,
Voor iedere opdracht.
Ene is de durende :
Hen to verheerlijken....
Talloos zijn de andre,
Kleinere of grotere,
Van korter of langer duur,
En elke, naarmate
Hij anders volvoerd moet,
Verandert ons.
Al naar de last mij gewerd,
Trok ik met schallende reien
Mee, korybant, —
Daalde met spit en houweel
In donkere schachten, —
Zat als strateeg in de zaal
Tussen kaarten en seinen, —
Liep als soldaat in de tros,
Droeg als de minste mijn pak.
Anders ook kan ik weer zijn.
Want de taak die een god mij verkondde De laatste misschien — is nu die :
Dat ik lastloos ga,
En van doel niet weet,
En wacht op mijn uur.
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TITELGEDICHT

TITELGEDICHT
1k had de wereld van mijn tijd verlaten
En dwaalde in 't landschap tussen kloof en zon
Toen in me opnieuw het spel van klank en maten,
Het stromen van de inwendige taal begon.
Het lokken van een ziel in kinderogen,
Van een gestorven dromer 't zangrig lied,
En de avondrust, hebben mijn hart bewogen
Nog eens to zien wat wereld ik verliet.
Mijn vrijheid voegde zich naar haar beperking
En vond die schoon. 1k zag me als zulk een kracht
Die grensde en bond. Ik juichte om de versterking
Van 't schijnbaar kleine, tot triomf gebracht.
Heb ik dan 't wereldkluwen nu ontwonden?
0 neen. Maar toonde als lachend raadsel aan :
Dat schoonst en vrijst zijn wie het vastst gebonden
De wereldwindingen ten einde gaan.
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TIJDENS DE AVONDRUST
1: VRIENDELIJKE OGEN

Vriendelijke ogen
Hebben groot vermogen:
Als ik aan hen denk
Schijnt mij hun groeten
Bij elk ontmoeten
Een klein geschenk.
Vriendelijke ogen
Hebben groot vermogen:
Zij zenden vooruit
Als stille boden
Blikken die noden
Tot weerkomst uit.
Vriendelijke ogen
Hebben groot vermogen:
Zij tonen klaar
Wat in 't hart verborgen,
Nog vrij van zorgen,
Goed is en waar.
2: DE DROOM VAN AART VAN DER LEEUW

Wanneer de hemel vol wordt van gezang
En 't lied op lied het lied te boven stijgen,
Dan zullen alle laagre liedren zwijgen
En is een eind aan onze donkre drang.
Dan plaagt ons langer niet het wreed verlang,
Dat naar een eindloosheid ons hart deed hijgen,
Omdat wij hoopten eindlijk te verkrijgen
Een kracht en vrede zonder overgang.
Gedroomd verblijf waar zielen zielen vinden
En niets verganklijks langer aan ons kleeft,
Hoe kostbaar zijt ge schoon ge niet bestaat.
Het is toch zo dat daar we ons moeizaam winden
Door 't vele schone dat nochtans vergaat,
De droom verschijnt als dat wat waarlijk leeft.

461

462

HET LACHENDE RAADSEL
3: NOG EENS HET BERGLAND

Het stijgen en het dalen en het blijven
Op ef fen vlakte hebben elk hun vreugd.
Ik schaam mij dat het mij niet altijd heugt.
Ik schaam mij dat het leed mij dwong tot schrijven.
En nochtans zeg ik dankbaar : koning Leed,
Hadt gij mij niet op 't eind zo diep vernederd,
Ik stierf zonder de wondren die ik sedert
Uw overwinning eerst volkomen weet.
DE GENIUS
U aan mijn stem te wennen heb ik weinig jaren.
Tussen veel andere is de mijne ook niet zo luid.
Maar aan uw ademhaling zal mijn taal zich paren
Ook zonder dat ik spreek en u haar zin beduid.
Want als zich oor en hart tot saamgezag verbonden,
Zodat het woord het woord volgt of 't niet anders kon, —
Vindt dan een enkle toon de onverschilligste monden,
Zo vormen ze ongewild wat ik in stilte spon.
Zij lenen het hun stem, die 't kloppend hart bekrachtigt.
't Is of een eigen dichterschap in hen ontwaakt.
De Genius van de taal heeft zich hunner bemachtigd,
De Genius die mij drij ft en die mij dichter maakt.
Zoals het water vloeit, en valt, en vult de kloven
En windt zich om de rots, en keert, en windt zich weer,
Zodat de klimmer als hij, 't lage hout te boven,
Rondom zich blikt en ziet door 't groene lover neer,
Aan alle zijden water speurt: tal van rivieren —
Zo schijnt het hem—maar 't is aldoor dezelfde stroom
Die hier in rechte vaart en ginds in bochtig zwieren
Het land drenkt en weerspiegelt wolk en berg en boom,
Zoals dat water stroomt de taal, door niets weerhou'en,
Maar overal zich voegend, plooiend, dalend heen:
Zij draagt een hemelziel door lagere landouwen
En schijnt veelvoudig, maar is onverbroken een.
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De Genius van de taal, in 't Paradijs geboren
Waarheen onze oudste droom ons eerst geluk verlegt,
Hij lachte toen het Paar zijn onschuld had verloren,
Hij lachte toen 't omlaag aan de Arbeid werd verknecht.
Hij wist dat sinds hem God in mensen gaf to wonen
Hij hen geleiden zou naar 't allerlaagste dal,
En dat de vloek die rustte op dochteren en zonen
Een zegen zijn zou, onmiskenbrer dan hun Val.
Hij viel, hij viel. mee met hun onweerhoudbre dalen
Naar 't graf. Hij viel, maar telkens weer, door hart en mond
Van dat verdoemd geslacht, zong hij in alle talen
De wondren van zijn onverbrekelijk verbond.
HET VERBORGEN VUUR
Toen was ik jong, nu ben ik oud.
Wat is het onderscheid gering.
De maand valt in hetzelfd seizoen,
Het middaguur is nog als toen,
En ik zit hier, die saamspraak houd
Met hen en met mijn mijmering.
Nog altijd volg ik in de lucht
De wolk, op aard de vaste grond,
En mijn gedachten zijn vandaag
Nog even vast, nog even vaag:
Gewaringen door taal getucht,
Maar elke een onbegrepen vond.
Hoe vreemd dat de gedachten gaan
En spreken zich volkomen uit
En dat hun zin, hoe openbaar,
Toch anders is, en even klaar
Op een ook thans weer onverstaan,
Een nooit ontraadseld weten duidt.
De duizend stemmen om mij heen
Betogen daaglijks hoe ik ben,
En de een zegt zus en de ander zo.
1k luister, en versta hen no,
En denk: of ik mijzelf dan ken?
En denk en glimlach : zeker, neen.
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En toch deed ik dit wezen kond,
Dit wezen dat ik niet versta.
En het geloof verlaat mij nooit
Dat het zich eindlijk heel ontplooit,
Zodat de vraag: is dit zijn grond?
Wordt beantwoord met een juichend: ja!
Maar 't kan niet zijn. Op 't ef fen doek
Van uw verbeelding teken ik
De schaduw die dit brandend vuur
Werpt door mijn zichtbare natuur,
Ik dwaas die vuur in schaduw zoek
En eeuwig in een ogenblik.
De beelden die mijn eeuwig licht
Op tijdlijk wisselen verwon,
Die laat ik u en 't is genoeg.
Ik weet dat ik geen schaduw joeg,
Maar ook dat tot geen oog de zon
Zijn onverhulde stralen richt.
DE BLIKSEM
Een Loden lucht met in haar kolk het branden
Van gele zwavel schoof van 't oosten op.
De zware val van regendrop na drop
Stoorde tenauwern6 de vale landen,
Terwijl een scherp licht de verlaten stranden
Van 't westen schuw bescheen. Een enkle top
Rees boven 't noordelijke duinenslop
En zag de dag in scheemringen verzanden.
Toen schoot de bliksem uit en helde kioven
En velden op in zigzaggende vaart,
Zodat de duisternissen wild verschoven;
En lang en luid kwam 't romlen van de donder
Hem na. Daar aanstonds 't onweer was bedaard,
Stroomde de regen neer, boven en onder.
EROOS
Kussen, zei hij, kussen wilde ik
Ene die mijn mond niet mede
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En haar lichaam tegen 't mijne
Vlijde en het niet of te vleien
Tot wij beide elkaar vergaten,
Beiden, aan elkaar verbonden,
't Kind verwekten van ons beiden.
Want een beeld zweeft voor mijn ogen
En in spiegels, voor en achter,
Weergekaatst, verhonderdvoudigd,
Als lantarens in de nevel
Door de nachtelijke straten,
Licht en bee ft het als het vonken
Van geslachten door de tijden,
Eindloos door de tijden dragend
Jets van mij, van mij het beste,
Dat zich mengen zal met velen,
Mij verliezend, mij bewarend,
Totdat nooit en nergens mensen,
Wanen ze ook zichzelf te wezen,
Kunnen zijn die mij niet koestren
In hun lichaam, in hun denken.
Maar waar is de vrouw, de droomster,
Die haar beeld huwt aan het mijne
En mij kust, mij de melaatse !
JONGE SPELER
Waarom de oude vormen te verminken
En niet nieuwe bootsen? Jonge speler,
Die uw zang uit eigen diepten put
En uw dromen jaagt op eigen bergen,
Hebt ge nochtans de oude liedvorm lief,
Hang zijn strengheid niet de speelsheid aan,
Die u vrijheid
maar onmacht is.
Wat de zangers van de voortijd gaven
Moge vast en klaar een weergalm wekken
In de zoetheid van uw tonen, of :
Schep een andre vorm die, wild en vreemd,
Hen verwondert, maar misschien verheugt.
IK IN MIJN JEUGD
Ik, in mijn jeugd, sprak als de grootsten spraken,
En vormde mijn gedragen naar hun wet.
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Toen hielp mij Keats het schone vers te maken,
Shelley de strofe en Shakespeare het sonnet.
Ik wilde kunstnaar, dichter, minnaar wezen
Als zij en kende als knaap geen schoner droom.
En werd ik boven mijn verdienst geprezen,
Ik boog, ik knielde in stilte, en wist mij vroom.
Dan schreide ik om mijn Zelf, mijn Hart der Harten,
En vroeg de God-in-mij Zijn eigen spraak.
Hij lachte en zei: wie zal de Goden tarten !
Uw eigen spraak, maar eerst uw eigen taak !
Toen heeft hij mij mijn eenge taak gegeven :
De dienaar zijn en zegger van het Leven.
DE WIMPEL

Over de eeuwen heen groet ik u met vlag en wimpel.
Zelden hees ik de driekleur, want zelden
Voelde ik mij een met hen die haar hesen;
Maar de wimpel bewaarde ik voor u alleen.
In de jaren toen Holland en Zeeland een man behoefden,
Wijs en aanzienlijk, lenig en sterk van geest, betrouwbaar,
Waakzaam en vol van vonden, persoonlijk belangloos,
Vonden zij u : niet enkel bekwaam, maar groter
Dan zij begrepen, en nochtans geneigd het trotse
Hoofd naar hun kleinheid te nijgen, zijn vlucht te bezwaren
Met de noodzaak van hun bestaan en als godspraak te aanvaarden
De onafwendbare kracht van hun enge beperking.
Want wij maken ons leven niet naar onze aandrift,
Maar in bond met de machten die ons weerhouden.
Dit is waarlijke grootheid: niet meteoorlijk
Schieten door 't ruim, een kern en een staart, ongebonden,
Aanstonds vergaand en verspattend in eindloze ruimten,
Maar, gebonden aan 't strenge geheel, en wetmatig,
Toch door zijn macht de wentling mee te bepalen
Van de gesternten, geschikt in wiskunstge figuren.
Dat dit gesternte, dit kleine geheel van gewesten,
Zeventien niet, maar zeven, in 't ruim van Europa,
Daar zonder invloed niet, en niet zonder kracht in de wereld,
Wentelde en wentelen bleef, dankt het deels aan zijn wezen,
Deels ook aan u. En daarom staat uw gestalte,
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Van u, de voor vier eeuwen geboorne, nog altijd
Als op de kim van ons denken, en daarom hijsen
Wij nu niet enkel het roodwitblauw, de vlag van de natie,
Maar erneven de wimpel, 't oranje, als teken
Van een gemeenschap van man tot man, met u, onze Leider.
En zo groet ik u dan, over de eeuwen heen, met vlag en wimpel,
Met de driekleur, de zelden gehesene, omdat ik zelden
Een was met hen, die zelf niet een, Naar gedachtloos hesen,
Maar ook met de wimpel, 't oranje, het heilig bewaarde
Voor u alleen.

24 April 1933
DE NIEUWE STRAAT
1
Het groenomrande slingerpad
Dat tussen duin en veld bewoog
Bekoorde niet alleen mijn oog
Maar was een rustig kader, dat
Mijn mijmering hield ingevat
Als ik mij naar het venster boog
Of buitenshuis, vol zoet betoog,
Het grint drukte of op zoden trad.
Maar nu er, rechtgelijnd en breed,
Een straat van klinkers zich verscherpt,
Nu is het of hun koude beet
Mijn zachte denken wreed omsnerpt.
Oog en gedachten keren in
Naar de eigen lijn voor de eigen zin.

2
Zo is het met de wereld ook,
Die roekloos langs een rechte lijn,
Niet vragend naar het mijn en dijn,
Vat prachtig rijpte of schoon ontlook,
De toekomst perst, als strook en strook
Van platte geestdrift, om een plein
Van domheid, eigenbaat en schijn,
Op schoonheid die zich bang verdook.
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Er komt een tijd dat weer het hart
Van uw rechtlijnigheid vermoeid,
De waarheid uit haar openwart
Dat iedre pool haar weerpool boeit.
Want in ons leeft, een stilte spil,
Wie lijn niet, maar gestalte wil.
3
Ik zit in stilte en vraag naar tijd
Noch tal en lach wat met uw ,volk'.
De ontelbren zijn een natte wolk
Die straks de bliksem openrijt
Die ergens slaapt. Als wijd en zijd
Haar nacht hangt, spruit uit gindse kolk
Een vonk die als een lichte dolk
Het donkere gordijn doorsnijdt.
De wet die ik in woorden berg,
De dreiging die mijn hart behoedt,
De rust waar ik uw kracht mee terg,
Is roerloos in me. Onder mijn voet
Worstlen de volken. ZO zit ik
En wacht de onmijdbare ogenblik.
4
Ik ben niet als de dwaas die denkt
Dat de afgeschoten Al haar vaart
Behoudt tot ze uit de sfeer van de aard
De verre ster vindt die haar wenkt.
De kracht die haar de schutter schenkt
Is met de weerstand zelf bezwaard
Die haar met omgekeerde baard
Doet dalen als haar richting zwenkt.
Mijn hand houdt in haar ene greep
De voortgang en de weerkeer vast,
Mijn oog aanschouwt geen rechte streep
Waar het geen ronde in ondertast,
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Mijn hart vat in eenzelfde strik
De menswil en het lotsbeschik.

5
Het is niet dat ik oud en zwak
Het sterk bedoelen nu misprijs.
Mijn wil werkt nog op de eendre wijs
Als toen mijn jeugd haar grenzen brak.
Ik spande al jong mijn spieren strak
Op zoek naar 't aardse paradijs,
En zijn nu ook mijn haren grijs
Mijn wil is de eendre en kreeg geen krak.
Maar toen als nu was mu de god
Die in ons werkt een wijs genoot.
Hij had door strijd van droom en lot
Door stille stoot en wederstoot
De waarheid van zijn dubbeldrift
Glimlachend in mijn hart gegrift.
6
Gij zoekt uw yolk, uw rijk, uw staat.
Wedijvrend zoeken neven u
Andren hetzelfde en elk is schuw
Van elk die zijn beding weerstaat.
Weer andren houden nieuw beraad
En zeggen dat de wereld nu
Verlangt dat yolk aan yolk zich huw
En geen haar recht to boven gaat.
En 't een is goed en 't andre goed,
Maar wie een yolk zoekt, wereldloos,
Een wereld die geen volken voedt,
Beide bestaan een korte poos.
Tot yolk naast yolk zich wedervindt
In een rijk dat hen samenbindt.
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7
Dwazen die in uw eigen land
Uw eigen mensen bant en moordt,
Die met de waanzin van uw woord
De lijnen van uw standen spant,
Dwazen die met uw dom verstand
De stemmen van de besten smoort
En meent dat adeldom behoort
Aan 't mengras dat ge niet verbant,
Gij zijt geen yolk. Ge zijt een bent
Die volksdom noemt de domme groep
Die 't ware volksdom nog niet kent,
En stij ft u in uw kwade roep.
Zaagt ge ooit, hoe star ge uw blik ook richt,
Twee helften tot een heel verdicht?
8
En andre dwazen, die gelooft
Dat een ontworteld yolk, ontdaan
Van vroomheid die ge smaadt als waan,
Van rechten die ge hun ontrooft,
Van vrijheidswil, door u gedoofd,
Aan andre volken voor kan gaan.
Dwazen die meent dat uw vermaan
Gehoor vindt bij een denkend hoofd.
Gij die niet als uw buur u scheidt
Van 't eigen yolk in warse trant
Van avrechtse uitverkorenheid,
Maar met schoolmeesterlijk verstand
Zijn wezen in een web verstrikt
Dat toekomst heet, maar 't bloed verstikt....
9
Toch zal uw beider storm en dwang,
Duren ze ook niet, niet zonder baat
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Verlopen langs de rechte straat
Van uw geestdriftige gevang.
Storm voort, strijd voort, ik zie eerlang
Na wat nu scheidt een beter staat,
Een bond waarin gij ondergaat
En opleeft met verhoogde drang.
Het is omdat ik zeker zie
Dat dit schoon droombeeld meer zal zijn
Dan vulsel voor mijn poezie
Dat ik zelfs in uw rechte lijn
Jets schoons zie en mij onderschik
Aan 't waanbeeld van uw ogenblik.
10

De Meidoorn bloeit, de Mei begon.
Nu is het meest beminde feest.
Het is er jaar aan jaar geweest,
Het feest van de arbeid. Wie 't verzon
Schonk 't beste wat hij schenken kon
En wie het viert viert allermeest
De dode schenker en zijn geest,
Ook wie, zo 't heet, hem overwon.
Hem overwon ! Hij steelt zijn Dag
En dwingt tot vieren en beveelt
Dat elk de Dief prijst en zijn vlag
En niet de Geyer en zijn beeld.
Wat nood ! Nu 't Feest steeds verder dringt
Kent elk de naam waar 't hart van zingt.
11
Treur daarom niet, al gaat ge als slaaf
Vernederd in een valse stoet
En nart met nagemaakte groet
Uzelf en elk om huis en haaf,
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Om werk en brood. Het hart blijft braaf
Zo 't weet wat rust in 't diepst gemoed:
Wie zijn geloof verliest misdoet,
Is 't heden voos, de droom zij gaaf.
De droom is niet een vreemde luim
Die voor de werklijkheid verbleekt,
Hij is de weg door groter ruim
Dan 't heden met zijn hoorn bespreekt.
Hij is geen waan, hij is geen gril,
Geen jaarwil, maar een eeuwenwil.
12
Door de eeuwen gaat de bochtige weg,
Nu op, dan neer. Wij zien zijn loop
In vogelvlucht en onze hoop
Vliegt voor en klein schijnt iedre heg
En machtloos klinkt het luid gezeg
En krachtloos blijkt het hard genoop,
Doelloos 't geschacher en gekoop,
Doelloos de kracht van 't lang beleg.
Want zie, gij waart in 't dal, maar daar
Breidt zich de vlakte heerlijk uit.
De volte ontwart, het doel wordt klaar,
Geen wand meer die u in zich sluit.
Het oog dat sloot in stervenssnik
Gaat open met een zoete schrik.
13
Wat heb ik anders dan mijn droom,
Wat anders dan mijn zekerheid.
Hij ligt altijd in 't hart bereid,
Hij is altijd gelijk een stroom
Die schepen draagt, waar stad en boom
In spieglen en die zich verwijdt
Diep, dieper als de oneindigheid, —
Waarin ik zink en toch niet schroom.
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Want weet, mijn stroom, ik ben uzelf,
De wereld is uw evenbeeld.
Omlaag, omhoog eindloos gewelf
Waardoor uw rustige golving speelt.
Mijn droom is 't leven, uit en in,
Bezielde geest en zichtbre zin.
14
Nu keer ik tot mijn straat van steen
En alle straten, rechtgestrekt
Door land en geest, zwaar afgedekt
Opdat geen grasspriet er doorheen
Zijn leven met de lucht vereen.
Rechtlijnige straten die u rekt
Van hoek tot hoek, — ach nochtans trekt
U de oude bocht — die zie 'k alleen.
Er is geen rechte lijn: de bocht,
De golf is in haar en verzelt
Haar starre vaart op iedre tocht
En in haar hart bewaart ze 't veld.
Ik ben — zegt ze — oorsprong en begin,
Die alle straten overwin.
HET KLUWEN VAN DE WERELD
De wereld is dat deel van het bestaande
Waar zich de sterveling vergist. Hij zoekt
Daarna de kluis van de Eenzame, — en hij vindt?
Een niet verdwaalde. Een man die altijd weet
Dat waar hij is 't heelal zijn middelpunt,
Het hart zijn wijkplaats heeft. Hem komen konden,
Te meer betrouwbaar daar hij speurt noch vraagt,
Van alle streken, en de mensedaden
Zijn voor hem uitgebreid als in een boek.
Maar om hem heen zijn in hun waste gang
De sterren en seizoenen en hij meet
Aan 't weinige dat blijft al wat vergaat.
Zijn lach is glimlach als een mens van ginds
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Hem van de vreemde dwalingen verhaalt
Die hij begaan heeft en zijn glimlach groeit
Als in hun doolhof hij het punt herkent
Waarrond de dwaler ging en dat hij Bert
Als 't midden van zijn wereld, van de wereld....
Nauwlijks verstraft zich zijn gelaat, als deze,
De doler, hem zijn ongemeten trots
Onthult, zijn neerzien op de onnoozle zielen —
Zo zegt hij — die zijn wijsheid nog niet delen.
Zijn blik wordt zeldzaam koel en 't stille stortbad
Van zijn spraakloze hoon schijnt, even maar,
Boven dat niets vermoedend hoofd to wenden
In zijn scharnieren, — maar het hangt weer stil :
Het oog ziet zacht, toegevend, en de mond
Zegt enkle woorden, die als droppen vallen
In 't oor van de gekoomne en, nauw bemerkt,
Hun woning zoeken in zijn geest. Maar danAls hij gegaan is — dan vangt in dat brein
Een andre doolhof aan, en 't middelpunt
Zijn juist die woorden. Uitgang is er niet,
Want telkens lokken hem die woorden weer,
Die als een plein van vreemde fabel glanzen
Tussen 't gewirwar. Uitgang is er niet,
Totdat die kranke komt bij de eigen kluis,
Nederig en gebroken, en verhaalt
Nu 't nieuwe dwalen. En dan wijst hem stil
De ziener, die nu groot schijnt en niet lacht,
Eerst naar de sterren en dan naar het hart
En leert hem 't kluwen van de wereld zien.
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DE BOODSCHAP
TOT DE GESTORVENE
Nu zijt ge vrij. Vrij van het storende Andre,
Vrij van uzelf. Nu ziet uw geest de waarheid
Van Zelf en Wereld en lijdt langer niet,
Als mee-gevangne in 't zelf-geweven web,
De nood van de beperking, noch de logen
Van plaats en tijd, noch het gezichtsbedrog
Van de lichaamlijke zintuiglijkheid.
Ik bid u, als ge in de allerhoogste sfeer
Spinoza vindt, dat ge hem groet en zegt:
Uw vriend, mijn vriend, die nog op aarde woont,
Roept daaglijks om uw sterkende invloed: red hem
Van de betreklijkheid, vervul zijn vreugde
Van zien en denken, geef hem kracht de velen
Die ginds nog strijden, te doordringen van
Uw hemelse beschouwing. Maak hemzelf
Helzichtig, in zover 't zijn stof gedoogt.
Als gij dat vraagt en hij uw bee verhoort,
Hoef ik niet al te ver achter u bei
Te leven, en ik vind u als ik sterf.
HET ANTWOORD
Ik heb die vrijheid niet gewild. Ik wenste
Een god te zijn en wist van geen bestaan
Buiten het mijne. 't Andre was alleen
De chaos, 't niet doordrongne door mijn licht.
Ik woon niet in een hoogre sfeer, maar laagre,
Schimmig en bloedloos. Wat van mij verbleef
In 't zonlicht op uw bloeiende aarde, is 't werk
Van woord en daden, onverganklijke
Dragers van mijn gestalte, die de laatren
Vereren, die de vorm geeft aan hun geest,
Binding aan al 't verdeelde. Ik had de wereld
Lief als de stof waarin ik werkte, ik voelde
Mij geen gevangne, wist van nood noch logen,
Kende geen waarheid dan die 't zintuig zag.
De wereld zal als ik zijn. Als ik gans
Ontlichaamd, zielloos zwerf door de ongemeten
Afgronden van 't heelal, weet ik uw aarde
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De mijne: ik ben haar : al wie haar bewonen
Zijn van mijn afkomst en ik lach en heers.
HET WEERWOORD

Gij spreekt nog als een mens, niet min dan ik.
Of ik u een bevrijde geest noem, gij
Een ledige en bloedeloze schim, — wij spreken
In mensebeelden en het ene is waar
Als 't andre. Zijt ge een geest, dan is uw sfeer
Een hoogre, — een schim, een laagre. Laat ons niet
De werklijkheid verduistren waar ge zelf
Een woord voor vondt. Ge spraakt toch van Gestalte.
Wat is zij anders dan uw geest, bevrijd
Van de betreklijkheid, niet meer te deren
Door menslijke beperking, en aanbeden
Door hen die haar vereren. Wie haar schouwen,
Schouwen niet haar alleen, zien haar niet eenzaam.
Tussen veel andre gaat ze, van wie elke
De wereld uitdrukt en de wereld is.
De schimmen strijden in hun poel, de zaalgen
Zijn onaantastbaar, en wij denken hen
Op groene vloeren in bemind verkeer :
Vele gestalten in eenzelfde licht.
HET BESLUIT

Toen ik op aarde woonde wenste ik niet
Zulke gemeenschap, maar ik zie nu wel:
Als nog in leven hebt ge iets op ons voor.
Gij mensen dwingt ons zaalgen zo te zijn
Als gij ons zien wilt. In mijn geestenrol
Voel ik dan ook een lichtheid, die mij noopt
Hoger te stijgen en mij van uw aarde
Te ontdoen. Ik weet ook, nu ik mij bezin,
Dat mij die drang niet vreemd is. Met uw drijven
Ben ik al half verzoend. Gij noemde toch
Spinoza? Veel gestalte had hij nooit,
Maar mijn herinring zegt me dat hij hoeder
Van 't licht genoemd werd, ginds — misschien ook hier?
Als dit zo is begrijp ik waar uw bede
Op doelt: ge zocht altijd met het natuurlijk
Het geestlijk licht, en de gestalte alleen
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Weifelend tussen beide. Ja, ik ga.
Als gij nu opziet ziet ge ons naast elkaar
En weet dan dat uw roepen werd verhoord.
LIEDEREN VAN LAATSTE VERSTAAN
1: ZEEGEZANG

Uw zacht gezang — het kwam zo vaak
Nadat uw storm zich had gelegd.
Wat ik als doelloos schomlen laak
Was uw geluk — en mij ontzegd?
Of was er ebbe en zwakheid in
En uw geluid de weergalm maar
Van wat ge in 't juichende begin
Hebt uitgeroepen vast en klaar ?
Dat nog ik in die tweestrijd hang
En met een schelp mijn oor bevree
Bewijst wel dat ik uw gezang
Grondloos beminnen moet, mijn zee.
2: DE STEM

Vergeving, o vergeving ! krijt
De stem die niets meer is als stem.
Ik zoek u, ik ontbeer u zo
En de echo enkel antwoordt mij.
Wat is er tussen mij en u
Dan wat gij zwijgt en wat ik roep :
De schuld van 't nooit genoeg verstaan,
Die klaagt en zwijgt, die zwijgt en klaagt,
In 't holle graf, door 't hol gewelf
Van lege heemlen zonder hoop.
En dan een beving door 't heelal
Alsof ge nochtans hadt gehoord.
3: OP MATEN

Wij die op maten als op golven schrijden,
Gedragen door dat open wieglend web,
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Wij hebben onder ons de woelge tijden
En boven ons een storend wiekgeklep.
Wij kunnen niet op lichte vleugels glijden
En tussen wolk en straal met klauw en neb
De donkre geesten in hun vlucht bestrijden
Of stijgen waar een lichter yolk zich rep.
Wij kunnen enkel zorglijke aandacht wijden
Aan 't mazenweefsel dat ons veilig draagt,
En zingend reizen, godlijke gevrijden,
Naar de Voltooiing, waar ons hart om vraagt.
4: LOKROEP

Uit de onzekerheid van doen en denken,
Uit de strijd,
Uit de vage en onverklaarbre wenken
Van de tijd,
Roep ik u naar de verborgen bronnen
Van 't geluid,
Zeker dat het hart daar de onbegonnen
Zin beduidt.
Daar is klaarheid die wij daadlijk weten,
Daar is kracht.
En geen beeld dat zich met beeld wil meten
Heeft daar macht.
5: VENUS EN ENEAS

Steeg toch niet AnadyOmene
Uit de zee?
Uit het schuim geboren
Kwam ze 't licht behoren
En het was hair zoon die Troje vlood,
Dido's dood
Werkte en stedegronding
Aan de Tibermonding,
Zodat nadien nooit het voorbeeld dooft:
Zwaard dat klooft,
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Bouw van wereldrijken,
Stroom van bloed en lijken.
6: MUREN EN GRAVEN

1k sta verwonderd om het ware beeld.
1k weet: Amfions Tier deed Thebe rijzen,
Jericho's muren vielen voor de wijzen
Door 't godlijk yolk op de bazuin gespeeld.
Zo hebben onze liedren ook de stenen
Bewogen: staat uw stad niet sterk en hoog
Naast mijne? en puinbrok en gestorte boog
Schoort nog een zuil in 't dreigende overlenen.
En liggen aanstonds niet in graf naast graf
Wij beiden, en vernemen in ons duister
De stille stem van eenzelfde gefluister,
Wendende onze aandacht van 't verscheidene of ?
7: GEVONDEN

Heb ik gevonden wat ik niet kon vinden:
De zeebries samen met de zoele winden,
De zang die u en mij voorgoed vereent,
De golf waaraan uw lichaam lijnen leent?
Toen ik mijn afscheid van u nam, bevingen
Bij ieder laatste woord mij aarzelingen:
Het vreemde weten van een dieper bond
Waarvoor ik in dat uur geen woorden vond.
Nu is het stil omdat ge zit gestorven
En in die stilte heb ik het verworven:
Het denken, en het horen, en het zien
Van u geheel, en 't zeggen bovendien.
8:TWEE EN EEN

Laat het zo zijn: door alle tijden strijden
Wij met elkaar.
U zullen de enen ginds een altaar wijden,
Mij de andren daar.
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Maar als de rook weerzijdig opwaarts wiegelt,
Rein en alleen,
Worden twee zuilen, door een blauw bespiegeld,
Onscheidbaar een.
Dan zenden twee verbondene gelaten
Een straal op de aard,
En huivrend vraagt het yolk in stad en staten
Wat hun weervaart.
9: MIJN KONING

Toch kan ik zo niet einden, want
1k zie u anders dan mijzelf.
Wie trok er ooit zo klare lijn
Om zich als gij, wie wist zich zo
Van andren aftegrenzen? Wie
Verleende al zijn gebaren zulk
Een nadruk ? Al zijn woorden zulk
Een glans ? Wie wist zijn vorm
Zo inteprenten in een Jong
Geslacht? Ik buig mij als ik dit
Bedenk. Vol eerbied fluister ik:
Mijn koning ! en ik zwijg en ga.
10: HET ANDRE

1k ben een Vriend. Ik nam voor mij
Als het mij toegemeten deel
Al wat ik liefhad. Niemand kan
Mij dat ontnemen.
Ik leef in 't Andre en 't Andre in mij.
Ik ben niet in omsloten lijn.
Niet een leeft die mij kennen kan
Zonder het Andre.
1k buig me en richt mij dan weer op.
1k weet dat een gezaamheid blijft.
Geen God, geen Wereld, of in mij
Werden zij Andre.
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11:0RFEUS

Grijze dagen ! en begraven
Heb ik hem die in mijn hart leeft.
Vraag ik of er vreugde of smart leeft ?
Alles rust in veilge haven.
Zon zal straks de wolken delen
En wat donker ligt zal uitgaan.
Moge een Orfeus maar de luit slaan
En niet omzien bij zijn spelen.
Geen begeren roept de doden
Maar de zang die in zichzelf rust.
Elk die in mijn harts gewelf rust
Zal het lied niet vruchtloos noden.
12: HET LICHTFEEST

Zing dan, zang, en roep hem
Luid naar 't aardefeest.
Wij zijn tal van dagen
In 't licht en saamgeweest.
Wij zullen tal van dagen
Saamzijn in het licht,
Of ook mijn lijf als 't zijne
Zijn arbeid heeft verricht.
Ook als mijn lijf als 't zijne
Onder de zoden rust,
Roept ons de zang naar 't feestlicht,
Dat nooit wordt uitgeblust.
GEORGE'S LAATSTE BEZOEK AAN BINGEN
Toen ge nu klaar stondt om u aan het stralende meer in het zuiden
't Graf to naasten, kwaamt ge nog eens waar de Rijn de Nahe
Met zich neemt naar zee. Ge gingt naar het huis van uw ouders,
Maar nog dwalend sloegt ge uw ogen op naar de bergen,
Waar dat zuilige tempeltje rees met de simpele kroonlijst,
Blank in het blauw. Uw lippen bewogen, maar bitter was 't fluistren :
Hellas... Neen, niet reikte ge de armen als eens voor jaren,
Toen wij beiden daar traden en 't woord van verlangende liefde
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Trilde in mijn oor. Hoe leeg was de stad nu en 't huis en de wereld !
Waar was het Hellas dat ge eens gedroomd hadt te stichten in Duitsland ?
Ondergegaan in de diep verborgne, de toekomst van eeuwen.
Toch niet dood. In uw hart lag het veilig begraven. Maar delen
Deedt ge niet, zoudt ge nooit doen de waan van 't gepeupel, dat Goethe
Huldigde en u nu ook, om het kleine, maar nooit om het grote.
Bitter uw lach toen ge intraadt in 't hoekige huis, om nog eenmaal
Troostend de kranke te zien, bemoedgend verwanten te groeten,
Die ge verliet voor altijd. Hoe sterk en opbeurend verscheent ge.
Hoe vertrouwenwekkend en zeker, met lachend Tot Weerziens !,
Liet ge hen toen ge weer gingt. Maar gij schudde het stof van uw zolen,
Vastbesloten uw lij f niet te laten in 't land van uw vaadren,
Maar voor eens te voldoen aan uw droom van volkomen vrijheid.
Slechts met een enkele j ongere saam, die u diende en verzorgde,
Kwaamt ge in het huisje aan het meer. Ge zaagt uit uw kamer de toppen
Kouder worden van sneeuw. Ge hieldt op een afstand de vrienden,
Hoe ze u ook baden. Ge stierft en uw graf werd besteld op het kleine
Kerkhof van Minusio, dicht aan het stralende water.
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Een jonge jood, van die in dorpen leuren
Met de inhoud van hun zware vracht. Ik zie
Op 't vol station hem de oude koffer beuren:
Jets edels treft me in zijn fyzionomie.
Zijn andere arm drukt een verweerde band
Waarin een bundel los-verschoven bladen.
Ik denk aan orders. Maar een slanke hand
Sloeg ze op. Hij leest. Ik tracht de druk to raden
En wandel langs hem. 't Is hebreeuws. Bedoven
In aandacht merkt hij niet dat achter hem
't Gordijn van 't wachtlokaal werd weggeschoven
Een oude jood staat naast hem en zijn stem
Wekt hem tot antwoord. Zie daar nu die twee :
Egypteland is 't woord dat ik hoor noemen.
0 ballingen, zo fier, toch zo gedwee,
Wie kan als gij op geestesadel roemen.
IK GEDENK HEN
Hoeveel doden zijn er die bijna niets zijn.
Zij waren zo weinig in 't leven, toch hadden ze als andren
Ouders, een vrouw en kindren, — vrienden, verwanten, —
Spraken en deden, gebruikten de zon en de aarde,
En hun graf is niet kleiner dan dat van hun naasten.
Ik gedenk hen somtijds — als een blad van een boom, als een van de vele :
Het hing in het licht, en het dorde, en het woei naar omlaag en
Beroerde in 't voorbijgaan mijn voet voor de greppel het opving —
Maar ik gedenk hen.
Flakkerde 't licht in hun ogen maar bevend, praatten
IJdele woorden hun monden, verrichtten hun handen
Zinloze daden, —
Nochtans Scheid ik hen niet van mijzelf, en niet van de grootsten.
Ik heb hen gezien en beleefd, heb hen opgenomen
In 't beeld van mijn wereld, en nu zij stierven
Leven zij voort in de duizendvormige
Stroom van gedachten die door mil zich uitstort,
Want ik gedenk hen.
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Waren ze zelfs niet mensen, inaar dieren, planten,
Stenen of zand van 't strand, ik bleef hen dragen,
Mee met de sterren, dat stralende web van onsterflijke doden,
Allen gevangen in 't web van mijn geest, die, levend,
Alles wat is in de ban van mijn kloppende hart vangt —
Want ik gedenk hen.
ALTIJD HET EERSTE
„Rustloze jagers van dromen en vlinders,
Verzen-zoekende vinders,
Maakt het wat uit,
Of ge na 't vatten van duizend gezangen
Nu nog het duizend en eerste zult vangen
In uw geluid ?"
Waren het duizend? Ons, als de drang ons beheerste,
Viel het tellen nooit licht.
Wij zochten altijd het veerste en teerste,
Altijd het eerste,
Altijd het nooit nog gevonden gedicht.
DE WEG
Buiten de wegen is een weg,
Men weet dat men hem vaak beging,
Maar zoeken baat, noch overleg,
Noch navraag, noch herinnering.
Totdat men plotsling ergens staat
En hem begaat en hem herkent :
Het landschap in zijn oude staat,
Een bocht waarin het uitzicht endt.
En toch zo nieuw. Een ander licht
Doorschijnt het loof bij elk bezoek,
Elk wandlaar heeft een nieuw gezicht,
Verlokkend roept om iedre hoek
Een vreemde klank van stem en lach.
Vertellen zal ik nu heel niet
Van al wat ik er hoorde en zag —
Ik deed het in zo menig lied —
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Maar wil nu enkel zeggen wat,
Als men daar is, men altijd wou.
Het is — o dwaas verlangen ! — dat
Deze ene weg nooit eindigen zou.
Want dit alleen— het gaan daar — is
Geluk. Zolang men er verblijft
Voelt men zich sterk, kent geen gemis
En niets dat her- en derwaarts drij ft.
Mocht het zo zijn ! En nochtans, neen !
Want als daarna — hoe lange poos —
Geen teken van mijn weg verscheen
En ik ging zwak en hulpeloos,
Dan wist ik toch dat onvermoed
Hervinden zoeter dan genot,
En vreugde die het seed vergoedt
Beter is dan een leedloos lot.
HET SPEELTUIG
Vreemde speler, die mij hebt gebonden
Aan een omloop buiten mijn verstand,
Zodat telkens weer, na veel of weinig ronden,
Al mijn toetsen openliggen voor uw hand,
Buiten u kan geen akkoord verluiden,
Geen akkoord verluidt of 't is alleen
Als een regelrecht vervolg te duiden
Van het voorge en met alle andren een.
Machtloos ben ik, niet alleen tot spreken,
Maar tot schikken, reeglen naar mijn gril.
Nooit kan ik de levenslange rede breken
Die gij eens begont door mij en voortzet naar uw wil.
Onverbidbre ! ik dacht u soms te ontkomen,
Vrij te zijn, naar menselijke lust
Her en der te gaan, in doelloos dromen
Te genieten van mijn rust.
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Maar ik dwaas, terwijl ik zocht en dwaalde,
En vergeefs, met telkens minder kracht,
Hoopte dat ik zelf mijn spieren staalde,
En onttrok ze uw overmacht,
Kwam uw drift die me als uw snaartuig spande
En een kreet ontging me op 't onvoorzienst,
Daar nog eens uw geest mij overmande, en bande
In uw dienst.
DEVOTIO MODERNA
Verheven waren ook die stille vromen
Die bij hun arbeid aan getouw of boek,
Bij landwerk, of bij kranken op bezoek,
Trachtten hun Voorbeeld naderbij te komen.
Zij leerden daaglijks driften te betomen
En raagden 't stof uit iedre donkre hoek,
En nooit werd van hun lippen klacht of vloek
Om 't onvermijdelijke iced vernomen.
Maar door die scholing groeide in hen de kracht
Om na het kleinste 't grootre te beginnen.
Hun nietige vonk werd aanstonds tot een vuur,
Van huis naar huis, van stad naar stad gebracht.
Toen was 't geen kunst de Wereld te verwinnen
Die straalde als nieuw-geborene Natuur.
IN HET UUR VAN DE WENDING
1: OP EEN DUINTOP

Was er ooit een tijd waarin 't verleden
ZO vreemd-ver was weggezonken ?—
Toekomst-adem speur ik.
Toen ik wakker lag vannacht — de stilte
Scheen mij stiller dan gewoonlijk —
Stopte 't tikken van de klok een even,
Om zijn gang dan krachtger te hernemen.
't Was of het heelal zelf plotsling poosde
En dan voortging, vaster, doelbewuster.
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Op een hoogste duintop sta ik, landen achter,
VC& mij uit de zee, wier waatren
Van geen grenzen weten, oovral overvloeien
In elkander en in bond met wolken
Rondom de aarde, de rivieren zenden,
Die niet delen, die verenen.
Mensen enkel maakten domme grenzen,
Die niet deugen, die niet duren.
Maar ik zie van oost naar west, van noord naar zuiden,
Alle volken in eenzelfde woeling.
Schijnbaar elk voor zich, maar in hun maatslag,
Zonder dat zij 't weten, is de golf gekomen
Die hen meesleurt, de ene ontembre golfslag
Die hen eenmaakt.
Al hun dwaze liefde voor 't verleden
Kan niet baten.
Want de tijd is om, 't heelal zelf wierp zich
Om, en de aarde, als door een zweep geknepen,
Voelt een siddring door haar oude leden,
Voelt, gelijk een paard, het bit, de teugel
Van haar ene rijder, de bewuste
Nieuwe geest van de toekomstige tijden.
Spreken doe ik nu in naakte beelden,
Niet verbloemend, maar de zin omkledend
Als met gladde spieren die de saamhang
Duidlijk tonen.
Want de waarheid is nu zo : de volken
Mommen zich voor 't laatst in schone waanzin
Van hun roemzucht, wieglen zich in dromen
Van vergane grootheid, maar ik hoorde
't Schokken van de klok van 't lot, en de omkeer,
En ik zie dat zij verloren drijven
In de stroom die alien eenmaakt,
Allen kindren van mijn Zee.
2: BOLLETUINEN

Het groene veld ving aan to kleuren.
De bloemen groeiden vol en groot.
Toen hing de lucht gekruid met geuren
En verste nevel room en rood.
Dan zag men oovral nijvre handen
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De kelken plukken van hun steel,
Storten op bermen voile manden
Van bont en paars, van rood en geel.
En aanstonds op een heldre morgen
Lagen de velden vlak en groen,
En onder hen in 't zand verborgen
De bollen voor een nieuw seizoen.
3: SPELEVAREN

De monsters zwemmen onder 't water
En hebben elk hun eigen doel —
Toch valt de golf met zacht geklater
Op 't schelpig strand in speels gespoel.
De zon verzilvert iedre rimpel
En spiegelt kleur in iedre drop,
De ronde bark draagt zeil en wimpel
De lange deining of en op.
En 't vaarvolk onder witte tenten
Op kussens tot zijn zacht gemak
Beschouwt bij schal van instrumenten
Het breekbaar glazen oppervlak.
4: DIJKBREUK

De stroom stuwt aan, weerhouden door de dijken.
Hun zacht geweld
Zal voor zijn machtige aandrang niet bezwijken,
Hoe 't water kwelt.
Maar 't perst en gromt en graaft zich eigen wegen
En holt die uit.
Daar zijpt het door, daar heeft het lucht gekregen
En fluit en spuit.
Noch mat noch zak noch graafwerk kan meer helpen:
De stroom, nu beer,
Slaat bres op bres en, langer niet to stelpen,
Stort hij zich neer.
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5: HOREB

Zal ik, nu de lasten
Die ikzelf verzwaarde
Van mijn schouders gleden,
Klagend ernaar tasten?
Waarlijk, andre waarde
Kan mijn kracht bevreden.
Licht slechts kan men stijgen
Tot op hoogste bergen,
Tot in ijlste luchten, —
Openst uitzicht krijgen
En van de einders vergen
Dat ze ons verst ontvluchten.
Moge er vuur en donder
Als om Horebs wanden
Wolken slaan tot raf els,
Mozes steeg en vond er —
En droeg in zijn handen
Neer — de Stenen Tafels.
DUBBEL VERWEER
1
Gij acht het weinig
Dat ik mij stil
Van wens en wil
En weelde reinig.
Kon ik het meer !—
Zodat ik zuiver
Als zonder huiver
Een spieglend meer,
De hemel kaatste,
De hemel dronk,
En mij ten laatste
Aan 't licht verschonk.
2
Dat schone woorden,
Dat fier gebaar
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Mij diep bekoorden,
Ken ik als waar.
Als bloemen wiegend
Aan edel lis,
Mij niet bedriegend
Door glad vernis,
Wist ik hun pralen
Innig gebonden
Aan warme stralen
En donkre gronden.
HET LIED VAN ELK
'k Heb nooit iets zó bemind
Als to zijn die ik ben.
Niet dat ik zus ben of zo,
Maar alleen dat ik me ken
Als mezelf : dit stil bevind,
Dit schijnbaar broze stro
Is de boot die me veilig draagt
Over kolk en val
Van 't afgrondig heelal
En die niemand mij ontjaagt.
Daarin alleen heb ik
Genoot noch heer.
Elk ander van u mag zijn
Die hij is: hij is mij niet meer
Dan ik hem: geen ogenblik
Begeer ik zijn lot en de lijn
Van zijn loop. Voor immer voldaan
Ben ik mijzelf
En mijn eigen gewelf
Is de hemel met zon en maan.
Maar juist daar dit zo is
En ik dit weet,
Hunker ik zo naar u,
Andren die naast mij treedt.
In mijn gevangenis
Berg ik mij niet schuw.
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Hoe ik de tralies ruk,
Uitzie en speur
Of door een scheur
Van de uwe mij 't zien geluk !
Ach, en ook gij verlangt
Naar mij ? Er moet
Dan een wonder bestaan, een weg
Waarlangs uw voet, mijn voet
Gaan kan, en ons omvangt
Zoete gemeenschap. Zeg,
Samen vinden wij dan,
Enkel en bei,
Gevangen en vrij,
Dat wat niet kan toch kan.
DE BEKORING
Vergeef mij, wereld, dat ik uw bekoring
Niet inniger en veelvuldiger bezong,
Ik die toch daaglijks bad — en vond verhoring
Bij u— om vreugde die uw leed bedwong.
Ik heb mijn lichaam altijd zeer genoten,
Al mijn vijf zinnen waakten dag en nacht,
Daar zelfs mijn slaap genietingen doorvloten,
In droom doorvoeld en 's morgens overdacht.
Met plant en dier was ik altoos gemeenzaam,
Mij gelijk hen doortrokken warmte en licht,
Zij gelijk ik in diepste wezen eenzaam
Zochten elkaar en volgden drift en plicht.
Ik had geen deernis met hun doffer wezen,
Want aan hun felheid kende ik een natuur,
Die eigen doel wist en met uitgelezen
Instinkt de weg vond voor 't inwendig vuur.
Hun wildheid, lenigheid, onfeilbre volgen
Van de eigen aard, en 't waarschuwend gevoel
Dat hen in diepere aandacht hield verzwolgen
Dan mensen 't labyrinthig denkgewoel,
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Prees ik als schoon en wist wel hoe gevaarlijk
De gift was die ik meer dan zij verkreeg:
Dat fijn begrippenweefsel waar ik zwaarlijk
Langs zelfgesponnen treden aan ontsteeg.
Hoe goed verstond ik wat die dichter meende
Die zei : Tracht een schoon dier te zijn. Want hij
Die met dit dier zijn menslijkheid vereende
Is in zijn soort eerst schoon en sterk als
Het denken plaagt ons als 't in zijn gevlechten
Ons leven doet. Wij zoeken aan de spraak
Door kunst van klank bekoringen te hechten
Die ik bemin, en die ik toch verzaak.
Zelfs de muziek is een ontledigd spinsel
Dat aan de toyer van de zichtbre groei
Te kort moet doen, omdat zijn diepst beginsel
Bloei van natuur omzet tot geestesbloei.
Toch bloei. En is dit zo, dan is 't niet enkel
Het stralend kunstwerk dat de zin verbaast,
Kristal dat ik met kunstige dauw besprenkel,
Maar ook een bloem waar ware dauw om waast.
Zoete bekoring die het hart doet kloppen
Doordringt de geest en stort in 't zingend werk
Haar adem uit in glinsterende droppen
Van tranen, die ik aan mijn oog bemerk.
De warmte van het bloed wordt stem, en even
Als kleur en geur en gloed in dier en vrucht
Trilt in gedichten 't schoon bekorend leven,
Zichtbaar geworden uit een mensezucht.
Is dit dan geest, die wij als denken eren?
Veel groter waarde ligt in dit bereik.
Geest schijnt een nieuw gelaat ons toe te keren:
Verbeelding is zijn naam, 't zichtbre zijn rijk.
Zie, hij is 't schone Dier, de Vorst van de aarde,
De Mens die alle dingen tot zich neemt.
Hij schiep elk ding, hij is 't die openbaarde
In zang en woord wat naar 't onzegbre zweemt.
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Wat is zijn Droom? 't Heelal, 't door hem gemaakte.
Wat is de Kunst ? Afbeeldsel van zijn droom.
Iedre bekoring die het zintuig smaakte
Is siddring van de ons ingeschapen stroom.
Van 't eigen bloed de glinsterende droppen
Spieglen als wereld wat het mensdier ziet,
En al 't aanschouwde is niets als zichtbre toppen
Van 't mensen ingeboren droomgebied.
Zoete bekoringen waarmee de wereld
Mij eenmaal raakte, komt nu alien weer.
Ik wil nog eenmaal zien hoe in u perelt
Mijn eigen bloed waartoe ik wederkeer.
Als ik dan aanstonds, in mijzelf verscholen,
U laat, dan weet ik dat ik in u blijf.
Mensen als ik ben doen hun hartbloed dolen
Door u, en gij blij ft na, mijn waarlijk Lijf.
Gij zult het lichaam zijn dat niet zal sterven,
't Lichaamlijk, het zintuigelijk Heelal,
En nooit zult gij de levende ogen derven
Die lachen om uw schijnbare verval.
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Liedren die u daadlijk passen
Noemt ge schoon en monstert ze uit.
De verworpenen verrassen
Straks toch, eer de fuga sluit.
Alle ontlenen aan 't verzamen
Nieuwe klanken, nieuwe namen.
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Van spreuk tot hymne altijd een psalm
Is 't lied waaraan de mens zich sterkt.
Schuil laag de struik, stijg hoog de palm,
Een drang drij ft bei die zonwaart werkt.
Een zin bezielt, een toon gebiedt
Hier 't hoge lied, hier 't lage lied.
Ik schreef dit als een Lange brief
Aan een die al mijn plooien kent
Waarin elke ongesproken grief
Zich bergt dat ze aan zichzelve went.
Schrijvend onthulde ik iedre wond
Op hoop dat ze genezing vond.
Als een die toevoegt dag na dag
En steeds wat hij tevoor niet weet,
Schreef ik mijn trots en mijn beklag,
Mijn mijmring en mijn snelle kreet,
Mijn droom, voor rede blind en doof,
Mijn wanhoop en mijn vast geloof.
Ik zocht een licht dat ik niet wist,
Een uitkomst die mij vrede gaf,
Een hemel boven iedre mist,
Een rustgrond verder dan het graf :
Ik wendde me om van ding naar beeld,
Ding dat onthult, beeld dat verheelt.
Onthulling en verheling bei,
Ding dat verheelt, beeld dat onthult,
Bei openbaring, hebben mij
Met hun kortstondige vreugd vervuld.
Daarna ving 't zoeken dan weer aan,
Want alles had ik niet verstaan.
De Tijd die is, de Tijd die gaat,
De Dood aan 't eind, de zekerheid
Dat Dood niet is en Tijd niet baat —
Ik woog en scheidde en was bereid
Tot sluiten als mijn weegschaal hing
In schomlende bevrediging.
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Hangt hij dan zo ? Het laatste woord
Brengt nooit een ander weten mee
Dan dat de laatstgewonnen poort
Aan 't einde van de laatste tree,
Als 't eindpunt van een cirkeling
Die is waardoor men binnenging.
Maar nu aan d'andre zij. Ilc sta
Bij 't sluiten van mijn lange brief
Juist waar ik stond, sla 't zelfde ga,
Maar weet wat me aan mijn leed onthief :
De lange weg en dat aan 't end
De weg zelf mij heeft omgewend.
Wat kan ik anders doen dan elk
Het volgen raden van mijn loop:
Om mij niet, maar bewust tot welk
Een rust de ontwarde wegenknoop
De ganger voert. Zo groet ik dan
U, jong of oud, u, vrouw of man.
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DE VERZWEGEN PSALM
Geniet de voile duur
Van 't uur
Alsof het nooit kan enden,
Maar houd uw hart voor 't Teed
Gereed,
Dat ge niet of kunt wenden.
De dwaas meent dat een blijven is
Waar wisseling en drijven is
Van wederzijds belenden.
Maar in die wissling staat
De daad
Van hen die nimmer beven,
Van hen die in hun hart
De smart
Naast iedre vreugde schreven.
Zij zoeken en zij vragen niet,
Zij juichen en zij klagen niet,
Maar loven 't heilig Leven.
Zij weten dat de spot
Van 't Lot
't Geloof niet zal verschonen
Van wie zijn wankle bouw
Vertrouw'
Als waar"t er veilig wonen,
Maar dat het soms zich temmen weet
Door wie zijn lok te omklemmen weet
En zich genaloos tonen.
DE MONOLOOG VAN EEN AFZIJDIGE
Wijs is zich te leren kennen.
Wijzer zich aan zich te wennen.
*

Kondt ge u kennen, zoudt ge 't uiten?
Wijst is zich in zich besluiten.
*

't Eigne dat u nooit verlaat
Zien de wandelaars daarbuiten
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Als door ruiten
En zij noemen 't Haat.
*

't Wezen te uiten kondt ge nimmer hopen,
Ging het in de stem niet open.
Daar verschijnt het, vrij in 't luiden,
Zinnebeeldig in 't beduiden.
*

Kent ge de vreugde van kiezels en schelpen te rapen?
Kinderen doen 't, op het pad in de tuin, langs het strand.
Niet om 't verzaamlen, maar 't vinden van wie daar slapen,
Teer geschakeerd, en gebed in het glanzende zand.
Eenmaal het emmertje vol, worden ze aanstonds vergeten
En de volgende dag op een hoop gesmeten
Door de hand die ze zocht, de kleine ongevoelige hand.
*

Zoals het kleine roer een schip
Doet varen tussen klip en klip,
Zo stuurt mij die door mensen glijd
Stifle ironie van hoflijkheid.
*

Toch is het felle en naakte woord
Van wie niet vraagt of 't zo behoort
En dat dan treft gelijk een pijl,
Mij liever dan het slap gekwijl
Van wie zijn ware vorm verraadt
Voor van twee kwaden 't ergste kwaad.
*

Is het een wonder dat wij die een &lige aarde
Droomden — terwijl inderdaad de belemringen groeiden —
Eindlijk ons vleugels aanmaten en hier beneden
Niets dan een ruimte om te stijgen, een veld om te dalen
Vraagden en telkens weer en telkens klaarder
De aarde als een, onze droom als waarheid zagen,
Lachend met wolk en zon om 't gemier daar omlaag?
*

Zijt a een wevertje, wevertje, wevertje,
Binnen uw web zijt ge heer.
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Zijt gij een strevertje, strevertje, strevertje,
Foci, die gestolene leer !
*
Haten doe ik hen die klauteren
Op de nekken van hun beteren
Om hen met een trap te lonen,
Mag de wereld hen ook kronen
Als de sterkeren en stouteren,
Roem van peteren en meteren.
*
Met dwazen-en-slechten
Wil ik niet rechten,
Goeden-en-wijzen
Wil ik prijzen;
Ik woon tussen hen beiden in.
Maar zo 'k tot kiezen mij verpijnde,
Zag ik in dezen 't godlijk einde,
In genen 't menselijk begin.

Dat Kleinen over Groten schrijven
Was altijd en zal wel blijven
Zolang de wereld bestaat.
Klein heeft van Groot maar weinig hinder,
Hij maakt vanzelf het Meer tot Minder
En weet dat hij die kunst verstaat.
Zoeken niet daaglijks recensenten
U hun voortreflijkheid in te prenten?
*
Doordrongenen van lijdlijkheid,—
Nochtans tot daad bereid.
Doordrongenen van tijdlijkheid, —
Toch zo vol eeuwigheid !
*
Het was een weg bij Bloemendaal.
Wij gingen met ons beiden.
Ik wist — maar zocht vergeefs naar taal
Om 't voor u uittebreiden —
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Ik wist opeens dat als ik dit
Wat nu mij als een warm gevoel
Een kennelijk-bewust bezit
Doordrong, deed dienen tot het doel
De wereld to doordringen, heel
De wereld als een grote boom
Vol blaadren mijn geschapen deel
Zou zijn, heel werklijk en heel droom.
Het vreemde was dat in mijn zin
Zoveel zich tegelijk bewoog:
De needrigheid van dit begin,
De zekerheid dat ik voltoog
Wat toch een lang, een heel lang /even
Zou eisen, een verloochening
Van al wat zijwaarts uit wou streven
En toch voor alles wat me omving
Een aandacht en een overgaaf
Waardoor ik, in elk ding verloren,
Lee fde als een toegewijde slaaf.
Nochtans zou alles mij behoren
En niets zou anders zijn dan ik.
Dit overweldigende weten,
Het wonder van een ogenblik,
Ik heb het kort daarna vergeten
En, later weer, vergeefs getracht
Te zeggen hoe het was geweest.
Maar in mij was 't een stille kracht,
Een wezen, bloed en geest.
Al wat dit deed, noemde ik mijn Werk.
Het was zijn werk, het mijne niet.
Het bond mij aan zijn eigen perk,
Het zond mij door zijn wijd gebied.
En niet dat ik het grootste vond,
Maar dat ik ook het kleinste ken,
Is de uitkomst van ons schoon verbond
Waarvoor ik dankbaarst ben.
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Want wat de wereld van vandaag
Tot zulk een chaos maakt,
Is dat geen enkle idee de laag
Van 't talloos vele raakt,
Is dat door kleinste daden niet
Dezelfde schoonheid speelt
Die dichters leggen in hun lied
En kunstnaars in hun beeld,
Is dat de schoongebouwde vaas
Die ons bestaan kon zijn
Een veld van scherven toont, inplaats
Van een doorleefde lijn.
Dit is het wat ik al mijn jaren
Gemerkt heb met mijn naam:
Een werklijk leven, een ervaren
Van doen en dichten saam.
Want niet het dicht alleen betekent
De ziel die in ons drijft :
De hand die vat, de geest die rekent
En elk gebaar omschrij ft,
Doen mee om onze minste daden
ZO to verrichten
Dat zij de harmonie verraden
Waaruit wij dichten.
GROOTVADERS STAPPEN....
Grootvaders stappen liggen in de laan
Tussen de door hemzelf geplante bomen.
Hij heeft gehoopt dat zijn kleinkindren zouden komen
En zijn bedoelingen verstaan.
Want zijn bedoeling was dat als zijn bomen groeiden
Kindren van zijn geslacht er arbeidden en stoeiden.

In herinnering aan
Willem van Vloten,
op Huize Ihorst, 9 Juni 1935
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STOA
Wie de slag van 't zwemmen en de kunst
Zich door golven te doen dragen leerde
Kreunt zich langer om ongunst noch gunst
Van 't getijde. 't Onvermijdbre zinken
Beangst hem niet. Het bitterste te drinken
Is aan 't eind misschien het dan begeerde.
EENZELVIGEN
Vol van kostlijke genietingen als bijen
Zijn die dichters en zij bouwen raten
Druipende van gulden honing: zoete baten
Voor de minnaars van die lekkernijen.
Maar zij vormen geen gelukkige maatschappijen
Van vereende werkers : 't stuifmeel dat zij aten
Krijgt de smaak van hun eenzelvig en verlaten
Leed, waarvan ze in honing zich bevrijen.
Poezie van zoete ellende, waarlijk bitter
In haar nasmaak, werd uit hen geboren, —
Die wij toch beminnen en bewondren moeten.
Smartelijke eenzelvigheid, verloren
In de lust van 't vruchtloos zoeken en ontmoeten,
Welk een droeve weelde kweekt ge in uw bezitter.
0 STRENGE EN VEELBEPROEFDE STEM
0 strenge en veelbeproefde stem !
Wat wonder dat uw zachtheid somtijds faalde.
Het was niet zó maar dat gij ademhaalde:
Gij spraakt uw leed te vaak met te erge klem.
De naaktheid van uw woord slaat met verbijstring
Wie weet dat liefst ge u zachtste klanken zocht.
Het moet wel zi5 zijn dat ge zwepen vlocht
Uit bloedige noodzaak om de inwendige teistring.
Gij waande de aarde een geurge rozentuin,
Maar naakt en weerloos laagt ge tussen stekels:
Uit walg en wanhoop sloeg uw hart zijn hekels —
Vergeefs — naar harten van arduin.
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BADERS HARTEWENS
Dwars door de tuinen
Van roos en ranken
Zich 't pad te banen,
Dan door de lanen
Van zand en dennen
Vluchtig te rennen
Tot waar de kruinen
Van hoge duinen
In 't blauwe blanken,
En zo te naadren
Met zwellende aadren
In laatste loop
De harde golven
En, overdolven,
Hun koele doop.
FANTOMEN
Ik heb de luiken van mijn huis gesloten,
Het witte kunstlicht zeeft door zeegroen gaas,
En vaag gezien in dat onwerklijk waas
Heb ik vannacht geen andere genoten
Dan de verdichtingen van mijn gedachten
Of die ik uit beminde boeken riep.
Het is een yolk dat nooit in daglicht liep
En schuchter is om zich te doen betrachten.
Daar zijn de kindren die we onschuldig noemen,
Knapen die vol zijn van een eedle drift,
Jonkvrouwen met de deugd in 't hart gegrift,
Mannen en vrouwen die zich nooit beroemen
Op al de goede daden die zij deden,
Helden, staatslieden, heilgen, martelaars,
Vromen die rein zijn als een witte kaars
En smeltende in de vlam van hun gebeden.
Daar zijn de dichters, die gedurig hopen
Uit kracht van droom de donkre wereldnacht
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Schuw to doen wijken voor de laaie pracht
Van wondren die zij in hun vers ontknopen.
Daar zijn de denkers, kunstnaars van begrippen,
Die zij rondom de wereld slaan, gewis
Dat aan dat net nooit iets ontkomen is
Noch in de toekomst ooit iets zal ontslippen.
De Heiland komt : hij draagt in rode handen
Het Boek en 't Zwaard: zijn woord is aller wet,
Hij kweekt het Goede en doet het Kwaad belet,
Zijn naam kaatst als een groet van alle wanden.
Redt u, gedroomden ! Want ik had de luiken
Gesloten en de Wereld stroomt toch in?
Gij schatert dat ik met verdwaasde zin
U niet herkende in uw geverfde huiken.
Gij poppenvolk dat u, van Kind tot Heiland,
Hebt voortgeteeld en in de mensegeest
Nu veilig woont en als aanbeden Beest
En onaantastbaar, troont als op een eiland!
Ontsluit de luiken— laat de wereld binnen,
De werkelijke wereld, niet mismaakt
Door het bedenksel dat met welbespraakt
Verstand ons in zijn woorden in weet spinnen.
Heb dingen lief, heb mensen lief ! Beluister
Het stille groeien van hun waar bestaan.
Sla geen geloof meer aan het schijn-vermaan
Van wie u lokken naar 't bedachte duister.
Verhef uw ogen ! Ligt niet elke morgen
De wereld voor u met een nieuwe taak?
Een bittre taak? 0 ja! En bittre wraak
Bij elk verzuim, en daaglijks nieuwe zorgen.
Het is u toch nooit zwart op wit gegeven
Dat ge Geluk kreegt. Maar wel kreegt ge Werk.
Na 't Paradijs werd dit ons geestes-merk:
Arbeid. De zoete nood waarom wij Leven.
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IK EN MIJN LAND
1
Waar de wind door 't loofhout woelt,
Waar de golf door 't zandhelm spoelt,
Waar door zonnevlagen
Wolkenschaduws jagen,
Ken ik mijn verkoren land.
Steeds bewogen,
Steeds bevlogen
Door een samenspel van krachten
In hun wisselend verband,
Horen wij bijeen,
Water plant en steen
En ikzelf, maar ik bewust
Van de rusteloze rust
Die zich beeldt in mijn gedachten,
Die ik buiten mag béachten,
Worstlend-vaste werklijkheid,
Landschap-spiegel van mijn tijd.
2
Na de bliksem van een jeugd
Die me alleen als mythe heugt
Zat ik waar de duinen
Tussen zee en tuinen,
Ver van de belopen stad,
Blond en groenend,
Mij verzoenend
Met mijn val uit droom naar aarde,
Lokten langs het slingrend pad
't Roosbos integaan,
Luistrend naar het slaan
Van de golf, wier diep geluid
Op hun zachte weerstand stuit,
Die me als nieuw to vinden waarde
Kracht in zachtheid openbaarde
En in dubble wil begrond
Wisselspel van strijd en bond.
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3
Koost ge 't groene duin voor stee,
Achter u de luide zee,
Voor u veld en akker
En als naaste makker
Zon, aan 't spieglen op een spits,
Zacht en dreigend
Hoger stijgend
Komt een wolk uit verre streken,
Dan een plotselinge flits:
Strijd van mens met mens
Beurt zich uit de grens
Van de wereld, komt u thuis
Uit de ring van 't Zuiderkruis,
En uw hart staat stil en smeken
Doen uw lippen die niet spreken,
De aarde am met het zeegedreun
Zucht uw slapeloos gekreun.
4
Vensters naar noord west en oost
Waar de zon me in 't opgaan troost
En weer groet bij 't dalen,
Muur die zonder falen
Alles schut, maar 't liefste niet :
Feilloos dringen
Alle dingen
Die aan 't schone licht zich laven
Tot in 't wazigste verschiet
Mij hun beeld voor 't oog,
Mij, die laag en hoog,
Aarde en hemel breed omvang
En verlaat en weer verlang,
Tot mijn ziel in zulk een haven
Rustig wordt en mee de naven
Van mijn wentelende geest
Tot haar stil geluk beleest.

Schoen was ook die droom bij nacht
Me in een kamer toegebracht
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Waar een hoog raam luister
Wierp van schemerduister
En een romlig huisraad stond.
Twee personen
Zich daar tonen
Die maar half tezaam behoorden.
De ene, een man, zag naar de grond,
Vormloos, als een knecht.
Zij was streng en recht.
'k Wist dat hij Spinoza was,
Moe en moedloos op dat pas.
Uit haar kwamen vage woorden
Die hem tot een arbeid spoorden,
Want heel duidlijk was het slot :
Je bent boekhouder van God.
6
Jonge twijg van populier
Die ik spelend roofde en hier
Plantte voor mijn woning,
Nu zijt gij de Koning
Van al dit verwante hout.
Tent van lover
Spreidt gij over
Gras en straat voor vreemde en gasten
En voor alle vogels houdt
Ge open hof en til.
Blad- en wiekgetril,
Ruisen en gekwetter leeft
Oovral waar uw schaduw beeft.
Zwaar steekt gij uw kronkelmasten,
Stammen, naar de wind gebrasten,
Boven uw geduchte voet,
Wortlend waar ge 't nat ontmoet.

7
leder huis kan als een kerk
Vol zijn van geheiligd werk,
Roep van wereldpleinen
Moge er binnendeinen,
Maar de dienst gaat stoorloos door.
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Elk getijde
Hee ft gewijde
Daden, eenzame of tezamen,
En geen stonde gaat teloor.
Elk die binnentreedt
Kent de zede en weet
Dat de ziel van dit verband,
Dat de vorm van dit bestand
Vast is aan een edel schamen.
Alle rangen, alle namen
Vallen of in 't stil verblijf
Van dit yolk en dit bedrijf.
8
Kwam de dag niet dat het dal
Trilde achter de zeeduinwal
En mijn voeten 't voelden?
Schok op schok bedoelden
Dat de wereld openreet,
Dat de vrienden
Die mij dienden
Als ik hen, tot brug en spreker,
Drijvende op het wereldleed,
Van mij afgescheurd,
Werden meegesleurd
En ikzelf mij op een klip
Redden moest van 't zinkend schip
Dat mij droeg zo blij en zeker
En dat nu bij iedre breker
Trilde en het chaotisch diep
Angstig vlood en niet ontliep.
9
Mensen overwinnen wel
Soms de dood en soms de hel,
Maar de chaos stuiten
In ons en van buiten,
Kan alleen een heilge wil.
Wereld-voeder
En -behoeder,
Daar ze uit hemzelf werd geboren,
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Schijnt haar kosmos een idyl
Naast zijn groots geweld,
Schept eerst hij de Held
In de mens die hem weerstaat
En zijn woede in banden slaat.
Nieuw geloof is Dien beschoren,
Nieuwe vormen uitverkoren
Tot de nieuwe wereldduur
Van Zijn zegenend bestuur.
10
Angstig heb ik toen verlangd
Uit de band die mij bedrangt
Mij naar alle zijden
Wegen te verwijden
Naar een nieuwe dageraad.
O dat reiken
En bezwijken
En toch altijd weer begeren
Naar een nieuwe levensdaad.
Vreeslijk was de nood
Die mij in zich sloot,
Die mij voortjoeg en weerhield,
Honend soms, soms neergeknield,
En mij niets zo laat deed leren
Als de schoonheid van 't ontberen
Dat zich op zichzelf bezint
En doodstil zijn weg begint.
11
Vaste en onverschillige gang
Door de gangen van 't gevang.
Kracht nu goed gebonden
Die de zoete vonden
Van haar overmaat behoudt.
Niets verwachtend,
Niets verachtend,
Gaat zij lachend als langs paden
Van een doelloos kronkelwoud.
Niets is zonder zin,
Nooit een taak te min
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Voor die man die schijnbaar dwaalt
En gedachtloos ademhaalt,
Maar die achter alle raden
Weet wat baten kan en schaden
En als werper van een zaad
Doet wat moet en verder gaat.
12
Schakelde zich stroof aan stroof
Zonder dat ik zocht of schoof,
Daar de beelden kwamen
Buiten mijn beramen
Als, aan een geregen snoer,
Alle kralen
Volgzaam dalen
En elkander maklijk vinden,
Daar een hand erover voer
Die hen een na een
Scheidde en deed bijeen
Tot het andere verbond
Waarin elk zijn vrede vond
En zij alle elkaar weer minden
Zonder dat ze op 't oude zinden,
't Oude en eendre samen-feest,
Niet in 't vers maar in mijn geest?
13
Lig dan daar, gelukkig snoer
Dat ik achteloos beroer
En in 't licht laat vonken.
Al uw kralen dronken
Ook iets van mijn binnenlicht
En daar gloeiden
De geboeiden
Lieflijker vOOr zij zich wendden
Tot hun komst in dit gedicht.
Is het waar en scheidt
Menselijk beleid
Alles wat de wereld gaf
Eerst tot zinnig dromen of
Om het dan weer uit to zenden
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Rein van menselijke ellenden
Tot de samenhang van 't lied
Waar 't zichzelf herschapen ziet?
14
Ach, wat snoer ! en ach wat gift
Waar ons denken kiest en zift !
Over 't snoer heen stromen
De onbedacht vernomen
Wisselingen van het woord.
Nimmer vindend,
Nimmer bindend,
Maar in overrompeld volgen
Schrijft de dichter wat hij hoort.
Zin en zien zijn daar
Eer hij weet van waar,
Eer hij weet wat in hem dringt
En zichzelf tot woorden zingt.
Hoor, de wind- en watergolgen
Groeten blij en als verbolgen,
Daar hun recht te na ik kom,
Main golf als hun eigendom.
15
Kunstnaar van het kleurig beeld
Die uw drift, zo graag verheeld,
Soms niet kondt bedwingen
— Kleur schalde op als zingen —,
Mensekenner die ge waart
Zat ge luistrend,
Zei ge fluistrend
Tot uw liefste, toen mijn lezen
Zwol in onbewuste vaart :
Luister naar dat lied,
Hij kan 't ook haast niet.....
Hij kan 't ook haast niet : ik zag
Met hoe goelijk-blijde lach
Hij voor eigen kostbaar vrezen
Nooit van drift te zijn genezen,
Nooit te binden wat hem joeg,
In ntijn naam vergeving vroeg.
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16
Kan ik weten wat mij drij ft,
Dat als beeld en golving blijft
Die ik bind en teken
En met stil gereken
In gemeten maten leg?
Half verdoken,
Half ontloken,
Wieglen ongeweten wondren
Die ik in verbazing zeg.
En ik zoek en speur
Achter welke deur
Zich de god ophoudt die mij
Meevoert in zijn toverij,
En die zich schijnt aftezondren
Van mijn ongewenst bewondren,
Vrijheid schenkend voor de leus,
Nochtans bindend aan zijn keus.
17
Want het weefsel: land en ik,
Het ervaren ogenblik
En 't geduchte schrijden
Van vergane tijden
Met de wereld om mij heen, —
Al mijn zwoegen
En vernoegen,
Haten, liefden, twijfelvragen,
En het leed : met mij alleen!
Heb ik in dit spel
Vast van lijn en tel
Zo gesponnen, of mijn spoel
Liep op eigen weverstoel.
Maar ik weet dat al mijn dagen
Andre 't scheepje voort deed jagen
Binnen 't strakgevoegd stramien
Dat Hij spande, Wien ik dien.
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MAANWAAK
1
Het gulden masker van de maan
Schijnt tussen bomen stil to staan
En ziet mij raadselachtig aan :
Een wijsgeer met een scheef gezicht,
Begrensd door zijn geleende licht
En die ook ons van ken beticht.
0 wisselvallige verwant
Die nimmer uitstroomt uit uw rand
En schijnsel geeft maar nimmer brand,
Wat zijn wij, naast het zonnevuur,
Dan, koud en donker van natuur,
Elkanders waardige nagebuur.
2
Er is een sluimerend besef
Van wraak waar ik mijzelf mee tref
En dat ik toch in 't daglicht hef.
Is het omdat de levenskracht
Tekort komt aan haar voile dracht,
Waarom ik nu mijzelf veracht
En den gehate pijn wil doen
Die niet meer vurig is en koen
Als in zijn zomerse seizoen?
Of is het dat ik dieper grond
En daarin nuchtrer waarheid vond
En dat de nuchtre waarheid wondt?
3
O dwaas ! want wat ge nuchter noemt
En gaarne prijst als onverbloemd
Is de armoe die zich rijkdom roemt.
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Maar is ook waarlijk armoe niet
Een zij van ons gemoeds-gebied
Zolang begeerte een cinder ziet ?
Verlangen naar het maangelaat
Dat onbegrepen staat en gaat
Maakt dat de onmachtige zich haat
En wraak wil en het schijnsel scheldt
Dat juist als 't zijne als leengoed geldt,
Als leenlicht in de nacht gesteld.
4
Ik wenste dat ik 't overwon,
Dit hunkren naar het zijn als zon,
Als eigen licht, als eeuwge bron.
Ik wenste dat mij enkeling
De mateloze stroom omving
Waaruit ik kom, waarnaar ik ding.
En dat ik daarin levend zag
't Bestand van alles en 't gezag
Van een onwankelbare dag.
Maar wreed gescheiden, in gemis
Van 't eenge dat van waarden is,
Leef ik in bittre ontstentenis.
5
Ik vloek me, ik klaag mij aan, ik zeg:
De wereld is uw open weg,
Wat zoekt ge in avrechts overleg
Een pad gelijk een manestraal
Waarlangs ge onmidlijk achterhaal
Wat Tangs een omweg u niet faal :
't Bezit van al wat ge verlangt,
Maar dat gij anders niet ontvangt
Dan binnen 't web waarin gij hangt.
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Wie wijs is kent van iedre wens
De onoverkomelijke grens.
Doe zo, o sterfelijke mens.
6
Maar dan: dit is wel 't ware woord:
De sterflijkheid; geen open poort
Naar 't weten, maar de wettige moord
Van alles wat onsterflijk reikt
En aldoor lokt en aldoor wijkt
En in de erkenning tijdlijk blijkt.
Dit geeft aan iedre schone groei
De bittre smaak, aan iedre bloei
Die vrij schijnt de gesmade boei.
Dit geeft mijn hart, in zich zo groot,
Die onbeschrijfelijke nood:
Het klemmende eind, de haastige dood.
7
Er is een keer, er is een zucht,
Een licht verhef fen in de lucht.
Zie hoe de bleke maan vervlucht.
Verlangen dat zo schreide en riep
En heel die lange nacht niet sliep
Ligt stil in een doorzichtig diep.
Want plotseling is ingestroomd
De zon, de zee, 't doorwaaid geboomt,
Een horizon die glanzend doomt.
En in die volheid weet ik niet,
Noch in 't nabij noch in 't verschiet,
Een spoor meer van mijn nachtverdriet.
8
Het is een ziekte van de geest
Een ziekte van mijn ziel geweest:
Die loochning van het levensfeest.
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Dat ik haar opschreef is 't bewijs
Dat ik opnieuw gezond verrijs
Nu ik 't kortstondige loof en prijs.
Want al de schoonheid die het draagt
Die ongezocht en ongevraagd
Het hart vult dat niet langer klaagt
Is eeuwigheid, die aan de tijd
Geen plaats laat en geen aandacht wijdt,
Is wisslende onverganklijkheid.
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AUGUST VON PLATEN
Hij die als jonker 't oorlogshandwerk leerde
Maar in zijn hart op liefde en dichtkunst zon,
Wat wonder dat de droom die hij zich spon
Geen tuchting van een waste vorm ontbeerde.
Hij die naar oost en noord en zuid zich keerde
En telkens nieuwe vorm van vers ontgon,
Wat wonder dat de zwerflust hem verwon
Tot hij de inheemse roem vergeefs begeerde.
Tragische zwerver die zijn manlijk woord
Zo zorgzaam bond aan kunstvolle patronen,
Drukte Hij best die dubbele aandrang uit :
De schone stroming van de voile tonen,
De strenge vorm die hun verstromen stuit.
Zijn loon de late roem, van oord tot oord.
HORATIUS
Zoon van een vrijgelaatne, maar geboren
Tot heerser door berninljjkheid en geest,
Was dit apulisch kind. Zo liet zijn vader
De venuzijnse hoeve en trok met hem
Naar Rome, en de latijnse en griekse scholen
Zagen de knaap, de jongling, die ten laatste
Zijn studie eindigde in Athene-zelf.
Hij droeg erheen de droom van 't oude Itaalje,
De burgerlijke zeden en de haat
Aan Cesar. Toen de roep van Brutus kwam,
Volgde hij in de heerschaar, streed — en vlood,
Toen bij Philippi Octavianus won.
Zijn goed verbeurd, blij met een amptje in Rome,
Bleef nu geen zwaard hem over dan zijn woord.
En hij, Horatius Flaccus, won zijn slagen:
Mecenas en Augustus en het schone
Landgoed bij Tibur. De satirendichter
Schreef oden en epoden, droeg de droom
Van 't landlijk leven — paradijs-gedachte —,
Van 't burgerlijk bestaan — oud-Rome's erfdeel
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Van matiging en wijsheid en de roem
Van 't heersen in Augustus' nieuwe rijk.
Wetgever van een kunst die 't hele leven
Van toen omvatte en vormde, vierde en richtte,
Schoonste Romein van die roemruchtigste eeuw,
Huldigde hem de Renaissance, huldigen
Ook thans nog hem wie in zijn twintigste eeuwkring
Geboren werden uit de stam van Bato.
MELCHIOR LECHTER
Melchior Lechter, die uw eerste naam
Aan een van de drie koningen ontleende
Die de ster volgden en voor 't Christuskind
Knielden waar 't in de kribbe in Bethlehem lag,
En in wiens tweede een klank van lachen is
En ook van lichten, zodat ik met recht
U als een luchter zien kan die de gloed
Van of ferkaarsen door de ruimte zendt, —
Of bergt zich in uw naam de stam van 't legwerk
Waar wevers altaarkleden in borduurden? —
Hoe 't
ik denk aan u als aan 't gewijde
Dat uit de kerkdienst naar de wereld toog
En haar vervulde met een heilge drift.
Uit bron en straal — bron waartoe alles keerde,
Straal die 't heelal doorvloot — bouwde uw gezicht,
Symbolen-bouwer die ge waart, een kerk
Van schoonheid, waar muziek door golfde, wierook
Opwoei, 't architectonisch lijnenspel
Verruklijk rees, bekoorlijk rankte, en licht
Vlaagde over bleek gehevene profielen
Van knielende en aanbiddende gestalten.
Oost bondt ge aan Westen. Naast Maria zat
Boeddha, en nauwlijks wist wie met u ging
Of manlijk-wijs of vrouwlijk-teer, daar beide
Tezaam gij waart. De tijd brak wreed ineen.
De weelde van uw droom werd ergernis
Voor 't ijzeren gepeupel. Sterven doet
Een schoon stuk Duitsland. Maar gij oude leeft
Onaangetast in uw symbolen, ziel
Van aan de Bron gebonden Menslijkheid.
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AAN EEN VRIEND DIE WIL DAT IK VREDE PREDIK
Wat baat het, Vriend, of op niijn zeeduin ik,
De dichter, vrede predik, onderwijl
De volken, aangevoerd door bendehoofden,
Zich van elkaar afzondren, en bekwamen
Tot roof en moord. Ge ziet hoe zelfs de Paus,
Hoofd van een Christenheid, zich schuchter uit
En aan geen vlammende betogen denkt.
Er is nu niet op onze nietige ster
Een mensheid die de wondren van 't verkeer
Gebruikt tot voeding van haar honderd leden : —
Die leden zelf zijn groepen, eigenmachtig
Bedacht op 't naaste voordeel, liever hongrend
Dan dat de een de ander 't naakte leven gunt.
Z elf slaven, in de ketens van hun waan,
Hunkrend naar welvaart en gemeenschap, slaan zij
De haken van hun haat naar alle zijden
En worden armer en eenzelviger.
Vrede verkondig ik niet meer. Het heil
Kan enkel komen van een uitgeputte
Wereld, die na haar koorts zich nieuw bezint.
Als straks elk yolk, schamel teruggezonken
In eigen machteloosheid, zich bezint
Op 't weten van de weingen dat heroen
Niet zijn de brallende verheerlijkers
Van land of natie, maar de stille dragers
Van 't bovenvolkelijk verband, — eerst dan
Komt vrede, niet als een papieren bond,
Verscheurbaar door elk vaderlandse dwaas,
Maar als het net uit diamanten draden
Van de geheiligde Noodzaaklijkheid.
Tot deze bid ik, want elke andre godheid
Is machtloos. Recht is machtloos. Liefde is machtloos.
Gelooft er iemand nog aan recht? Dit is juist
De ervaring van wie Langer leefde : Recht
Is overal de sluier van 't belang.
Wij doen, wij leven, maar wij denken nooit
De voile vreeslijkheid ons in, dat niemand
Bestaan kan zonder daaglijks zelf-vervreten,
Dan gekastreerd van rechtsbesef. Wij schuiven
De wereld als een onrechtvaardig iets
Op de achtergrond van ons bcwustzijn, zien
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Schouderophalend elk bizonder onrecht,
Als of 't een schim was uit de camera
Van een aanvaarde duivel, en gaan verder,
Koud, en geharnast in ontgoocheling.
En Liefde ? Een huiselijke zaak, niet wijder
Reikend dan tot gezin en vrienden. Dat zij
Werelden drijft is wel een schone droom.
Maar deze wereld drij ft toch eer de Haat.
Zo bid ik dan tot de Noodzaaklijkheid
Dat zij, de volken nopend tot steeds feller
Eigenzucht en verdeeldheid, twist en strijd,
Hen murw maakt tot de Vrede. Nood en wanhoop,
Chaos en waanzin bid ik dat zij uitstort
Over de opstandige onverstandigen,
Die menen dat hun dwaasheid wijsheid is.
Ik predik oorlog, oorlog. Niet omdat —
Naar 't zeggen van krijgshaftige drilfiguren
Oorlog de man beter en sterker maakt,
Maar omdat de verarming, de verbeesting,
Die zeker volgt, vernedert en bereidt
Voor 't knallen van Uw grote drilzweep, wijze
Goede en rechtvaardige Noodzaaklijkheid.
HET RENPAARD TOT ZIJN BERIJDER
Ongeduld jaagt me om de belemmeringen....
Tuchtmeester die mij rijdt, wees wijs en sterk.
Beteugel mijn onstuimig voorwaarts dringen
Als ik de nieuwe hindernis niet merk
Of onvoorziene kloof moet overspringen.
Gij enkel kunt tot rust mijn voeten dwingen,
Mijn spieren spannen tot het edel werk.
Ongeduld jaagt me om de belemmeringen....
GENADE
Ach, wanneer ge dit niet weet
Dat verdoeming of genade
U bestemd zijn — hoe ge u kweet
't Zij in 't goede 't zij in 't kwade —
Nimmer hebt ge dan bevonden
Wat in de ondoorgronde gronden
't Licht is dat Genade heet.
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IN HET HUIS TE MEILEN
Aan Gerbrand en Ellen Dekker
Wie op een berg woont en zich gastvrij toont,
Zodat, wanneer de nevels 's morgens lichten,
Zich eerst een tuin vol bloemen opdoet, dan
Een boomgaard, dan de huisjes in de laagte,
Eindlijk het water van het blauwe meer,
Dit alles voor het oog van de uit de verte
Hierheen gelokte, schept zichzelf een gaarde
In 't hart van die gelukkige. Gij dan, vrienden,
Blijft z6 ons eigen : in ons hart bewoont ge
Het schone landschap dat ons hier omving.
Maar meer nog deedt ge. Uit noord en oost en zuid
Bracht ge drie vrienden saam die, lang gescheiden,
Een kruispunt zochten voor hun wegen. Onder
Uw dak en aan uw tafel, bij uw haard
Vonden elkaar de dragers van een heerlijk
Verleden weer. Gemeenzaam als voor jaren
Spraken die ouden, gingen hand in hand,
Zagen elkander oog in oog en hoorden
De stemmen die opnieuw, met klank en naklank,
De rimpelingen van 't gemoed, de roersels
Van hun verborgen denken openbaarden.
De boom van hun gemeenschap schoot weer ranken
Door 't zonlicht van uw dagen; door hun nachten,
Slaaploos van vreugde, weefden ze zich voort
In 't wassend maanlicht, tussen 't stergepink
Dat in de vroege morgen bleekte. Dank !
Gij beiden die ons met uw zorg omgaaft !
Naar oost zuid noord als straks de wegen gaan,
Gaat uw gedachtnis mee die, verdrievoudigd,
Ene en dezelfde is in ons aller hart.
PLOTSELINGE DOOD
De Dood zat in u en ge wist het niet,
Hij scherpte 't mes al en ge wist het niet
Gij en uw jonge vrouw, gij schertste en lachte —
Hij mikt naar 't hart u en hij mist het niet.
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Toen ge aan de deurpost leunde, een vreemdling, maar wiens trekken
En bitter-zoete lach in mij de erinring wekken
Aan iets zo eigens — Toen ge daarna voor mij stondt
En ik u niet her-kende, maar voor 't eerst u vond
Zoals ge zijt — Ik dacht : o Zoon, kom in mijn armen!
Mijn God, hoe hongert hij naar goddelijk erbarmen.
GIJ BEIDEN STONDT
Gij beiden stondt en zaagt mij aan,
Vriendlijk maar in uzelf bevat,
Zoals op muren van een stad
Soms de geruste burgers staan,
Weldenkend en nieuwsgierig ziend
Naar 't oorlogsheer dat Tangs hen trekt,
Gedachte aan krijg en grootheid wekt,
Maar nu alleen tot kijkspel dient.
Het dreunend monster dempt zijn vaart,
Houdt vlaggen in foedraal bewaard,
Verraadt de burgers op hun muur
Geen sprank van zijn verborgen vuur.
EN TOCH
En toch, die angstige en gespannen kinderblik
En iets vertrouwlijks — Waa.rom hebt ge mij verlaten?
Daar ik toch de eenge was die u kon baten
En gij nu worstelt in uw zelfgesponnen strik.
OP EEN AFBEELDING VAN
VERMEER'S ASTRONOOM
Sommigen meten
Aan planeten
Wat verandert en wat blij ft,
Andren zoeken
In de boeken
Wat vergaat en wat beklijft ;
Maar ook binnen
In ons winnen
Wij, wat niemand ons beschrij ft :
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Het vermoeden
En bevroeden
Van wat duurt, of overdij ft.
OP EEN AFBEELDING VAN
VERMEER'S VROUWEPORTRET
Waartoe die vrouw zich voorbereidde?
Dat ze om Vermeer van dienst to wezen
Het zonlicht van het duister scheidde.
Wat heeft hij haar in ruil gegeven?
De schoonheid en het eeuwig leven
Gebonden aan haar wezen.
BIJ MIJN BUSTE DOOR L. 0. WENCKEBACH
Ik was de zeventig nab
Toen Wenckebach mij bootste in klei
En daarna gieten deed in brons
Tot eeuwge duur van bouw en frons.
Hij gaf het beeld wat mij ontging :
Een zijn zonder verandering.
MAAK U NIETS WIJS
Maak u niets wijs : de reuk van geurig kruid,
Het sap van vruchten, al wat de ogen boeit
En groot maakt van verbazing, wat de huid
Zacht aanraakt of door vingertoppen gloeit
Met tintling : al 't zintuigelijk genot
Is nog uw leven : geen verloop van tijd
Maakte de langbeproefde zenuw bot
Die fijner werd en door geen oefning slijt.
Het scherpe denken, de koelbloedige daad,
Al wat eerst traag ontstond, benam dit kind
De vreugd van zijn bestaan niet en het laat
Verganklijkheid niet toe dat zij haar tint.
Ells straks de Dood, die nadert, voor u staat
Proeft ge de zoetheid van zijn nieuw gelaat.
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SCHUIF OP NAAR 'T GRAF
Schuif op naar 't graf : uw huis moet leeg.
Een nieuw bewoner staat ervoor.
Hij is nu jong en a zijt veeg.
Zijn voet volgt in uw spoor.
Benijd hem niets: de tijd is kort.
Een ander volgde alweer zijn stem.
Ge ligt nog nauwlijks of hij stort
U na en wacht op hem.
STILLE NACHT
Er zijn zo hoge tonen
En ook zo lage
Dat mensenoren
Ze niet horen.
Mogelijk wonen
In bos of hage
Vogels voor ons verborgen
Zingende tot de morgen.
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HERSTEL
Over mijzelf gebogen
Als over een ziek kind,
Met medelijdende ogen
En moederlijk gezind,
Vraag ik: wat zal dit worden?
De glimlachjes verdorden,
De blik staart zonder doel.
Ligt hij alleen in sluimer
Of vond hij de uitgang ruimer
Dan 't pad naar nieuw gewoel?
Trilt daar geen snel bewegen
Over 't verstard gezicht?
De mond heeft vorm gekregen,
Het oog een glimp van licht.
Een hartklop stij ft de spieren,
Het werkt in de scharnieren
Van 't lid dat kromt en rekt.
Het bloed volgt de oude gangen,
Het verft alweer de wangen
En 't brein voelt zich gewekt.
O traagheid van mijn denken,
Drink nu uw aadren vol,
Om nog eens uitteschenken
Wat in uw vaten zwol.
De wijn van uw gedachten
Moge eens nog de versmachten
Laven met uw geluk.
Zij zullen 't niet betuigen,
Maar wie naar dorstigen buigen
Vragen niet naar hun nuk.
Voldoende is dat zij drinken
En dat mijn drank in hen
De zekerheid doet zinken
Die ik als mijne ken:
Van aan de dood gebonden
Levend to zijn bevonden,
Zodat voortaan mijn spoor,
Hoe ook verwist, vertreden,
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Onder de naam Verleden
Loopt iedre Toekomst voor.
VONK EN VUUR
Het zijn maar tussenpozen
Dat ge uit uw koortsdroom schiet
En moogt om 't lichte lied
Uw leed verachtelozen.
Een vonk is in uw haard
Bij winter nagebleven:
Maar dit is juist het leven:
Een vonk, in de as gespaard.
Ze was nooit meer of anders,
Maar altijd zaad van vuur :
Ze volgde haar natuur
Die vatten vond aan branders,
En vlammen joeg, en greep
Naar balken en gebinten,
Totdat in lange linten
De rook, in rode sleep
De gloed uw hemel kleurde,
Tot ge als een kind verbaasd,
Door 't knettrend hout omraasd,
Verwonderde ogen beurde,
En dacht : kan ik dat doen ?
Zulk een geweld ontsteken,
Vaste gevormdheid breken
En slot en oud plantsoen
In ene nacht verdelgen —
Waartoe ? En ver van rouw
Spraakt ge : tot nieuwe bouw
En groei van nieuwe telgen.
Toen bondt ge opnieuw uw vonk:
In breukloze kanalen
Deedt ge haar warmte stralen:
Weldadig steeg ze en zonk
In net van rankende aadren
En had voortaan haar woud
Van stammen, eigen hout
En teelt van eigen blaadren.
In muren steeg ze omhoog,
In binten en gedakten,
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En had voortaan haar vlakten
En eigen vensterboog.
Stad door mijn vonk geschapen
Stad en wijdstrekkend rijk,
Wat staat ge stil te prijk,
Al schijnt uw vonk te slapen.
Hoe klein, hoe kort van duur
Ligt ze in haar as te glimmen.
Maar wacht aanstonds haar klimmen!
Een vonk is zaad van vuur.
Zij heeft geen eigenmachtig
Eenzelvig rijk gemaakt:
Al wat ze voortbracht blaakt
En is van vlammen drachtig.
Zij speelde 't laaiend spel
Tezaam met andre vonken,
Van haat en liefde dronken,
Vol hemel en vol hel.
De gloed van hun beminnen
En 't knisteren van hun haat
Was menselijke daad:
Huwing van ziel en zinnen,
Die eindloos zich verstroomt
Langs ongeweten wegen,
En de afgrond met de zegen
Van zang en droom betoomt.
O koortsdroom van het leven,
Wat hebt ge in u een schat
Van andre droom, nooit zat
Van in en uit te beven
Naar ding en eindloosheid:
Mijn ware vuur, verborgen,
In iedre nacht de morgen
Die zich weer voorbereidt.
Elk kleinste ding verbonden
Aan 't ondoorgrond heelal:
O wiskunst van 't getal,
Zoekt ge niet zeif uw gronden
In 't hoogre ontallig beeld
Dat met een ziel van vreugde
Of haar een voortijd heugde
In iedre dingvorm speelt?
Als ge op uw haard gebogen
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Uw vinger steekt in de as,
Denk dan niet aan wat was
En aanstonds is vervlogen —
Denk aan 't verborgen vuur
Dat niemand kan verdoven
Het gaat uw gloed te boven
En kent geen tijd, maar duur.
BLOEMENMEISJE
De pronk van stoeten en de klank van fluiten
Beweegt in 't stadsbeeld zo niet mijn gemoed
Als 't bloemenmeisje 't op de straathoek doet :
Haar steedse ellende in fleur van 't landlijk buiten.
De staten zijn zich over 't hoof d gewassen
En wanen nu met praal en paukendreun
Het schreien te overstemmen en de deun
Van armen die hun tijd werkloos verpassen —
Of erger ; want die slaven-oproer vrezen,
De meesters, zoeken oorlogswerk: het yolk
Maakt gif en wapens en de goden-tolk,
De volksvorst, zegt welk buurvolk prooi mag wezen
En vijand. Liefst een zwak en weerloos. Kindren
Als 't bloemenmeisje en ik staan dan verbaasd.
Zij zien hoe de arme hoop geestdriftig raast,
Maar kunnen het voorkomen noch verhindren.
IK BEN
Ik heb de tijd gedragen en geleden,
Zo lang, tot ik zijn vingers losmaakte en
Hem vallen liet in 't slijk waar hij wil treden.
Ik red mij niet in een ivoren toren,
Maar in het zachte indringend woord : Ik ben,
Dat woont in alien die mijn woorden horen.
Al zijn 't er weingen die 'k als zulken ken.
En was 't er geen; ook dan nog zou ik 't uiten,
Verzekerd dat een zo gesproken woord
Mijn kwijtbrief is in 't fonds dat niet wil sluiten.
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Geen enkle tijd heeft recht de waan te kweken
Dat hij de hele tijd is : hem behoort
Zijn deel, mij 't mijne; en met dit uittespreken
Doe ik naar 't simple recht, dat niemand smoort.
HET VOLTOOIDE KRISTAL
Geen scherts, geen hardheid, geen verbeten spijt
Hebben mij in dit late jaar bewogen
Tot zulk een aanklacht. Niet de ontgaande tijd,
Noch weerstand van de wereld, noch onttogen
Vreugden scherpten mijn toon, want mijn geluk
Stond vast en in mijn werk was rust en vrede,
Maar de besliste zachtheid van een zede
Die door de nood gedrongen zich belijdt.
Mijn nieuwe liefde geldt de breuk, de klare
Kristallen splijting die gerecht en juist
Zichzelf voltrekt wanneer de laatste zware
Droppel gespild is, vlak met vlak zich kruist
Naar de ene grondvorm. Het voltooid kristal
Dat, in een schoot van marmer, onvergruisd,
Volbloeid is en nu staat als in een hal
Van flonkerende witheid, sloot zijn zijden
Niet met een zuivrer schaamte toe voor 't lijden
Dan ik voor u, voor elk, voor deze tijden,
AI spiegel ik al wat zich voor mij stelt.
Spieglen en weren zijn de stille termen
Waarmee mijn wezen zonder zich te ontfermen
Zich van u weghoudt en zich u gezelt.
Dit is geen koude. Warmte en leed gelukte
Dit stollen onder 't wicht dat mij bedrukte,
Dit vorm zijn in de vormeloze hoop.
Mijn vorm zijn is verwijt voor 't ongevormde,
Mijn stilte is aanklacht van wat doelloos stormde,
Mijn klaarheid vloekt elke verwarde knoop.
Mijn scherpe kanten wonden de onbedachten
Die eerbiedloos en in hun overmoed
Niet weten dat de zwijgenden en zachten
Hun tempring vlijmden in de felste gloed.
Een wapen is er waar zij niet van weten:
De Nijd; ge kent het woord dat Dante sprak
Naar 't yolk dat zag door toegenaaide spleten :
Ik, als ik dood ben, blijf wet op dit rak
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Niet lang, maar langer mooglijk op de rotsen
Hieronder. Daar toch boetten 't kwaad de trotsen,
Die toch geen kleinen waren. Hij mocht denken
Dat er een trots is die ons niet mag falen
Zolang er zijn die iedere adel krenken.
Wij mogen dagelijks om ootmoed bidden,
Daar toch de hemel hard is in 't betalen
Van hoogmoed, maar in 't menselijke midden
Prijs ik de stille trots, die onverwogen
Berust op het bewustzijn van een waarde,
Die klein mag zijn, maar toch haar waarde houdt,
Zoals goud goud blij ft, ook de korrel goud.
Er is een adel binnen ons vermogen,
Een spoor van grootheid in een lijf van aarde —
Heil wie het draagt en kweekt, wee wie 't verschart.
't Is niet alleen in wijze, denker, dichter :
Het is in elk, en elk zij eigen richter
Of hij 't bewaarde en eerde in 't eigen hart,
Dan wel 't verdierf. Dit pond, zeggen de Boeken,
Zet uit op rente. Deze kaars, is 't woord,
Zet op uw blaker, en loop mensen zoeken
Van elk ras, iedre stand, en ieder oord,
Opdat de velen zich tot een verzamen,
In winst en licht. o Stil kristal, nu schijnt
Uw glanzend uitgaan 't wanen te beschamen
Van uw alleen-zijn. Zulk een zachtheid is
De zede waar uw hardheid zich in vestte.
Zwijg nu van scherpte, sluier nu de leste
Aanklacht, en wens niet in uw marmer-nis
Alleen te pronken. In uw vorm gestolten
Ziet gij het oopnen van de verre volten,
En kent de hoge star en 't lage lis.
VERNIETIGER TIJD
Vernietiger Tijd, ik worstel lijf aan lijf
Met u die grof en zwaar en honderdledig
Mij die mij machtloos als een kind verdedig
Knelt in uw slangige armen sterk en stijf.
Geen uitzicht ooit dat ik u van mij drijf.
Gij gaaft, gij neemt ; en zult aanstonds niet ledig
Van hier gaan. Vrolijk dat ik u bevredig
Fluistert ge nu alree : gij gaat, ik blijf.
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Maar als ik dood ben tikt een op uw schouder
En zegt : Nu mij : ik ben hem : want zijn geest.
En dan, misschien, wordt het gemoed u kouder.
Want hij die is lijkt hem die is geweest
Gelijk een broeder en een evenouder,
En lacht : Na mij eenzelfde, in 't eeuwige feest.
DE DOOD
Wil nu de Dood niet de Verdelger noemen.
}Ili komt en wacht op wat de Tijd hem brengt.
Zijn vrede weet van worstelen noch roemen.
Hij is het niet die ons met koortsgloed zengt,
De spier en zenuw spant en pun doet lijden.
Hij is het ook niet die de slaapdrank mengt.
Hij is de ontvanger van wie niet meer strijden,
De zachte groeter na de luide kreet :
Hij is de god die meer weet dan de tijden.
Ik ken hem niet als wie op zerken treedt :
Een rammelend geraamt met naakte schonken
Of flardig en paskwillig aangekleed:
De mensenjager met de geile lonken
Die jong en oud, en hoog en laag, en rijk
En arm ten dans vraagt, van verdelging dronken:
Zelf de burleske rest van 't menslijk lijk.
Hem mocht men boven kerkportalen beelden
Of om een kerkhof of als kunstige prijk
In prenteboeken teeknen, waar de weelden
Van verf en zilverstift en scherts en spot—
Macabre fantazie — rondom hem speelden :
Hij is de Dood niet, niet de raadsel-god
Die roerloos is en waterdiep van ogen.
Hij niet de weter van ons grondloos lot.
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Hij is niet vreeslijk, niet met ons bewogen.
Hij is ook niet, o neen, de schone knaap,
Die, voeten om elkaar, het hoofd gebogen,
Bij graven staat, als broeder van de Slaap.
Hij is de hoeder van de wereldgrenzen,
De staande wachter op de nevelkaap,
Die zeis noch fakkel hoeft opdat wij mensen
Hem kennen mogen als zijn vorm verrijst.
Wij kennen hem, zodra ons laatste wensen
Ons naar niets meer dan naar onszelf verwijst.
Dan staat hij daar en draagt onze eigen trekken,
Toch vreemd, want groter dan ons hart ze prijst :
Vertrouwlijk, als gereed om ons te ontdekken
Wat onze droom vragende heeft gegist
Van 't land dat aanbreekt achter deze hekken.
Want wij zijn kindren, en met lieve list
Dromen wij ons hierna gezellige weiden
Of vrezen sombre en laaghangende mist :
Hel dreigt en hemel lokt en tussen beiden
Toeft ons de boete in 't reinigende vuur.
De een zint op niet-zijn, d'andre op voorbereiden
Tot omloop in een andre kreatuur
Op aarde, een derde hoopt met ziel en zinnen
Zich te offren aan de heilige Natuur.
Zo onze dromen. En hij laat ons binnen
En loochent niet, maar geeft aan 't levenseind
Altijd de wijding van een nieuw beginnen,
Omdat als iets verdwijnt ook iets verschijnt.
Hoe hem te beelden? Wind is in zijn haren
Van tocht door de open deur. Zijn oog omlijnt
Een diepe bron, waarin wij dromend staren,
En in zijn hand draagt hij de nenufar,
Die van twee elementen weet : het varen
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Op 't water en het reiken naar een star,
En van het spieglen als het ware weten:
Het spiegelraadsel, dat ik niet ontwar.
Is dit dan, Dood, de telkens weer vergeten
Waarheid die ge in onze uiterste uur ons toont :
Dat waarheid slechts in spiegling wordt bezeten :
Dat gij zelfs niet ons van de vraag verschoont
Naar de Verborgenheid van alle dingen
En zien laat waar zij onverborgen woont?
Ge draagt een Spiegel aan uw gordel? Gingen
Uw voeten wijd vaneen als van wie staat
Aan weerszij van een drempel, en omringen
Slangen uw polsen, wier gebit zich slaat
Om de eigen staart, opdat we goed besef fen
Dat de eeuwge cirkel nergens ruimte laat
Voor punt waar wij begin en einde tref fen?
Verborgenheid die slechts in spiegling leeft
Voor goed ons afsluit van elk zelf-verhef fen,
En nergens recht op een ontraadsling geeft?
Nu is het, Dood, alsof ik u hoor fluistren :
Er is geen god voor wie het leven heeft
En weer een die van 't leven kan ontkluistren.
Ik ben het Leven en Die leeft is Ik.
Elkanders Andre, lichten we en verduistren.
Gij die als Vorm, bewust zijt van uw ik
Kent mij als Leven en ik zal het blijven
Totdat ge u geeft aan 't vormen-loos Niet-ik.
Dan zal mijn naam uw heengaan onderschrijven:
Ik ben de Dood, uw dood, deze ogenblik.
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OP HET BALKON
Zie nu nog eens, van uw balkon,
In zee het zinken van de zon.
Dat lichaam houdt zijn vaste gang
In de hem toegewezen rang.
En dat het opkom of verdwijn
Is een door ons verwekte schijn,
Die 't zelf niet weet; en ook de mens,
Volgt hij maar snel, ontdekt geen grens.
Straks schiet men vlugger vleugels aan
En volgt hem westwaarts op zijn baan :
Vliegt ge eens om de aarde in ene dag,
Dan kent ge 't ware zongezag.
Wij hebben ons de slaap gemaakt
En noemen 's morgens ons ontwaakt
En 's avonds tot de rust bereid:
De poze die daartussen leit
Alleen, is leven: want de last
Van 't lijf houdt ons gedurig vast
Waar 't licht, wanneer het ondergaat,
Ons in ons duister achterlaat.
1k troost mij niet met maan en ster,
Die wisselvallig, en die ver :
Groot en vertrouwd is mij de zon.
Gaav' God dat ik hem volgen kon.
De dwazen menen dat ik droom
En zeggen: ijikoorts, en symptoom
Van een waanzinnige wetenschap
Die staat op afgebroken trap,
En stijgen meer noch keren kan,
Als Magier in zijn eigen ban.
Maar o ik weet, ik weet, ik weet
Dat na mij een nog hoger treedt,
En dat het zonnezicht op d' aard
In mijn geheimschrift ligt bewaard
Voor het nog niet geboren yolk
Dat lachen zal met grens en wolk.
Ik Tovenaar en Ariel,
Ik bond de wereld in mijn spel,
En groter f out begingt ge niet
Dan dat ge me op een eiland ziet.
Mijn woonplaats is de stralenzee
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Waar 'k zag hoe als een eiland glee
Uw aarde die ge in stukken deelt
En waar met koninkrijken speelt
Het heldenvolk van klein formaat
Vol leugen en vol eigenbaat.
Als duizend spinnen in een kuip
Een wriemelende woedestuip
Klimt bijt en knauwt dit war geslacht
En doet of het iets groots volbracht.
Maar volg ik enkel maar de zon,
Niet in zijn kar als Faeton,
Maar als een mens naar mensewijs
Met geest en voertuig die ik prijs,
Dan zie ik in dat wreed gevecht
Geen uitgang die een strijd beslecht
Maar de averechtse vechtensdrang
Van volken in hun ondergang.
Toch zweeft de Nike voor aan 't schip,
Het zonneschip dat vrij van klip
En boven alle stormen uit
Zijn ring cm een ronde aarde sluit.
Wij zijn niet dwaas die ons gebed
Richten naar de eenge vaart die redt,
En roepen : leer ons, hoge schijn,
Aandachtige zonnelingen zijn,
Die volgende in uw vaste spoor
Het luchtruim door en weder door
Becirklen, ziende als in een hand
Die kleine bol, ons vaderland,
Gevoelig voor de warme druk
Van uw bezielende geluk.
En als wij, eens de zon nabij,
Schromend besef fen dat ook hij,
De God, een simple dienaar is
En dat hij, zeker en gewis,
Van verdre sterren aangeschouwd,
Onthult wat hij ons niet vertrouwt,
Dan klaag' geen stervling dat de mens
Zijn weten stuwt tot zulk een grens
Dat het hemzelve waanzin wordt.
Wij vast aan de aard, toch uitgestort
Door 't heel heelal, wij deinzen niet
Als 't ons onkenbare gebied
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Aldoor terugwijkt en toch blij ft
Zodat geen pen het eind beschrij ft :
Wij juichen in dit opengaan
Van een nooit af te speuren baan,
Van een nooit af te reizen rijk,
Geheim en toch klaarblijkelijk.
Kom nu, treed met mij op 't balkon,
De laatste stralen van de zon
Verlieten d' einder, en de nacht
Heeft de eerste sterren opgebracht.
De vogels slapen en de rust
Bevangt het yolk van duin en kust.
Wij zijn maar mensen en bepaald
Tot zulk een licht dat rijst en daalt.
Maar onze geest, eens klaar ontwaakt,
Heeft nu de zekerheid gesmaakt
Dat nacht niet is en 't grote Licht
Naakt straalt met smetloos aangezicht.
HYMNE AAN LUCIFER
Het diepe dalen baat mij niet :
Mijn trots is altijd als een ster.
Al woon ik onder dak van riet
Omringd door hei en juniper,
De glans die om mijn voorhoofd vliet
Is 't licht van Lucifer.
Geloof niet aan dat oud verhaal
Van de vervallen hemelgeest :
Geen ster zendt een serener straal
Dan deze waar mijn oog op feest
En waar 't inwendig oog de taal
Van mijn geloof in leest.
o Lucifer, o Morgenstar,
Die met uw andre, uw vrouwe-naam,
Ook Venus heet : in 't aards gewar
Zien we altijd met de Zon u saam.
Hij kome of ga : nabij zijn kar
Verkondigt gij zijn faam.
Ook ik zing geenszins van mijzelf.
Ik begeleid dat godenkind
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Het Lied dat, of het stijge of delf,
De sterren aan den afgrond bindt
En onder laag of hoog gewelf
Zichzelf in 't hart hervindt.
De liedrenwel, de levensbron
Is in me en, helder en geheim,
Bergt en onthult ze nacht en zon,
Donkre gedachte en spel van rijm.
Wonder waaruit ik 't aanzijn won,
Wonder waarin ik zwijm.
De deemoed van mijn hart drukt stiff
De kroon van liefde en trots me op 't hoofd,
Die willende en o, zonder wil,
Ik draag en die mij niemand rooft :
Gesternde kroon die vrij van gril
Omcirkelt wie gelooft.
o Lucifer, o godlijkheid
Van Venus, paarloos saamgehuwd,
Gij, in uw hemelse eenheid, zijt
Het licht wiens sluier ons omluwt.
Het oog, niet tot de zon bereid,
Heeft nooit nog u geschuwd.
De mensen maakten u, mijn licht,
Tot een opstandige vasal,
Zij u, mijn lieflijk aangezicht,
Tot de boeleerster van 't heelal.
Ik, tot uw saamglans heengericht,
Loochen uw zonde-val.
Ik sla mijn armen om uw knie
En vraag : zijt gij dan Lucifer,
Gij Venus, wie ik hulde bie?
Ik bid u aan, mijn ene ster.
0 Poezie en Fantazie,
Ik dien u, na en ver.
Ik heb mij in uw dienst gesteld
En wend mijn trots naar 't leugenvolk
Dat met zijn maatloos wangeweld
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De chaos en zijn warrelkolk
Omhoog woelt over 't aardeveld
En neerjaagt als een wolk.
Ik wil uw schoonheid en uw kracht,
Uw licht, de zachtheid van uw gloed,
Uw klaarheid en uw kalme pracht,
Uw vastheid en uw stralenvloed:
Ik wil de glimlach die gij lacht
In 't oog dat u ontmoet.
Ook andre starren sla ik ga.
Jupiter heerse een poos, en Mars,
Mercurius volg voor en na :
Zij mogen schijnen streng en bars,
Genadig of met ongena:
Ik, van hun stralen wars,
Zie morgenstond en avondrood
Met heldrer kleuren als gij schijnt.
Aan Leven geeft gij en aan dood,
Aan al wat komt en wat verdwijnt,
De vrede die niet dreigt of stoot,
De vreugde die niet pijnt.
BIDDENDE JONGELING
Hef nu uw handen als een schaal
Waarop ge onzichtbre vlammen draagt,
Jongling die bidt, maar klaagt noch vraagt
En niet meer poogt naar mensetaal,
Doch enkel uw gestalte spant
Waarin het hart klopt hemelhoog,
Een schone strakgespannen boog
In eveneens onzichtbre hand.
Zo staat ge en zijt het lichaam zelf
Dat van aardmiddelpunt tot zon
't Heelal begeerde, en nu zich won
Als stille spil van zijn gewelf.
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I
VONDEL HERDACHT
Uitgesproken op Verzoek van de Vereniging
„Leids Studenten-Toneet"
op 15 Februari 1929
Voordat op dit toneel de speelse jeugd
Van de Alma Mater voor haar jaarlijks feest
Uw aandacht vraagt, voldoe ik aan haar wens
Door tot u, schonen, wijzen en geleerden,
Als bloem van Leiden in dit huis vergaerd,
Een woord to spreken van herdenking. Niet
Alsof mijn spreken en het spel dat volgt
Noodzaaklijk samenhoren. Neen. Geen noodzaak,
Maar toeval brengt hen saam. Het toeval naamlijk,
Dat de eigen datum van dit feest de sterfdag
Van Vondel is. Zoals in sommige landen
Na de Oorlog de verjaring van de Vrede
Herdacht wordt door, temidden van bedrijf
En drukte, op straat zowel als binnenshuis,
Een ogenblik van aandacht, zo wordt hier,
Tussen de voorbereiding en 't spel zelf,
Een ogenblik verzocht van stilte en eerbied,
Ter nagedachtnis van de grootste dichter
Die ooit heerste op een nederlands toneel.

Was Vondels ster, toen hij, 's lands grootste en oudste
Poeet, ten laatste stierf, zb hoog gestegen
Dat elk haar zag? Gewis niet. Schoon hij al
Zijn mededingers overleefd had: Hooft
Niet enkel, maar ook Cats, werd jaar aan jaar
Zijn werk bestreden door het kaakgeblaas
Van ijverzuchtigen en het schoolgerel
Van futloze Aristarchen. Slechts een kleine
Gemeente zong zijn roem. Weinige jongren
Wisten zijn waarde, en meer dan elk van hen
Die allerjongste, Antonides. Zen hand
Wees naar de toekomst en zffn stem sprak luid :
Zolang men neerduits dicht verstaat en Bert
Zal Vondels lof zich spreien over de aarde.
Maar geen luidruchtige uitvaart, niet een trotse
Tombe, geen grafschrift zelfs werd Vondels deel
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Zodra hij stierf. Eerst drie jaar later rees
De vinger van de roem langzaam en schuchter
Over de zerk en grifte er : Hier ligt Vondel,
Apollo en de Muzen minden hem.
De man die 't schreef was Six, de Six van Rembrandt,
Hijzelf een dichter, die door zulk een daad,
Dit simple maanwoord, in latijn gesteld,
De tijd verschrikte. Langzaam, langzaam zonk
De waarheid dat van alien die ooit hier
In Noord en Zuid, door de eeuwen heen, de kunst
Van 't vers verstonden, Vondel de eerste was,
In vele harten. Dichters spraken 't uit.
Smaakvolle geesten zeiden 't voort. Geleerden
Zagen de grootheid van 't geworden werk,
De groei, de rijkdom van dat woud van vers,
De wereld van een eeuw, en welk een eeuw !
Dair overhuifd, weerspiegeld en verheerlijkt,
En — als een wereld op zichzelf : de Taal.
Toen, daar van vele zijden, langzaam aan,
Vondels naam klonk, Vondels beeld rees, ontwaakte
De trots van 't vaderlanderschap, de trots
Die voor een pons verslagen was geweest
Of machtloos — die ontwaakte en vond een Vondel,
En vierde in Vondels roem zijn eigen roem.

Was dan het Volk — want wel vermeldde ik dichters,
Kunstkenners en geleerden, maar geen Volk—
Was dan het Volk zo heel en al verwijderd
Van Vondel, dat hem niemand kende ? Er zijn er
Die 't menen. Renaissance-dichters, zegt men,
Gaan buiten 't Volk. Maar zag men ooit een dichter,
Bij welk yolk ook, die van het eerste feestspel
Dat hem de Burgerij opdroeg to maken,
Een jaarlijks feestspel maakte, een spel dat bleef
En nog blijft en dat eeuw aan eeuw gespeeld wordt
Alsof 't een volksfeest gold ? Hoe was dit mooglijk?
Waarom komt jaarlijks in dezelfde week
De Gijsbrecht op de planken ? Omdat Vondel
Drie eeuwige machten erin saambond, machten
Die 't yolk erkent : viering van Kerstmis, huwlijk,
Liefde voor 't eigen land. Welk Middeleeuwer
Was zozeer yolk dat hij dit waagde en kon ?
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Straks spreek ik meer van 't yolk. Niet enkel wegens
Zijn Gijsbrecht kent het Vondel. Menig lied,
Menige lofzang, menig drama zelfs
Won hoorders — staande op dit toneel is 't voegzaam
Dat ik de naam van Royaards noem : de huide,
Te laat helaas, vinde hem waar hij rust
Van arbeid, ook en vaak in Vondels dienst —
Dank hem en andren leeft weer menig werk
Dat lang niet leefde. Nochtans blijft het waar
Dat zo de roem van Vondel moest gemeten
Aan zijn bekendheid, die niet groot zou zijn.
Wie leest de grootsten? Wie leest Pindarus,
Wie Dante, Milton, wie die zaalgen zelfs
Die groot zijn en niet moeilijk ? Maar hun roem
Rust niet op hun gelezenheid; de weingen
Vormden zich hun gestalte en toonden haar.

Nu glimlacht ge, en terecht, omdat mijn spreken
De schjjn wekt dat ik u VondeTs gestalte
Wou tonen, u die Vondel kent. Wij alien,
Wij hebben al wat Vondel ooit bewoog,
Zijn huis, zijn stad, zijn Waterlands geloof,
Zijn worstling met woord, taal en vers, zijn haat
Aan Predikanten, zijn verkeer met vrienden —
Nu Humanist, dan Katholiek, dan Strijder
Voor een, zijn vorm van drama — meegevoeld,
Doorleefd, genoten. Lucifer bestormt
De hemel en stort neer. Adam en Eva
Wandlen in 't Paradijs en de Engel jaagt ze.
Jozef de dromer en de kuise Jozef,
David en Absolon, David en Rispa,
Ursul met de tienduizend maagden, Gijsbrecht
En Badeloch, Salomo, Nero, Faeton,
Elk met zijn stoet van handlende personen,
Daagt voor ons op, is ons vertrouwd, en hoort
Nauwlijks meer
oudheid of legende,
Maar Vondel toe. Tevens staan stad en land
Die hij bewoonde, een talloos yolk van toen,
Vorsten, zeehelden, kunstnaars en geleerden,
Durend rondom ons, en hoe menig woord,
Nu trots, dan teer, nu zwaar van pracht en praal,
Dan de eenvoud zelf, blijft klinken in ons oor
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En zingt van Vondel. — Een groot hollands dichter !
Is dan onze uitroep. Ja, voorwaar, de grootste !
Komend na Spieghel, Breeroo, Hooft, de grootste !
Maar — bij dat „hollands dichter" sta 'k en twijfel,
En vraag me of hij niet nog iets anders was,
Niet nog iets meer? lets half maar tastbaars blijft
Waardoor hij niet als de andre een hollands dichter,
Maar waarlijk meer was. Spieghel ja, ook Breeroo,
Ook Hooft—hoe zoet geluid hem uit Itaalje
In 't oor hing — hollands waren ze. En ook Huygens,
Zelfs Cats. Maar Vondel? Neen. Hem dreef van de aanvang
In gullere stroom 't zuid-nederlandse bloed
Door hart en aders, brabants was zijn woord,
Maar dat getucht werd door die prachtige geest
Die in het Noorden alle vezels spande.
Heerlijk dat huwlijk van een noord- en zuidNederlands Volk. In hem gebeurde 't. Hij,
Voorbeschikt zanger van de Leeuwendalers,
Waar Adelaart en Hageroos gepaard,
Het rijk van Groote Vreerik en het rijk
Van Landskroon voor altijd verenigd waren,
Hij was door taal, door kunst, door alles wat
Hij dichtte en maakte, niet een hollands dichter,
Maar dichter van heel 't nederduitse Volk,
Dat staatwijs niet bestond. Staatkunst verscheurde
Wat door de gunst van god en tijd in Vondels
Dichtkunst ontlook: de eenheid van Noord en Zuid.

Vergeeft, schonen en wijzen en geleerden,
Zo ik door al to hevige ernst een oogwenk
Uw aandacht spande. Kan men Vondel zien
En niet een even schrikken van de droom
Die in hem leefde, schrikken van 't geloof
Dat uit het hart van 't Volk woord werd door hem?
Vondel was niet een dichter, een van velen,
Uit tijd of staat of kerk verklaarbaar, — veeleer
Was hij de Stamgeest zelf in tijds-kostuum.
Waarlijk de Stamgeest, die een enkele eeuw
Zijn kostelijke kans kreeg en zijn waarheid
Zichtbaar en hoorbaar maakte. Dat die waarheid
Hem opging in de vormen van zijn tijd,
Vrijheid in vormen van de Burgerstaat,
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Vroomheid in vorm van Christendom en Kerk,
Wat maakt het ? alle deugden kleedt elke eeuw
Nu zo, dan anders — mits de deugden bltiven:
Vrijheid en Vroomheid, kenmerk van de Stam.
Dit is de leus die ik aan 't eind van 't Woord
U wou doen lichten. Vondel stierf. Tweehonderd
En vijftig jaar vergingen en ons paste
Een ogenblik van dankbre wijding en
Bezield herdenken. Achter dit gordijn
Klopt de bedrijvige vreugd en 't spel gaat aan.

II
TIJDGEDICHTEN
(1929-1936)
DE WARE STAAT
Teruggetrokken in mijn grijze dagen
Hoor ik het naadren als van een rivier :
Schrijdende stoeten die tijdingen dragen.
De wind van hun snelheid spant hun banier.
Zij komen van daar, zij komen van ginder,
Alle einders zenden hen naar 't kleine land
Dat machtiger volken zagen als hun minder,
Maar waar een Droom woont die hen alien bant.
't Is de ene droom van 't ongestoord verzamen
Van alle volken tot een heerlijk Rijk.
Geen scheidingen nu meer, geen oude namen,
Maar de ene Staat, en daarin elk gelijk.
*

Wij zijn reeds die wij zijn: een yolk van waarde,
Dat in zijn grootheid voor geen ander buigt.
Verder dan onze grens, wijd over de aarde
Hoort men de taal die ons bestaan betuigt.
Worstling op eigen erf, en stoute tochten,
Sterkten ons eeuw aan eeuw, als andren ook.
En al wat dichters, denkers, kunstnaars wrochten
Vierde 't Gemenebest, dat fier outlook.
Vierde eigen yolk. Maar enkle stemmen spraken
Toen reeds wat verder reikt dan de eigen grens :
Bewust en klaar verkondden zij 't ontwaken
Van een die meer dan Burger is, de Mens.
*

Toch Burger ook. Want om een Staat to vesten
Die alle staten in zijn wet bedwingt,
Ontdeden we ons van de bestoven resten
Van 't web van IJverzucht, dat elk omringt.
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Wij wilden goede en trouwe burgers heten
Van die Gemeenschap die alleen maar groeit
In stilte, in de harten van haar profeten,
Schoon zich de wereld schijnbaar om haar moeit.
Partij en, bonden kunnen hem niet bouwen
Eer elk hem kent in 't hart : de Ware Staat.
Komt van alle einders dan, gij de Getrouwen,
Die weet wat Dienst is zonder Eigenbaat.

TIJDGEDICHTEN
DE DICHTER EN HET DERDE RIJK
1
Als ik niet de schoonheid kon aanbidden
En de dichters eren die door woorden
't Onuitsprekelijke weten to uiten,
Was ik in mijn eigen ogen waardloos.
Want ik hoor tot hen in wie de waanzin
Van het woord en het verrukte schouwen
Van het schone zulk een brand verwekten
Dat wanneer die vlammen niet meer laaiden
Zij hun geest als leeggeschroeide kloven
Liggen zagen in onvruchtbaar maanlicht.
Maar als armoe en angstwekkend duister
Mij benauwen, lees ik de gedichten
Uit vergane tijden en uit deze,
En ik ben niet arm meer, weet van donker
Noch benauwing: heel mijn hart gaat open,
Eerst in luistren, dan in neurien: eindlijk
Zing ik luide uit mijn verloren verte,
Hopend dat de levenden het horen,
Dat de levenden en doden 't horen,
Dat het de ongeboornen horen, — horen
Hoe ik zing voor u, voor hen, voor alien
Een uitdagend lied naar nacht en leegte.
2
Tussen bergen ijs die wentlend dreven,
Tussen schotsen die elkander kraakten,
Kwam ik, naar geen andre wet geschapen,
Maar ik, nietige cel, met ziel van leven,
Mee op 't water, wieglend, wijkend, wonend,
Hechtend aan onvaste en vaste gronden.
Dromende nam ik bezit van de aarde,
Mij vervormend in mijn droom, tot duizend
Duizenden fantastische gedaanten
Onder zon en maan uw bol bevolkten.
Warmte en water en oeroude puinen
Voedden hen die toen ze zinkend stierven
Teelgrond werden voor de uit hen gezaaiden.
Zo begreep ik 't Offer. Ik de Vormer,

559

560

UIT DE LAATSTE JAREN II
Ik herschiep mijzelf tot vis en vogel,
Kruipend dier en lopend, en ik gaf hun
Al 't plantaardige. Doch, zodra ze ontwaakten,
Driftige rovers, door de nood gedreven,
Listenrijk en sterk, d'een d'ander ziende,
Jaagden ze op elkaar; niet onbedachtzaam;
Want elk deed zijn keus en spaarde alle andre.
Weer begreep ik 't Offer. 1k, de Jager,
1k herschiep mijzelf tot mens, en gaf hun
Al 't geschaapne. Maar de rechtopgaande
Wetende en bewuste, die het heersen
Liefhad, stortte zich op zijn gelijken.
Rood van bloed en tranen vielen velen
Opdat weingen vorstlijk zouden tronen.
Toen begreep ik 't Offer heel. Ik, Dromer,
Jager, Heerser, maar geboren Vormer,
1k herschiep voor 't laatst mijzelf tot Dichter,
Gaf hem mens en dier en plant en wereld
Tot weerzijdige dienst van zang en schoonheid.
Sedert staan ze, elk op zijn plaats in de eeuwen,
De gewijde dicliters, en hun verzen
Dragen 't offer van zichzelf en de aarde
Daaglijks op aan de ongeweten machten.
Tussen hen is vrede, want elke eenling
Stelt zijn zang in 't koor van alien samen.
Als het waar is waarvan de Ouden spreken,
Dat Apollo 't lied van Marsyas wraakte,
Zeker was 't geen zangersnijd: hij toornde
Om de aanmatiging die wij alien haten :
Dat een knutslend brein met valse tonen
De volmaaktheid van de maatzang stoorde.
Was er iets geweest in 't boerse fluitlied
Van een harttoon of een zuivre saamklank,
Zeker had de God hem opgeheven,
Aan zijn hart gedrukt en nooit bevolen
Dat zijn bloedige huid de pijnboom kleurde.
Zo ook ooit ! Want zo er zijn wie 't zingen
Goden maakte, en zo hen 't borrekikken
In de sloten en 't gekraak van de ekster
Plaagde, — mag de mens in hen de wanklank
Doemen en het haatlijk dier misprijzen,
Met een glimlach zal de God het mijden,
Luisterscherp naar 't lied van zijn genoten.
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Want zij zijn de vinders, niet van maten
Die alle andre maten trots verdoemen,
Maar van harmonieen die, schakerend,
Iedre klank, mits op zijn plaats, aanvaarden.
Daarom prijs ik, tegen nacht en leegte,
Hun vervulde luister. Opgestegen
Boven 't derde rijk van de geschaapnen
Zingen ze eeuw aan eeuw hun zaalge saamklank.
3
Toen van 't derde rijk de boden kwamen
Tot het vierde, boog ik en zei lachend:
Uw begeren ? Allen samen stieten
Met geheven rechterarm een heilgroet
Uit : een naam die ik had horen geven
Aan hun meester. Toen sprak een, de jongste :
Onze heer doet weten dat het vierde
Rijk voortaan is ingelijfd bij 't derde.
Bij welk deel van 't derde, vraagde ik. Toornig
Gaf hij antwoord : bij het onze. Ik boog me
Lachend, en daar toch een grens nabij was,
Overschreed ik ze en zei : de andre delen
Zonden nog geen boden; zo zij komen
Hoor ik van hun oudsten wat zij menen;
Want mijn rijk is oninlijfbaar, daar het
Zonder lijf is : wat uw Wijzen noemden
Rijk des Geestes. En daar juist een lage
Wolk voorbijschoof, sloeg ik die als mantel
Om mij been, en door haar opgeheven
Dreef ik dieper 't land in, in de richting
Van de duinen en de zee. Ik peinsde :
Ergens is wel een paleis, de woning
Van hun Meester : hij zal 't maanwoord horen:
Oninlijfbaar is alleen dit laatste
Rijk waarin de dichters leven. Slaven,
Als ze slapen, zien een droom, een glimlach,
Waar ze zijn aanwezigheid uit weten
En bewaren, en als vrije geesten
Anders dan hun meesters doen en denken.
Hoe verborgener hoe beter duiken
Ze uit het licht van een gehate wereld
't Droomlicht binnen — droomlicht, ach, voor zulken,
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Maar dat anders niet is dan het reine,
Door geen tirannie besmette zonlicht.
Zonlicht op de heuvlen, op de stromen,
Waar onvoorgeschrevene gezangen
De echo's wekken en tot rneezang noden.
Zonlicht op de markten, in de huizen
Waar gesprekken vrij zijn en geen dwingland
Vrienden vraagt naar ras of yolk of leuze.
Zonlicht van de vrijheid Want wat dichters
Onverwoestbaar dragen is de vrijheid;
Die is 't licht in ogen en in liedren:
Zonder die is 't zonlicht zwart en duister.
Luister niet naar Macchiavelli's spreken :
De eigenbaat de draad om 't yolk to kluistren.
Breek dat rag en leg aan gouden koorden
Van de vrijheid yolk en staat voor anker.
Volken waar een dichter niet kan Leven,
Staten waar een dichter niet wil sterven,
Zijn vervallen tot het puin van de aarde,
Tot het molm dat laatren mogen keren
Eer de wind van zee verstikte kiemen
Weer doe spruiten en de dampkring zuivre.
Hoor dit, gij verscholenen in holen:
't Minste lied dat ge in 't verborgen neuriet
Is veel meer dan 't machtwoord van uw leiders.
Is veel sterker dan de opzienerszwepen
Die uw lenden nijpen tot de dwangtaak.
Zing het zachtjes, geef het ongesproken
Voort in de adem, voort aan al wie aadmen
Rondom u : eer gij het weet zal 't klinken.
Luiden zal het tussen al uw bergen
Zonder dat men weet vanwaar gekomen.
En de dwingland voor gesloten ramen
Zal het horen en zal bleken, beven,
Omdat gij ontwaakt zijt, lof- en strijdzang
Van het oninlijfbre Rijk, het Vierde,
Waarvoor alle stukwerk breekt en kruimelt.
Zo mijn zang, tarter van nacht en leegte.
Zo mijn zang, waaruit de toekomst groot wordt.
Zo mijn zang, die alle volken, staten,
Bindt in 't zelfde net als de gesternten.
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4
Want ik ben een Binder : nimmer leerde
Gij, mijn Zang, de drift van 't Ongebondne.
Immer leert de zoetheid van uw wezen
Het gewillige luistren naar de teugel,
Naar de tuchting, naar 't voltonig lopen
Van uw eigen hoeven over 't luchtspoor.
Maar erkennen doet ge alleen als meester
Wien, het oor aan zijn inwendig klankbord,
Niets ontgaat van mooglijkheid en werking,
Iedre wissling, iedere schakering
Vast en fijn terugklinkt in zijn woorden.
Hem is 't schoon heelal met zijn gebouwen
Van gesternten, hem de Iokkende aarde,
Hem 't bewogen hart, het vormenrijke
Weefsel van ons denken een gedurig,
Onuitwisbaar spel van goddelijke
Kunst en wijsheid. Daaruit volgt al 't andre :
Zang- en staatkunst. Wie met plompe handen
Toegrijpt en in gril of waan van weten
Het gewordne meestert, kan verdelgen,
Scheuren, en een poos zijn schijnbre nieuwbouw
Gronden op 't afgrondige : uit diepste diepten
Rijst aanstonds de zang waarvoor zijn muren
Duiklen, rijst de nieuwe en ware wording:
Volk en staat en zede. Ik heb mijn armen
Opgeheven en 't Heelal getuige
Dat ik een ben met zijn orde. Storten
Zie ik wat verwaanden bouwden. Nooit nog
Werd de wet die alles bindt gebroken.
Nooit nog bleef gevest een bouw van Babel.
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TOT DE SLUITERS VAN GRENZEN
Omdat gij andre talen spreekt
En muren om uw staten bouwt
En op uw sterk geweld betrouwt,
Waan daarom niet
Dat ge mijn orde breekt:
Want de aarde is mijne en tot het verst verschiet
Draag ik mijn woorden
Van Zuid naar Noorden,
Van Oost naar Westen
Vrij als de wind:
Talen noch vesten
Kunnen mij tarten
Die alle harten
Doordring en bind.
Ik woonde aan de akkerlanden
Tussen de bloemenvelden
Op duin aan zee.
Ik zag hoe treinen snelden
Waar avondsteden brandden —
Ik zocht ze en reisde mee.
En toen zich grenzen sloten
Zond ik tot mijn genoten,
Toen en voortaan,
Enkel de modulatie
Van 't lied dat iedre natie
Lokt tot verstaan.
*
Zoals ethergolven mensen-adem
Door de ruimte dragen,
Zodat zelfs een fluistring de aarde omvadem,
Zo de melodic die eenmaal aangeslagen
Zonder stilstand en alleen door haar behagen
Harten raakt en monden
Die haar verkonden.
*
Ik op mijn dorp, ik op dit grensdomein
Van 't vasteland, erken geen lijn
Die de aarde in stukken deelt.
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Er is geen staatsgod en geen volksprofeet
Die mij een slip van 't nadeloze kleed
Van de aarde ontsteelt.
*

En zoals de aarde is, zo de tijden.
Eeuw aan eeuw
Kwamen ze met de drift van hun belijden,
Hun juichtoon en hun noodgeschreeuw.
Elk van hen bracht zang en bouw,
Elk zijn onafwendbre ellende:
Ik die alien overschouw
En me aan hun gewoonten wende
Zwoer hun alien trouw,
Heb hun hulde toegebracht
Als tezaam mijn voorgeslacht.

Grieken en Joden
Hadden elk hun eigen rijk.
D'enen de scheppers van schone goden
Mensgelijk.
D'andren d'aanbidders van d'ene God
God van gebod
En hulp in 't strijden.
Tussen die beiden
Lag ons lot.
Uit Griekenland gewerden ons de gunsten
Van wetenschap en kunsten
En de vrije staat.
Israel stijfde ons vermeten
't Verkoren yolk to heten
Wiens god zijn vijand haat.
Vrij-zijn en uitverkoren
Was tegen Alva's vanen
De ene ongescheiden lens.
Ook Milton's Cromwellianen
Kenden bij 't voorwaarts sporen
Tussen die twee geen keus.
Thans raakten ze uit elkander :
Na Goethe's griekse stander
't Verkoren yolk van 't nieuwe rijk;
Maar toch nog dicht genoeg tezamen
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Dat we als voorvaderlijke namen
Java' niet enkel maar ook Zeus
Snijden onder 't Christen-kruis
In iedre Teutoburger eik.
*
Rassen! ach knapen,
Wat doet ge u vergapen
Aan 't ledig woord.
Al to vermetel
Zoekt ge in de ketel
Waar 't mengsel in brouwde
De rasheld die u bekoort.
Stel gerust iedre behuizing
Onder 't teken van de kruising,
Her- en derzijds vastgehaakt.
Want wanneer ge 't goed beschouwde
Is juist daardoor uw geslacht
Telkens weer tot kracht geraakt,
Tot nieuwe kracht gebracht.
*
Open uw grenzen.
Doe al uw dwaasheid weg.
Voeg u als bescheiden mensen
In het gemeenzaam overleg.
Wij zullen de aarde bouwen
Met u, met alien.
Laat dan uw bijlen in de stammen houwen
Van haat en bijgeloof, zodat zij vallen.

TIJDGEDICHTEN
„HONESTUM PETIMUS USQUE"

Geschreven voor het Lustrum Concert van
het Amsterdams Studentencorps op 28 Juni 1937
Muziek van H. Badings
Er was een klagen
Van wind en regen
Rondom mijn muren.
Ik dorst niet wagen
Te gaan op wegen
Naar naaste buren.
Maar o verbazen !
Vlak voor mijn glazen
Hoog in een linde
Een kleine vogel
Wilde niet zwijgen.
Stormwind die blindde,
Striemende twijgen,
Nat op zijn vlogel, —
Hij zong gedurig
Luid vast en vurig
't Lied 't onberaamde
Tot ik mij schaamde.
De storm in de natuur is niet zo vreeslijk
Als de verdwaasdheid van de mens.
De wonden die zij slaat zijn ongeneeslijk.
Aan haat en nijd is nergens grens.
Ik hoor een klank
Die ik lang weet :
Een stem nog krank
Van enkel feed.
Lijdt gij dan niet? De wereld is verworden.
Zij rolt niet meer melodisch uit Gods hand.
Schone bevolkingen werden tot horden.
Tot waanzin steeg het menselijk verstand.
Het vast gegrond verband van alien samen
Spatte uit zijn voegen en er is geen wet.
Er is geen schaamte meer en geen betamen,
Geen vaste straat waar elk zijn voeten zet.
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De tijd klagen wij aan,
Wij die hem moeten lijden.
Wij weten niet waarheen te gaan
Noch hoe te strijden.
Als ooit ouden zo zongen,
Dan zongen nooit jongen
Hun dit na.
Of geen bevroede
't Verscholen goede,
Vol van vertrouwen,
Op hoop van straks te bouwen
Slaan wij de chaos ga.
Vol eerbied voor 't verleden
Hopen wij in dit heden
Sterk te zijn als ons voorgeslacht.
Wij willen de eeuwen vieren,
Maar niet onszelf ontsieren
Door laffe klacht.
Wie is zo sterk dat hij de chaos temt?
Wie kan het leed zien zonder schreiende ogen?
Niet wij : maar daarom juist voelen we ons voorbestemd
Tot rustloos pogen.
Gij en wij saam, wij moeten doen,
Niet over-wijs, niet over-koen,
Naar ons vermogen.
Wie waarlijk leeft heeft in zijn hart
Ene onvernietigbare veer,
Een stille kracht die iedre weerstand tart.
Noem ons haar naam: spreek uit en leer
Wat sterker is dan ramp en smart.
Geen leer, geen naam: alleen de wil
Sterker te zijn dan leed en tijd.
Aanvaard uw taak, volvoer haar stil:
Heb lief en hoop en wees bereid.
Boven het leed, boven de tijd
Verrijst het onvervaard gemoed,
Dat weet dat iedre mensheid lijdt,
Maar draagt zijn iced en doet wat moet.
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Boven de tijd, boven het leed
Heft zich de goede en schone daad,
Die klein mag zijn, want elk mens weet
Dat hij voor kleine taken staat.
Klein zij de taak, maar sterk de wil
Die haar met vaste trouw volvoert.
Wie zo doet heeft in zich zijn spil
Waaraan geen verdre chaos roert.
Als dan elkeen in eigen kring
Zo werkt, strek dan uw handen uit
En reikt ze tot in grootre ring
De bond van broederschap zich sluit.
Sluit aan tot ge als een enig yolk
De tijd weerstaat die rukt en rijt.
Ontredt aan wolk en warrelkolk
De schoonheid van een nieuwe tijd.
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III
ABDALLAH
(1936)
Er woonde in Djeddah een egyptisch man,
Die rijk aan schatten was maar zonder kroost,
Tot hem al oud een abessijnse vrouw
Een zoon baarde en dan stierf.
Hij noemde 't kind
Omar, en vrezend voor 't benijdend Oog
Verborg hij het en zocht op 't land een min,
Een Bedouienen-vrouw, zo juist verweduwd,
Maar met een zoon: Abdallah. Beide knaapjes
Zogen voortaan dezelfde borsten : Omar
Werd listig van verstand, hebzuchtig, lelijk,
Abdallah schoon en edel. Toen de vader,
Mansoer, zijn zoon, nu een volwassen knaap,
Liet halen en erkende, nam die gaarne
Een rang en weelde aan die hij nooit vermoed had,
Zijn zoogbroer echter wees beslist en mild
Die rijkdom of voor 't leven in de tent.
Zij kenden 't lot niet dat aan Omars wieg
Een derwisj had geduid, maar niet verklaard :
Omar zou schat ophopen, zonder maat,
En daarna sterven door zijn beste vriend.
Maar toen Abdallah's moeder voor haar zoon
Niets had gevraagd dan goedheid en geluk,
Had hij gelachen en gezegd: wie die
Begeert wordt zoeker naar het klavervier.
Dit zeggen later aan de knaap verhaald
Vulde voortaan zijn dromen. Van een Jood
Vernam hij de oude sage hoe, toen Eva
Door de Engel met het vlammend zwaard verjaagd werd
Uit Eden, ze in haar wanhoop ene plant
Afrukte : een klavervier van 't Paradijs,
En staande op de uitgang ze uit elkander plukte
En vallen liet, zodat drie blaadren vielen
Op de aarde, een koopre, een zilvren en een gouden,
Maar 't laatste, 't diamanten blad terugbleef
In de verlaten tuin.
Diezelfde wijze
Wees hem tezelfdertijd in de woestijn

ABDALLAH
Een plek die groende en zei : daar schuilt een bron.
Abdallah, vol van deernis met zijn yolk,
Dat arm was, zette zich aan 't werk. Hij groef,
En ondanks hoon van 't yolk, ondanks verzet
Van zijn verwanten, groef hij, vol geloof,
En waarlijk, op een dag ontsprong de bron.
Hij dronk van 't water en, o wonder, vond,
Vond op de bodem van zijn beker 't kleine,
Hartvormig, koopren blad van 't klavervier.
Samen met Omar en in Omars dienst
Reisde hij nu naar Yambo, waar de schone
Egyptische slavin Laila ontscheept werd
Voor de Sjerief van Taief. Even scheurde
Haar sluier en hij werd doodsbleek en wist
Dat hij moest sterven als hij haar verloor.
Hij was in doodsnood toen een roverhorde
Hen overviel en, naar het scheen, haar roofde.
Doch 't was maar schijn : 't aapachtig narrekind
Dat haar verzelde had zich in haar sluier
Gehuld. Allah zij dank ! Want Laila bleef.
Dacht zo Abdallah ? Ja. Maar tevens sprak
Zijn Bedouienen-trouw, wie 66k de zorg
Voor dit belachelijke kind belast was.
Hij scheurde zich van Laila los, hij waagt
Zijn leven in de roekloze vervolging —
En redding : want hij redt Kafoer. En zij,
Dit zwarte meisje, vragend: Waarom deedt ge 't?
Antwoordt hij : Om mijn God. Dan is uw God
De mijne, zei ze, en scheurde de verborgen
Fetisj in flarden. Maar met dat ze 't deed,
Ontviel die pop een blad: Abdallah staarde,
Want v6Or hem lag het klein, hartvormige,
Het zilvren blad van 't faablig klavervier.
Maar Omar ook verlangde Laila. Listig
En rijk zocht hij bij de Sherief van Talef
Een dubbel doel: haar, en Abdallah's dood.
Maar listig was ook 't dankbre kind Kafoer :
Abdallah won en woonde bij zijn bron
Met Laila. Doch niet lang daarna verscheen
Aan de ingang van zijn tent Kara-SjitAln,
Omar's gehuurde moordnaar. 't Was dezelfde
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Die eens Kafoer geroofd had, en Abdallah
Bedroog zich niet, maar nu die man zijn woord
Als arme reiziger had gesproken: 't woord
Gastvrijheid, zorgde hij voor hem. Elk wapen
Versmadend, vergezelde hij zijn gast
Toen die weer wegreisde en beschaamde hem
Zozeer door zulk een adel, dat die 't eigen
Wapen terugstiet en bij 't afscheid hem
Een amulet schonk. Toen hij weg was wond
Abdallah ze om zijn pols : tussen de draden
Zag hij, en stond alsof hij droomde, een klein,
Hartvormig, gouden blad, het derde en laatste —
Zo wist hij — dat de mens vindt en dan sterft.
Want nu was ook zijn dood nabij. Hij vond
Zijn vrouw geroofd door Omar, won haar wel
Terug, maar stervend, en alleen de wraak
Dreef hem nog Omar achterna. De wraakl
Maar toen zijn zwaard boven dat offer hing
En tegelijk de gloeiende woestijnwind,
De dodende Simoem kwam aangestormd,
Reikte hij zijn zoogbroeder 't snelle paard
Colomba, en bleef zelf in 't hete zand.
Omar rende om zijn leven— ach, hij wist niet
Dat thuis de wraakgodin Kafoer hem wachtte —
Abdallah viel en droomde : 't Paradijs
Hing open voor hem: de engel Gabriel
Wuifde 't vierbladige juweel volledig,
Met hoog en glanzend 't diamanten blad.

IV
VIERING EN HULDIGING
(1936-1937)
VENUS VICTRIX
Toen Venus aankwam over zee—
Haar duiven vlogen voor haar uit —
Toen waren weer en wind in vree
En nauwlijks ruiste 't golfgeluid.
Zij was de schoonheid zonder feil
En de aarde was een zalig land
Waar de oogsten wiessen sterk en steil
En broeders werkten hand in hand.
Maar Venus huwde aanstonds Vulkaan
De manke smid die in zijn hol
Eerst bliksems smeedde, maar voortaan
Ook speren scherp en schilden bol.
En ras sliep Venus ook bij Mars
En had bij een Trojaan een noon
Die 't strijdbre Rome schiep dat bars
De wet stelde en het slavenloon.
Vlood ze toen heen? Zat ze op d' Olymp
Te mokken aan haar Vaders knie?
O neen, geen eeuw waar ik geen glimp
Van haar verrukte schrijden zie.
Geen kathedralen rezen op
Of in de bouwhut spande zich
Haar vinger langs de passerknop,
Haar handpalm om de beitelwig.
Met alle volken, stam na stam,
Heeft zij zich beurtelings vermengd:
Steen werd als vlees en kleur werd vlam
En woord werd vuur, door haar gezengd.
En toen de tijd, vormlijk en vaal,
Viel voor de oneedle rekengeest,

574

UIT DE LAATSTE JAREN IV
Vierde ze in zorgeloos onthaal
Met weingen haar verborgen feest.
Zij leeft altijd, zij woont altijd,
Of in de stilte of in 't gedrang.
Zij is altijd die 't leven wijdt :
Moeder van Kunst en van Gezang.

TIERING EN HULDIGING
HET KIND VAN HET LAND

Persoonlijke en Staatkundige Overdenkingen
bij het Huwelijk van Prinses Juliana
Als in een huis een kind, een jonge vrouw,
Een vriend vindt wie zij voor haar leven trouw
Wil zweren, dan begint onder verwanten,
Vriendinnen, vrienden, en van alle kanten
Onder de naaste buren, een verrast,
Verheugd, soms ook — gepast of ongepast —
Een kritizerend spreken, en voor maanden
Is 't jonge paar voor komenden en gaanden
Een voorwerp van benieuwdheid en gesprek,
Waarin elk hoopt dat hij iets nieuws ontdek.
Zo is 't altijd; en werd de bruid geboren
In stad of dorp, in een kasteel met toren
Of een paleis, dat maakt geen 't minst verschil :
Haar kring ziet enkel 't kind dat huwen wil.
Hoe komt het dat die kring zo groot kan zijn?
Wij leven alien toch doorgaans in 't klein,
Benauwend klein bestek van eigen leven.
De daaglijkse arbeid en 't gezin omgeven
Ons met een band, die ons wel zacht omvangt,
Maar afsluit van wat ons toch 66k belangt.
Wel is hij rekbaar : 't werk voegt kameraden
Aaneen, 't gezin heeft altijd tal van paden
Naar andre huizen, en vermaak en spel
Maken de vreemd tot 's vreemden metgezel.
Ik weet wel : er zijn ook partijen, kerken,
Maar elk van hen heeft streng gehoede perken,
En wie in de ene is komt in de andre niet.
Hoe dan dat elk nu 't zelfde Feest geniet?
Hoe dan dat nu alleen het simple feit
Van een verloving, ieder heeft verblijd
En niemand dwaas genoeg is om to ontkennen
Dat toen de tijding aanliep op de antennen
Of uit het drukschrift van de krant hem trof
Hij met een heilwens dacht aan 't haagse hof
En 't Kind van 't Land. Want nu zeg ik de woorden
Die mijn gedachten al zo vaak bekoorden
Als ik haar gaan zag, jong en onbewust,
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De wereld in, niet wetend hoe ontrust
De Moeder was, hoe andren die als borgen
Haar heil bewaakten, nooit haar zonder zorgen
Zagen bewegen, — 't is in dit verband
Dat ik dit woord herhaal : het Kind van 't Land.
Wie kent niet sinds zijn jeugd dat groots verhaal
Hoe in eenzelfde tijd de staat, de taal,
De kunst, de gemeenschappelijke zede
Van 't nederlandse yolk ontstond. Een brede
Reeks machtige mannen stichtte toen 't gebouw
Dat roemrijk blonk, dat schijnbaar storten zou,
Toen in Europa grootre rijken stortten,
Maar dat zijn grondslag hield en na een korten
Ondergang weer hersteld in nieuwe dag
Niet gans onwaard bleek aan zijn oud gezag.
Mensenwerk was 't voorwaar, dus onderworpen
Aan het verwerende verval, aan 't slorpen
Van de vraatzuchtige Tijd. Maar nieuwe kracht
Huwde in ons met de kracht van 't Voorgeslacht.
Zo staan we ook thans. Vergeten doen we 't vaak.
Elk heeft zijn eigen lust, zijn eigen taak,
Ziet zich van andren honderdvoud verscheiden.
Wat is hem, in zijn nimmer rustend strijden
Voor brood en vreugde, dit gedroomd bezit :
Zoon van een voorgeslacht to zijn en lid
Van een eeuwoude staat. Is 't niet natuurlijk
Dat een bewust mens spot met dit fikuurlijk
Bewijs van adeldom en zich verbijt
Als in een wereld vol van haat en nijd
En brood- en eerroof, men hem met dit spinsel
Vertroost, als met een oud-eerwaard beginsel,
Dat hem moet sterken? — Sterken, zegt
moet
De mens zichzelf, zolang geen ander 't doet.
Het klinkt heel fier. Maar wie een enig mens
Voorgoed zou sluiten binnen eigen grens —
Zeg maar een glazen stolp — zou ras bespeuren
Dat hem zijn adem uitging. Hij zou treuren
Om een gemeenschap, welke ook, en benauwd
Vragen door welk gemis zijn hartslag flauwt,
Of hij niet als een plant, donker verbonden,
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Ergens voorheen een voedsel had gevonden,
Dat hem, op wonderbare wijs bezield,
Gezond en sterk en waarlijk levend hield.
Dan denkt hij aan verwanten, vrienden, zeden,
Die als een lastig net rondom hem gleden,
En ook, misschien, aan wie hij heeft gehaat :
De Meester die ons alien bindt, de Staat.
Ik kende een man — hij is nu dood — een man
Van vele gaven. In de jaren van
Zijn jeugd een dichter. Maar hij zag de scharen
Van werkvolk en begreep welke gevaren
Er scholen in hun ongeschoolde drang
Naar zeggenschap en van welk aanbelang
Voor de Staat zelf was, dat hun ongeleerde
Horde zich tot bewust verband groepeerde.
Ik sprak hem en hij zei : de Poezie
Kreeg in onze eeuw een meer dan evenknie
In Staatkunst. Ik, dit horend, lachte schamper.
Want wat ik zag van staatkunst vond ik amper
Beoefnenswaard. Toch heb ik van toen aan
Gezocht naar staatkunst die ik kon verstaan.
De tijd is nu niet ver — al klinkt het vreemd —
Dat yolk naast yolk zich voegt, en onderneemt
Uit vele volken een groot yolk te maken.
Maar geen van hen kan tot dit doel geraken
Zonder bewustheid van zijn eigen stand.
De schetsvorm van zijn innerlijk verband
Moet klaar zijn, moet in 't hart van volksgenoten
Getekend staan gelijk een eens-ontsproten,
Daarna vertakte plant, zodat elk zegt :
Dit is de vorm die in ons groeit : die hecht
Een groot verleden met een toekomst samen.
Laten wij alien samen ons bekwamen
ZO op te wassen tot een beetre tijd
En een volkomener gezamenheid.
Is 't nu niet waar, dat als van tak tot tak
Wij die gegroeide vorm waarvan ik sprak,
Die door de tijden heen gegroeide twijgen
Van ons staatkundige bestel, zien stijgen
En nijgen voor onze ogen, we overal
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Gedaanten zien, een niet gering getal
Personen, die we als lang bekend aanschouwen?
Het is een schaar van mannen en ook vrouwen,
Die in ons midden woonden, die gevierd,
Gevolgd, bemind, bij wijlen opgesierd
Door dichterlijk verbeelden en bij wijlen
Gesmaad, bestreden, telkens weer de stijlen
Van onze staatsbouw steunden naar hun macht.
Mannen en vrouwen van eenzelfd geslacht.
Want boog de tak of brak, de stam bleef een,
Bleef onze, en in zijn loof zijn nu alleen
Twee vrouwen : de ene Jong en de andere ouder.
De Moeder deze, en leunende aan haar schouder
Dit Kind, ik noemde 't al, het Kind van 't Land.
Nieuw is alleen dat ze de rechte hand
Een Prins reikt en ons zegt : ik heb gekozen.
Verbaast het u dat na zo Lange pozen
Van druk en rouw als hof en land beving
toch de kring zich sloot, de grote kring,
En oovral dit bericht werd uitgedragen,
En allen gaarne hoorden, gaarne zagen
Hoe het Geluk weer intrad, en de Staat
Een nieuwe bloeitijd wacht en tegengaat.
Ik hoorde een dichter zeggen : ieder yolk
Behoeft, gedurig zichtbaar, en als tolk
Van eigen eenheid, een symbool. Dit luidde
Wel schoon, maar 't als symbool door hem geduide
Huis van Oranje is mij een werklijkheid.
Niet als een zwevend zinnebeeld, gewijd
En bovenzinlijk, maar als een van velen,
Rijper en sterker door het mededelen,
Eerwaardig door zijn oudheid, maar veel meer
Door 't eigen werk, 't eigen gevoel van eer
Van elk lid in 't bizonder. Mensen dragen,
Hoe oud ook hun geslacht is, alle dagen
Hun eigen verantwoordlijkheid, en 't merk
Van hulde volgt eerst na 't gedane werk.
Dit is wat haar heur Moeder leerde, en zij
Gewillig volgde toen ze vrij en blij
De kameraadschap zocht en in een leidse
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Gehoorzaal liever was dan in een weidse
Behuizing. Zo beweegt zich nu oak 't Paar
Tussen de volte en weet dat hem als haar
Genegenheid omgeeft. Als klokken galmen,
Kanonnen dreunen, en gebed en psalmen
Zegen afroepen, blijven ze in hun hart
Twee stille mensen, rede om vreugd en smart
Samen to dragen. Als zij dan hun woning
Betreden is dat geenszins de bekroning
Van 't vorig leven, maar een nieuw begin :
Wedijvrende arbeid en een jong gezin.
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AMSTERDAM EN VONDEL

Geschreven op I7erzoek van
de Amsterdamse Commissie ter Herdenking
van Vondels Geboorte
November was de maand, de dag pas aangebroken
Toen ik langs d'Amstel ging,
De stad en de rivier nog in de mist verdoken
Die mij ook klam omving.
De nevel scheurde niet, maar scheen zich to vergaren,
Sloeg als een sluier uit :
Een hoge vrouw stond voor me : een kroon omsloot haar haren,
En een bekend geluid
Hief aan : „Ik ben de Stad die ge in uw jeugd beminde,
Die ge daarna verliet,
En soms maar, als een vreemd, schoon dan een welgezinde,
Bezocht, maar dient haar niet".
Het heldre voorhoofd en de wijd-geopende ogen
Bewezen mij alras,
Dat zo mijn ontrouw haar voorheen al had bewogen,
Zij nu niet toornig was.
Zo vatte ik moed en zei : „Vorstin, wij hebben beiden
Langere heugenis
Dan die van 't ene Leven dat we als mensen leiden
En dat kortstondig is.
Gij toont u telkens nieuw : voor wisslende geslachten
Verschijnt ge en draagt uw kroon.
Ik ook ben niet mijzelf : mijn maten en gedachten
Draag ik in taal en toon
Zoals ge in andere eeuw van andre zangers hoorde :
Elk van hen was een wij1
De Dichtkunst-zelf, die speelde en 't hollands hart verwoordde,
Wisslend van trant en stijl.
De Dichtkunst-zelf, in velen een, heeft trouw en eerlijk
Uw schreden begeleid.
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Vond d'ene uw gracht en straat, een andre 't veld begeerlijk,
Elks hart bleef u gewijd,
Omdat ge altoos het hart van 't land zijt, en de grootsten,
Zij die, nu lang geleen,
Uw taal, onze eigen taal, in eedler vormen bootsten
Dan vOOr hen mooglijk scheen,
Hier woonden, tot uw eer zangen en liedren dichtten,
Voor Amstels burgerij
Een zaal van vreugden en een school van lering stichtten,
Nog niet geheel voorbij.
Weet ge waarom ik kom ? Hoef ik de maand te noemen,
De dag en 't zalig jaar,
Toen aan de Rijn een kind waarop we nu nog roemen
Geluid sloeg en gebaar ?"
„Vondel !" — zij zei 't niet luid, maar innig klonk 't gefluister —
„Vondel ! — Spreek mij van hem.
Als ik zijn naam maar hoor, gedenk ik de oude luister.
Spreek en ik hoor zijn stem."
Toen sprak ik haar van hem, herdacht zijn eerste komen,
Herzong zijn eerste zang.
De zon brak door en de rivier scheen nu te stromen
Met vreugdevoller drang.
Want ik herdacht de tijd, toen Amsterdam naar Oosten
En Westen vloot op vloot
Uitzond die schatten bracht, die nochtans 't yolk niet troostten
In twist en oorlogsnood.
Ik zei hoe in een eeuw van woest en sterk begeren
Hij zich de idylle schiep
Van vrede en vreugde die het hart niet kon ontberen
Dat naar een hemel riep.
Zijn liedren stemde ik aan. De kunstvolle gewrochten,
Romeins en grieks van snit,
Gedacht ik, waar zijn dromen zich tot vormen vlochten,
Voor altijd ons bezit.
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Zijn hart klopte in mijn woord. Wat kon ik meer doen horen,
Terwij1 zij voor mij stond,
Het hoofd gebukt als in haar eigen droom verloren,
Droom waar zij Hem hervond.
Hem en zichzelf. Want nu de stroom met luider ruisen
Antwoordde en stadwaarts schoot,
Sprak ze : „o en noem nu ook 't gedicht op de Blokhuizen,
Waar Bicker de ingang sloot.
Geen Vorst, geen Prins, zelfs geen Oranje mocht het wagen
Mij te verderven, toen
Het huurvolk, al te prat, aan d'Amstel op kwam dagen
Voor min tuin en plantsoen.
Hoe fier was toen zijn taal. Hoe fel sprak toen zijn toren.
Hoe onvervaard was 't beeld:
Blijf of van onze koei ! Laat los die kostbre horen
Vol weelde, (ins toebedeeld !
Daar ik, half lach half schrei, hoorde hoe zonder schromen
Hij voor mijn Vrijheid stree,
Had ik wel graag, zo 'k mocht, mijn kroon van 't hoofd genomen
En kroonde er Vondel mee."
Lachend en schreiend stond ze ook nu : de laatste nevel
Was heen, maar nu ook zij.
Ik ging alleen naar stad en zocht langs markt en gevel
Naar Vondels burgerij.

VIERING EN HULDIGING
AAN EEN DICHTER EN VRIEND
Omdat het a/tijd in u zingt
Als een verborgen water,
Dat vloeit en valt en dringt en springt,
En pijn lijdt als 't zich moeizaam wringt
Door spleet en kloof, maar nooit verlangt
Dat straks een stilstaand meer 't ontvangt
Of uitgedoofde krater,
Omdat de eens meegegeven drift
Saam met het harde stroomgebied
Waarin ge uw zachte lijnen grift
Uw werk bepaalt en ook uw lied,
Zodat ge nimmer afdwaalt van
Uw oorsprong, maar als mens en man
Trouw aan uw eigen wezen blij ft
En, meer nog, trouw aan wat u drijft
En meer dan gij is, — daarom laat ik niet
Van u, die sedert ik u vond
Mij aan u bond,
En volg ik wat ge werkt en schrijft.
*

De wereld van uw land en tijd
Hebt ge als een toebetrouwd bezit
Al jong bemeten, overleid
Hoe haar to dienen, en welk wit
Ge tref fen moest opdat het doel
Uw geest spande en uw meegevoel.
*

Al fietsend door beboomde lanen,
Langs uiterwaarden en door polder,
Genoot ge, tot u 't leed kwam manen
Uit plaghut of van dompe zolder,
Of 't onrecht dat in de fabrieken
Het kind verslaafd hield dag en nacht,
Dat niet als gij het hooi mocht rieken
Of 't bloemgras in de watergracht.
*

Van de Armen wilde ge de Ridder wezen,
De Redder en de trouwe Vriend.
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De rijken dacht ge te belezen
Tot eerbied voor wie werkt en dient.
Rondom 't gezin dat ge jong grondde
Sloegt ge de wegen van uw taak,
En bijna vondt ge de uren zonde
Die ge afstondt aan zorgloos vermaak.

Arbeid en plicht werd toen uw leus,
Maar de arbeid was uw vrije keus
En iedre plicht werd graag gekweten.
Ge omvatte veel, maar vondt geluk
In iedre druk en tegendruk
Van krachten die zich aan u sleten.
Nochtans : in iedre moeite heugt
Allicht de erinring aan een jeugd
Die men tot moeiteloze vreugd
Verguldt en die men aan blijft hangen.
Moeite wordt moeheid, en verlangen
Lokt ons terug naar zulk een staat
Waar moeheid nimmermeer bestaat.
Is het de jeugd? Of 't Paradijs
In de aardelingen nagebleven?
De droomtuin die hun strijdbaar leven
Als achtergrond noodzaaklijk hoeft ?
De gaarde voor de zielespijs
Die sterkt als hun verdeelde streven
Hen beangst en tot de dood bedroeft ?

Het Paradijs? Ook daarin waren
Gescheidenheden en gevaren.
Is diepste niet van onze lusten
Eens weer in moeders schoot te rusten
En onbewust van iced en strijd
Te sluimren als in de eeuwigheid?
*
Zo moge 't zijn ! Is in ons bloed
Die rugwaartse onderstroom te horen?

VIERING EN HULDIGING
Zo moge 't zijn ! Wij z n geboren !
Boven die ebbe is 't altijd vloed !

Gij voelde 't. Zwaar van vloed en ebbe
Sloegt ge op 't getouw uw eigen webbe,
Weefde uw bestaan, droegt draden in
Die ge soms wel, soms niet begeerde,
Soms wat de tijd weerde en ontbeerde,
Soms vol, soms schijnbaar zOnder zin.
Hijgend en machtloos woudt ge 't weefsel
Verlaten, maar zijn eigen leefsel
Verlaat me' ook dan niet als men 't wil.
Gij zijt geboren. Gij moet winden,
Gij klos, de draden die u binden.
Uw plaats is 't scheepje en 't staat niet stil.
*

Weyer of klos ? Beelden zijn beelden.
Vrij en gebonden zijn we, en juist
Dit is ons deel, dat onze weelden
En smarten wreed zijn saamgekruist.
Bij elk teleurgesteld verwachten,
Bij elke inspanning die u brak
Was 't aanstonds na verwijt en klachten
Het inzicht zelf dat in u sprak.
De twee onscheidbare genoten
Vonden zich in u, vloeiden saam.
En dit verbond heb ik genoten
— En nog — al denk ik maar uw naam.
*

Dichters in soorten zijn er, de enen
Genieten, de anderen bewenen.
De vormeloze hemelstormer
Is hier, en ginds de stille vormer,
Daar een die niets wil zijn als zwerver
En elders de verbeten geest
Die als haar honer en bederver
Een eeuw smaadt die hij niet geneest.
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Uitersten zijn zij : gij in 't midden
Van hart en wereld vraagt niet meer
Dan tussen keer en wederkeer
Het fluistrend bidden en verbidden.
Het is in u gelijk een wel
Die soms door eigen bovenbouw
Of 't wereldse bestel —
Daar ge haar zoekt met naberouw
En vruchtloos zielsgekwel —
Schijnt toegesloten, maar zich windt,
En wacht tot gij haar vindt.
Haar altijd vindt en dan beseft
Dat al wat Riven haar zich heft
En wat gij arbeidt en verzint
Toch uit Bar stille werking komt,
Die u vervult, en nooit verstomt,
Door nachten en door dagen niet,
En telkens uitbreekt in een lied,
Juist dan als ge enkel uw verdriet
En moedloosheid besomt.
17-2-'37

V
DOOD EN LEVEN
(1935-1937)
DE DENKER
Achter de gordijn van dood en leven,
Waterval die eindloos stort,
Zit de Denker, roerloos, en zijn armen
Sluiten om zijn knieen, maar zijn hoofd
Hangt zwaar.
In zijn borst beweegt de wereld,
In zijn hart houdt hij gemeenschap
Met de 't Al doorcirklende gedachten.
Dit is — denkt hij — 't laatstgevonden
Machtigste evenwicht : de wereld stromend,
En ik naast haar, en nochtans de wereld
In mijzelf.
NAAR 'T ANDRE LAND
Naar 't andre land, mijn Ziel !
Wie wijs zijn weten dat elk lot zich wendt.
Hijs nu het zeil : to lang reeds wiegde aan de eendre kust
Uw boot : bevleugeld ijlt
Door vreemde zee naar verre berg het kielhout voort.
Verlost van ambt, niet langer tot het bootsen
Van 't zinnebeeldige gebaar gedoemd,
Zit ik, een naakte
Als aan de voeten van een eeuwge Vader
De aartsengel Abdiel, uitziend naar 't heelal.
TWEE EN EEN
Is de ene droom niet de andre waard:
Als zaalge rusten in een hemel,
Als stervling werken hier op de aard?
Ik koos de tweede en zal misschien
Bij 't afscheid van dit bout gewemel
De lieflijkheid van de eerste zien.
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Of is het zo : die lieflijkheid
Doorblonk en straalde uit al mijn werken,
Een tijdloos licht in kleed van tijd?
Er is geen scheiding: wat men heet
Het leven, in zijn korte perken,
Is 't zelfde dat van perk niet weet.
NACHT OP HET BINNENHOF
De schaamteloze gloed van de avondfeesten
Is nu gedempt: de donkre architectuur
Met enkel hier en daar aan bong of muur
Een kalme lamp, en in het zwart de geesten
Van vroegre tijden, heft de spitse leesten
Van dak en gevel weer naar 't stille vuur
Van sterren, waar de oneindige natuur
De rust beschouwt van mensen en van beesten.
Rust. Is het dat wat ik begeer ? Geen rust
Van 't graf, maar midden in het menslijk jagen
Te zijn als zulk een afgesloten plein
Waaruit wel paden gaan naar iedre lust
Maar de eeuwen hoorbaar galmen en gewagen
En geen licht nader schijnt dan sterreschijn.
EEN DISSONANT
Op de hoogvlakte en in de nacht,
Waar de wind waait en sterren schijnen,
Heeft mij het steile pad gebracht
Uit huizen die omlaag verdwijnen,
En de andre helling is nog ver.
Ik daal eerst met de laatste ster.
Mijn voeten vrezen struik noch steen.
Ik ga en denk en ben alleen.
Ben ik alleen? o Eenzaamheid,
Die voller dan het daglicht zijt,
Ik heb nog nooit zo wijd en zijd
Alles wat is geheel bezeten,
Elk hart mij zo nabij geweten.
De donkere aard, de heldre lucht,
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De ruimte zonder een gerucht
Omvatten alles wat ik denk
En voel en denkende verschenk.
De wind steekt op. Het is een storm.
Het bleke pad verliest zijn vorm,
Het sneeuwt. Ik slibbervoet en struikel.
Ik daal. Ik stoot mij tegen rotsen.
Ik hoor omlaag de bergbeek klotsen.
Mijn voet ontgaat me. Ik val. Ik duikel.
Dit is het eind. Men vindt me eerst later,
Gekneusd, gebroken, in het water.
FEBRUARI
Gaat daar het Voorjaar over 't veld?
Zijn hand grijpt in het witte laken
En zaait de korrels in de voor.
De zon schijnt op de rode daken
Van 't dorp; de klokketoren meldt
Schooluitgang en het klompenkoor.
KLOKGETIK
Tik tak, tik tak: kort van pas,
Van seconde tot seconde,
Gaat de tijd, en toch te ras.
Ochtendstonde, ach middagstonde,
Avondstonde en na de dag
Nacht ; en weer een dag; en dagen,
Weken, maanden, jaren jagen
Met hetzelfde stil gewag
Van de slinger en de wijzer,
En wij worden stijver, grijzer
En gaan zachtjes over stag.
Is het zo ? 0 ja. Maar groeien,
Bloeien en allengs vergloeien,
Eindlijk sterven, wat is schoner ?
Schoner dan als aardbewoner
Brandende in het levensfeest
Zulk een mens te zijn geweest,
Zulk een lichaam, zulk een geest.
9-2-'37
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DE FABEL
Gekleurd glas brak in scherven:
Ik hief hen tegen 't licht
En zag in tal van verven
Een beeld, een vergezicht,
Een brokstuk van een tempel,
Een voorwerp, een figuur,
Een voetspoor op een drempel,
Een handpalm op een muur.
Ik kon ze zó niet voegen
Als ze eenmaal in mijn zaal
Droom van mijn wereld droegen
Als een gevormd verhaal:
Ik bond langs nieuwe lijnen
Hun donkre duiding saam,
Maar toen de zon kwam schijnen
Door mijn drievoudig raam
Erkende ik in dat kader
Mijn wereld niettemin,
En zag, bekoorde rader,
Een ongeweten zin
In al die kleine beelden,
Of ze in dit nieuw verband
Een nude fabel speelden
Uit een vertrouwlijk land.
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TEN GELEIDE
Van het ongewoon gewone
Ik de dichter en verkonder.
*

Mijn vader was graag dichter,
Graag priesteres mijn moeder,
Hij in het leven lichter,
Zij in 't geloof verwoeder.
Maar moeder niet noch vader
Werd heel wat elk begeerde;
Ik kwam hun droombeeld nader
Doordat ik dichtte en leerde.
*

Ontberen doet de schoonheid zeker vinden.
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HET JEUGDHUIS
Toen ik een kind was leefde ik in gewijde
Behuizing. Tussen de ochtend- en den avondEerdienst leerde ik en speelde ik. 's Morgens vroeg
En 's nachts in donker zag ik naast de stoel
Die voor zijn bed stond, met gebogen hoofd,
Mijn Vader knielen, en wij kindren deden
Als hij. En altijd bleef in 't huis de zon
De vreugd van elk en droevig 't regenweer.
Grotere vreugd of droefheid kende ik niet.
Zo was ook brood het liefste voedsel, melk
De drank. En of een lach van wereldsheid
Soms door het raam woei — die klonk vaal en leeg
Bij de ernst en glimlach om ons aller mond.
POMPEJAANS RUITERBEELD
IN HET MUZEUM TE NAPELS
Staat die Romein daar op zijn stille paard,
Zijn hele losse lijf een fijne lijn,
Hoofd, nek en rug en zit, gebogen been,
En buiging, in den beugel, van de zool: —
Reed die de ruimten van Pompeji uit
En staat nu stil in die muzeumzaal,
En leeft dan 't steen min dan het leven leeft?
RENEE

o Mademoiselle Renee.
Paul Verlaine
Als bruine diamanten
In een verbaasd gezichtje,
Blonde gekamde zijen
Krullen in 't halsje, —
Jurkje van witte kanten: —
Popje, bloem en lichtje,
In een gebroken walsje,
Draait ze om Japanse schildrijen.
Jonge man, jonge vrouw lachen bang en tevreee:
0 mademoiselle Renee.
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AMOR
Daar me uw gestalt verduisterde in de geest
En niet haar schoonheid blonk maar 't wreed gebaar
Legde ik me afwaarts van u en sliep verstoord.
Tot ik ontwaakte en me in uw armen vond.
Zo voerde een droom en liefde in diepe slaap
't Lichaam bewustloos naar wie 't wetend vlood.
IN LIEFDE
Daar gij me erkent als anders dan uzelf
En niet dit andre u onderwerpen kunt,
Vliedt gij me en het gelaat dat gij niet gunt
Aan mijn beschouwing, schuilt ge in uw gewelf.
Maar vruchtloos. Want wie zonder liefde leeft
Stierf, en in liefde is 't vreemde en 't eigene een.
HET DROOMGELAAT
Bij uw ontwaken zag een teer gelaat
Met lichtdiepe ogen door uw eigne heen.
Zo speurt men op een heldre plek in 't woud
Een nimf, de ziel van 't ondoordringbre groen.
IN EEN STUDEERVERTREK
o Ene boom en vele gele blaren !
o Kloosterlijk vertrek en witte luchten !
Hier kan, 't is waar, het hart van zorg bedaren;
Maar, kilte en blankheid, doet nu gij 't niet zuchten ?
DIT KLEINE
Als iemand voor zijn andre leven dan het mijne
Plaats vraagt en niet vrijwillig voor mijn grootre wijkt,
Dan lach ik zacht en denk : hoe zal ik voor dit kleine
De ruimte rastren waar het bloeit en prijkt.
Want lief is mij de lust ook van het nietigst leven
En haten doe ik de brutale daad
Die 't lieve en schone als het niet toe wil geven
Uitrukt of nederslaat.
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AAN EEN GRIJZAARD
Niet enkel leven, maar aan 't eind van 't leven
Zijn arbeid overzien en zeggen: ja,
Dit deed ik, en indien een ander 't deed,
Dan zou ik 't prijzen; thans ben ik misschien
De eenge die weet waar 'k faalde, — zij het zo: —
Dit is 't geluk van helden als hun tijd
Vervuld is. Gif zijt nu nog grootre Held.
Want schoon zo oud dat gij kondt rusten en
Uw arbeid overzien, arbeidt ge aldoor
En vindt in 't doen uw leven en uw vreugd.
DE GEKOMENE
In neevlen kwam hij ; maar niet anders dan een schoener,
Bevracht met waarde, aanstevent op een vuur ;
De stuurman weet dat daar een havenmuur
En brandingloze plas hem op zal nemen.
Zo kwam hij, en zijn gaan door neevlen leek veel koener
Dan toen hij raakte in 't licht: voorzichtig blonk
Zijn oog toen 't op die vreemde wereld zonk
En naar zijn droom geen voorwerp bleek te zwemen.
Totdat de schatten die hij zag hem deden denken
Dat hij ook rijk was en met jong gebaar
Wierp hij een kostbaarheid: die glansde daar
Teer tussen oude en gloeddoorblonken stenen.
Ik glimlachte en zijn wederlach was als een schenken
Uit liefde en niet uit trots, als die begreep
Dat ik hem schoon wou zien en voor geen sleep
Van glans het hart wou missen dat deed wenen.
Toen, onder 't weerlicht van mijn oog dat lach en tranen
Deed fonklen, vlamde ook tranenvolle gloed
In hem tot hij terugzonk : vreemd en zoet
Verlangen martelde hem in zijn donker.
Tot hij eruit trad, met de hand een pad te banen
Voor Haar die schroomvol volgde. Beiden zag
Ik staan in zo een schone dubbeldag
Van ogen dat ik blij voelde om 't geflonker.
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Maar 't was geen blijven als een eens gebogen linie
Van steen of kogel niet in 't snellen rust
Maar voortgaat tot het doel dat onbewust
Van d'aanvang met die oorsprong werd geboren:
Zo gleden ze en verdwenen : woud van spar en pinie
Of huizenstad of golvenvolle zee
Nam op, verborg voor mij die bleef die twee :
Leven mij eens verworven ging verloren.
VOORJAAR
Als zulk een dag van zachte regen
De laatste botten opengaan,
En al de bomen langs de wegen
Van groen vol en gezwollen staan,
Groent ook miin hart als een bosschage
En 'k hoor een kort geluid erdoor —
Was 't noot van zangerig pluimage
Of droppelklank in schemergloor ? —
CHARLOTTE STIEGLITZ

Zij die jong sterven wou en toch een tijd bleef leven
Opdat haar leven de geliefde een troost mocht zijn,
Stierf snel en graag toen't scheen dat hem haar dood zou geven
Wat ze anders niet en kon : kracht, door sterkende pijn.
NIEUWE REIS
De zilvren eilanden van Denemarken,
In 't zomers-vroege licht waar ik ze zag,
Lagen als perken in de waterparken
Waardoor ik voer bij 't opgaan van die dag.
Geen morgen was ooit lieflijker, ooit reinder.
Een pasgeschapen wereld toonde nog
In land en water en verborgen cinder
Haar vreemdheid, maar geen aanvang van bedrog.
En ook wij beiden waren, bij 't beginnen
Van zulk een nieuwe reis, in hoop en schroom,
Als zonder zonde, als met gebade zinnen
Open naar 't waken en nog vol van droom.
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o Landen wit en grauw van sneeuw en kaalte,
Wat is uw stilte een zocht verwijt voor mij.
Ik kom in kilte en leegte u zeer nabij,
Maar draag niet stil na vroegre bloei die schraalte.
Wie lang alleen leefde en een god geleek,
Voelt nu aldoor het leed van andere mensen.
Het langzaam sterven van hun liefste wensen
1VIaakt nu mijn hart bang en mijn lippen bleek.
Ik kan niet helpen wie verlaten lijden.
Hun eigen kracht moet hun genade zijn.
Leer mij alleen uw stilte en 'k zal de pijn
Geduldig dragen tot in beter tijden.
Gij bergt een teelt in uw bevrozen grond.
Ik ook, en weet wel dat zij straks zal Leven.
Zal dan mijn groei die andren schaduw geven?
Bloeit dan mijn bloem voor hun ontloken mond?
EEN ZAAIER
De zon gaat op: het water blauwt:
De vruchtboom bloeit : de yore grauwt :
De zaaier strooit uit voile hand
Zijn zaad in 't land.
HET VREEMDE LAND
Klaag niet daar geen van die u eens beminden
U volgden naar dit nieuw en heerlijk land.
Gij kondt hen niet met andre banden binden
Die zó grnag voegden in hun eerste band.
Uw liefde vormde zó hen tot uw vrinden
Dat zij geen vriend zien in dit vreemde land.
Gij die gevierd en blij bij hen kondt wonen
Zijt niet de wandlaar naar dit andre land.
Hun liefde bleef en zocht zich andre lonen
Dan die uws lachs, dan 't wuiven van uw hand.
Zij bleven trouw en wensten u betonen
De inheemse deugd maar niet in 't vreemde land.
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Een kan men zijn: men kan een andre worden.
Dan wordt men burger van een beter land.
Maar die dan juichen zijn van andere orden
En 't hart betreurt wie ge uit het oog u bant.
In de ene sfeer bloemen die bloeiden, dorden
Zo ze u omreikten in het vreemde land.
Een andre wordt ge en wel zijn beiden enig,
Maar die dat zien zijn van geen tijdlijk land.
Wie de aard beleven zien een mens allenig,
En zeldzaam een die twee als een omspant.
Gij in uw hart alleen voel u twee-enig
En denk aan 't oude in dit nog vreemde land.
LANGS DE VAART
Als Tangs de vaart waar lucht en loof in spiegelt
De natte weg zich rept in rechte lijn,
Wijl nochtans in zijn loop iets bocht en wiegelt
Waar rand van weg en water samen zijn,
En dan die twee de ruimte smaller klieven
En elkaar naadren naar een neevlig bed,
Ken ik in de eenvoud van uw perspectieven,
Natuur, het leven van uw zichtbre wet.
PETRARCA
Wie tot uw diepte, Dante, niet kan dalen,
Noch tot uw hoogte stijgen, noch uw brede
Verbeeldingen in eigen taal vertalen,
Vindt bij de rijmen van Petrarca vrede.
Zijn fijne geest schiet als een ster zijn stralen
Over 't bewogen hart waar zoete en wrede
Gepeinzen al de wonderen verhalen
Die Liefde er werkt naar menselijke zede.
Liefde en haar eeuwige bespiegelingen
Zijn zoet en scherp verwerklijkt in zijn woorden,
Een eindloos winden van gevoel en denken:
Soms donker of ze in Dante's afgrond dringen,
Soms hoog en klaar of we englen zingen hoorden,
Maar altijd vol ervaringen die wenken.

PERSOONLIJKE BIJSCHRIFTEN

601

DE DIENAAR
Zo ben ik dan de dienaar van mijn tijd geworden,
Ik die mijn eigen dienaar was ;
Zo zwelt en slinkt de maan bij 't wentlen in twee orden:
Om de aarde en om haar eigen as.
Tezelfder tijd om bei. Ook ik, al mocht het schijnen
Dat ik slechts om mijzelf bewoog,
Al trek ik schijnbaar om mijn tijd alleen de lijnen
Van een nooit aftewenden boog,
Ook ik draaide in mijn jeugd en wend me ook nu gedurig
Om beide : om 't Zelf en om mijn Tijd: —
Ik ben noch slaaf noch vrij en geensdeels wispelturig,
Maar twee en een in werklijkheid.
HET ZWALUWNEST
Kort over 't blinkend zand waar karren rijden
En knapen spelen hangt de broze rand
Van zoden en hun wortelige korst;
Daar gaan en drentlen, dansen, springen soms
Mensen en kindren, tot een tuimlend brok
Stort en het zand vloeit mee in brede geul :
Onder die rand, maar waar de wand nog hard,
Steil boven 't hellend zand, fors overdakt
Door dorre en donkre zoden, veiligst schijnt, —
Daar waar somtijds een zittend meisje of kind
De benen slingren, rokken plooien laat
Voor d'ingang van dat woonhuis, onbewust
Dat onder hen dat jonge leven beeft, —
Daar holde een zwaluw zich haar nest, en glipt
Nu in dan uit, die 't hulploos broedsel voert.
De hete dag waar alles blauwt en blinkt
Is om hen: zomer, spoed hun wieken-wasdom;
Doe ze uitgaan eer 't huis stort of jongen rooft.
DE VOLHARDENDEN
Strijdende mengling daar,
U zoekt mijn zucht.
Waar dat ik denk en vlucht
Zijt gij, waar dat ik staar.
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Ik spreek met mens en mens
Een woord en til mijn geest
Diep uit mijzelf : verweesd
Zucht stom zijn wens.
Ik volg aldoor uw vaart
Gelijk een vogel 't spoor
Van vogels, onbedaard
Vleuglen zijn vleugels damp en wolken door.
Dwars door een wolk
Van spot, meelij en haat,
Zoek ik en volg uw yolk.
Door goed gerucht, door kwaad,
Altijd
Geleid
Ik u en prijs uw daad;
Want geen is schoner dan die voor zijn vrijheid strijdt.
TER NAGEDACHTENIS VAN JACOB MARIS
Een die 't penseel voerde en geen andre daad
Behoefde: een Dromer, die geen Drama dacht,
Maar bouwde uit hollands land, en stad, en vaart,
Verheerlijkte Aard : een zulker die 14 ons
Koningen heten, wij hun onderdaan.
OMBOUW
Somtijds als ik alleen die stad doorloop,
Zo vol van nieuw bedrijf en jong verkeer,
Met nieuwerwetse puien, breedre straat,
En pleinen waar ik nauwe grachten dacht, —
Zo vreemd, zo anders dan toen ik als kind
Er liep en huisde, en alle wegen wist
En iedre hoek, de naam op elke deur
En tot de vorm en kleur van raam en ruit, —
Vaart mij vertrouwlijkheid en huivring aan.
Dat kleine huis is als het eertijds was,
Met stoep en bank, voor 't eenge venster zat
Ikzelf eens en een vriendelijke vrouw,
Daar in die kamer, gaf haar kind de borst.
De hoek om woonde 't oude eerwaardge paar
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Dat de overlevering van mijn geslacht
Bewaarde en, beeld van eensgezinde vree,
Lang samen leefde en bijna samen stierf.
Mijn hoofd is willoos en mijn voeten doen
Als weten zij waarheen: de volte drij ft
Voorbij me : ik ben alleen, temidden haar,
Als in een stad van doden en ik denk :
Ik enkel leef nog en misschien nog een
Die krank ligt in een ongeweten huis.
BIJ EEN LICHTBEELD
Een schilder stelde half in 't licht
En half in schaduw mijn gezicht
En liet de stralen door zijn lens
Aftekenen hoe op die grens
Van schijn en schemering ik keek
En stralender en zachter leek
Dan ik misschien van binnen was.
Bewaar zijn afdruk achter glas,
Opdat ik, ouder of in donker,
Nog jong zie en in zongeflonker.
DE ZWAARSTE WEG
De zwaarste weg is die men niet wil lopen.
Spits is er iedre kei, het zand to mul.
Voor leeuwrikszang zelfs gaat er 't hart niet open
En 't lokkendst land wordt een misschilderd prul.
NIET ALEER
Mijn kind, geloof niet in de bitterheid
Die aan de woorden van mijn vaste mond
Een saamtrekkende smaak van waarheid geeft.
Zij is de waarheid die ik sterk geniet :
De ervaring van mijn leeftijd, door het dons
Van toekomst-vaag niet langer overwaasd.
Die vaag is de uwe. Duld niet dat mijn spraak
Haar rooft. Dat doet de tijd, de ontgoocheling,
Die niet dan traag gedoogd moet, niet aleer
Een kern van zoetheid rijp werd in uw hart.
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ZORGENSPEL
De zenuw van de zorg, te wreed bewogen,
Rust niet, kan 't arme trillen lang niet laten,
Zij beeft, tracht zich te spannen, 't mag niet baten:
Geen zorg tart nu en stijft haar droef vermogen.
Geen zorg, maar vrees voor zorg, van alle zorgen
De droefste, onwezenlijk, maar in ons wezend;
Hoe knaagt ze en zeurt ze en doet ons opzien, vrezend
Dat weer een feed komt door dees blijdste morgen.
Wees stil : gij hebt in u de kalme vreugde
Die alle zorg een weldoend spel doet schijnen.
't Levensbeweeg heeft blijde en donkre lijnen:
Weet ge ooit of droeve of lichte als schoonste u heugde ?
O HART MIJN HARP
O Hart, mijn Harp, waarom zo bevend ?
Omdat de Tijd met vlagen slaat?
En ge in en uit uw spanning strevend
Te slappe snaren zinken laat?
0 Hart, mijn Harp, de alwijze speler
Woont in de Tijd, woont ook in U.
Van wat hij breek', zij gij de heler ;
Gij stemm' volmaakt, hij tokkle ruw.
Met altijd gladde en sterke snaren
Trotseer zijn greep ge en wille een vlaag
In 't heftig slaan tot luwt bedaren,
Ontspan tot zachtre greep ze graag.
Want dit 's van 't speeltuig ons geboren
't Vermogen schoon en wonderbaar :
Wie 't speelt en wie het stemt behoren
Als kindren van een Vreugd, elkaar.
MAGGERSFONTEIN

Zing nu de lof ook, Poeet, wie bij Maggersfontein in de schansen
Stonden, als 't ware in het opene veld, en den aanloop
Stuitten van 't rokkige yolk : bommengebarst overmocht niet,
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Daglang duikende in brandende zon waar elk honger en dorst leed,
Daadloosheid dapprer als daad: — toen het voetvolk, wanend dat leedge
Schansen hen wachtten, stormde, stondt ge en uw Mausers
Doodden er duizend: de trots van dat braggende leger
Rotte in de zon — gij begroeft ze om uw handhoge schans.
AARDBEVING IN HET ZUIDEN
Als, op uw grond, de wijndruif geurger gloeit,
Het bloed van vrouw en man verhitter vloeit,
Wees dan wan-trouwend; want de Vuurgod slaapt
Daaronder, wendt zich om en de Afgrond gaapt.
GEESTELIJK BRUILOFTSLIED
Wij hebben thans na menig jaar
Van leed en strijd, mijn lief, elkaar
— Voorgoed, zo zij 't — gevonden;
Wij weten nu dat niets ons blij ft
En dat voor altijd van ons drij ft
Wat eerst ons leek verbonden.
Wij hebben in een stil geloof,
Voor 't lokken van de twijfel doof,
Ik u, gij mij gegrepen,
En uit die ene omhelzing zal
De vastheid van een nieuw heelal
De warling zich ontslepen.
Wij zullen in dat nieuw bestaan
Van Licht en kracht getroost vergaan,
Maar in een andere orden
Verheerlijkt en verenigd zijn
En in onsterfelijke schijn
Ons eigen wezen worden.
DAGERAAD
Als 't vochtig dorp in ochtendschemer ligt
En dan daarachter de zon zilver breekt
En wemelt en zich spreidt door 't dun gewolk;
Zodat daar, naast die sidderende kolk,
Zo helder-stil, toch nog zo nacht-doorweekt,
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Die kleine wereld, zonder ene schicht
Bij zoveel schichten, kalm en praalloos zwicht, —
Dan voel ik hoe ook wij en de aarde en 't Al,
Niet donker, toch niet stralend, overhuifd
Door de Eeuwge Schoonheid, als aan d'oude Nacht
Maar nauw onttoognen zijn, en mijn gedacht
Weet niet, wijl 't duister langzaam van haar schuift,
Wien wij behoren : schaadwe of flonkerval.
PRESIDENT STEYN
Een man een man, een woord een woord:
Ik draag die haat, ik tart die moord,
En volg waar Kruger leidt:
Ik laat mijn huis, vrouw en gezin,
En voer mijn yolk de bergen in,
En leef, of sterf, waar 't strijdt.
Mijn naam gelijk zal 'k als een steen
Koel zijn en hard maar vonken-vol:
De vijand slaat verderf eruit,
Maar vast staat wie zich aan mij sluit,
En, brokt en breekt wat rond mij roll',
Mijn Trouw verwint alleen.

EEN STANDBEELD VOOR OLDENBARNEVELT
De besten hebben hem driehonderd jaar
In 't hart gedragen, want hij was een man
Die als een standbeeld onverganklijk rust
Op 't voetstuk van onze eerbied: eindlijk rijst
Dat beeld aan de ingang van een Raadhuis : hoor !
't Gepeupel smaalt : wat was die Held voor Ons?
TOEKOMST
Bouwt ge op die toekomst waar de krachten
Van 't leven sterk en helder zijn,
Wees dan niet beangst of zwarte nachten,
Of zware buien die bestrijn.
Een vrede is uit die chaos wordend,
Niet anders dan elk schoon schildrij,
Waar 't krachtigst licht alle andere ordent
En 't donker op zijn plaats daarbij.
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DIE ENE
Door de mist van de tijden komt die Ene
Die zonder mij niet leven kan :
Hij moet mij verstaan of hij sterft.
Ik zie hem die door mijn dromen zwerft,
Een glimlachende man,
En ik hoor hem wenen.
Rondom hem de werelden en de wondren
Die niemand nu kent dan ik.
Dan een ogenblik
Van lichten en dondren
En meteen die heilige schrik
Als hij zich bezitter weet van de geesten,
De bloemen, de kronen, de feesten.
KERSTNACHT
Mij werd geen laatre droom beschoren
Waarnaar ik zo hartstochtlijk tuur
Als naar die oudste : de englenkoren
Bij heldre lucht in 't nachtlijk uur,
Juichend: daar is een kind geboren
In doek en krib, in stal en schuur.
Want iedre winter als de twijgen
KaaI staan en dunne sneeuw op duin
De stappen van mijn vrolijk stijgen
Bedekt en in mijn lage tuin
De stemmen van mijn vrienden zwijgen
En 't laatste groen verstierf tot bruin,
Zodat ik, droeve en eenge wachter,
De dagen in mijn nevel tel, —
Dan vonkt een schijn me in 't hart en achter
Zijn duister zie 'k de sterren wel,
Die mij, haast twijflende verachter,
Weer troosten en met stemmenspel
Gestalten door mijn nacht doen gloren,
Die roepen : waak, nu is 't uw uur !
Een Koning heeft uw hart verkoren
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Voor doek, voor krib, voor stal, voor schuur !
U is een kind, een zoon geboren
Die eeuwig u als Heiland duur' ! —
DE WAATREN
De waatren die als een kolom naar boven schoten
Zijn nu teruggevloeid naar 't diepe meer
Dat onder de aarde in koele stilte slaapt.
De wortels die de stenen van zich stoten
Dringen daarheen en slorpen 't voedsel weer
Voor 't bladerwoud waarboven hemel gaapt.
Zo gaan van hoog, van laag, door alle dingen
De levensstromen die 't heelal doordringen.
VOOR NINE OP AMELAND
In de lente en op je eigen feest,
Een prinses op een eiland.
Wat zegt duizend mijI of een mij1 land!
De lente en je hart is het meest.
En de lente in je hart bovenal:
De dromen en ook de vrienden;
De zee om je heen; en ziende
Naar de zomer die komen zal.

AAN PENNING NA ZIJN LEZING VAN MIJN
„TESTAMENT VAN POTGIETER"
Die eens een blik in 't boelhuis hebt geworpen,
Een oogwenk maar d'erflater hebt gekend,
Gij droegt daarna — een blinde — in stad en dorpen
Zijn gaaf, de zieners-gaaf van 't „Testament".
KEERROEP
De wereld wordt oud.
Hoe haar to helpen?
Ik hoor en onthoud :
Jong zijn en helpen!
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RIJMSPREUK
Ik ben mijzelf alleen
En al 't andere tevens:
Zo veelvuldig en een
Is die korte duur levens.
WENSRIJM
Bespeel nog lang uw doedelzak
En vind u stam en bladerdak
Om leunende to schuilen.
Ik wil wel met u ruilen.
GESCHILDERD LANDSCHAP
Vat het uitgedeinde water
In een inham van het strandzand:
Zelf bewoogt ge wat ge later
In de perken van uw hand bant.
Drijf eroverheen uw wolken,
Bouw ertegenaan uw woudzoom,
Plant uw steden met uw volken
Ver weg aan onzichtbre goudstroom.
AAN EEN VRIENDIN
DIE MIJN BOEKEN BOND

met een Vertaling van „De Vaas" door H. de Regnier
De Vaas waar 't heel Heelal op draait
Verbeeldt het werk van iedre hand
Die liefdrijk poogt;
Ook als ze alleen maar bladen naait
Of 't kleefsel aan de lederband
Perst tot het droogt.
NIET DE VELE
Ingenomen
Door mijn dromen,
Hoorde ik niet de vele stemmen
Die de lage lucht bezwemmen
Maar alleen die schaarse toon
Die mij antwoord gaf of teken
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Dat een roep mijn ban zou breken
En een ziel tot mij wou spreken
Die voortaan mijn hart bewoon.
ZWEMMER IN ZEE
Kom dan, golven van de zee !
Branding, breek en sproei uw schuim
Op mijn blanke, naakte leden !
Spelend kom ik aangetreden,
Zonnig straalt om mij het ruim
En uw vloed straalt mee.
Onder dompel 'k in uw kilte
En mijn armen spannen 't kruis
En mijn mond doorrinst uw zilte
En mijn oor vult uw gebruis.
Met mijn zware en brede slagen
Win ik de afgelegen bank
En ik strek mij met behagen
En bied zon en wind de flank.
ANTOON VAN DUCK
Vergoelijkend bewondraar van 't bestaan! Voorname,
Die niet verbeetren wou wat aan zijn schoonheid stierf !
Voor wie een zelfde ziel door honderd vormen zwierf,
Maar iedre man een beer en iedre vrouw een dame.
JEUGDIG DICHTERSCHAP

Als in beschroomde klanken het kind zijn zwellende hart loost,
Zoekt het, gelukkig als nooit, een die zijn dank niet versmaadt.
DICHTERLIJKE LERING
Niet tot een Muze verhef, maar buig tot uw eigen hart u;
Daar is de beek die u ruist, die met zijn ruisen u leert.
AAN MEJ. J. BOOGAARD DIE PENNING MIJN
„LEVEN VAN POTGIETER" VOORLEEST
Drie dichters danken u: een, lang gestorven,
Een, die gestorven schoonheid in zich draagt,
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En een, die door 't verleden moegezworven,
Aldoor een toekomst vraagt.
GEtTSTE BARKEN:
DERKZEN VAN ANGEREN
Hoe heeft die kunstnaar 't zo gevonden :
Die stalen steven en zijn spriet
Doorsnijden 't vlak, aan hen gebonden
Gaan koord en ketting waar me' ook ziet.
En mast en touwwerk rechts van boven
En onder links het fijn gestel
Van nog zo'n romp, wat weggeschoven
Van 't oog, vol lijn- en zeil-gezwel.
En hoe dat vrouwsbeeld aan die steven
Kloek tussen bout en kettings staart:
„Waar is de horizon gebleven
Vanwaar ge kwaamt, waarheen ge vaart !"
Waar is de horizon, mijn maker,
Waar uw talent zich sterk in spant?
Toon hem of sluit hem : telkens raker
Vult hem uw zachte en sterke hand.
DE VREEMDE
Eenzelvig speelt ge en droomt gewaagde daden,
Terwijl 't gezin zich in een tuin vertreedt.
VERWANTSCHAP
Zoals de zee in 't eindeloos bewegen,
Golvend, — een wereld die zichzelf niet kent,
Omdat een andre macht haar waatren ment
En al de levens, aan haar diep ontstegen,
Wortlen in andre of eigen vrijheid kregen,
Zodat er geen aan haar alleen zich went,
Maar in haar zijnde of op haar groei geent,
Toch saam met haar hun aanzijn zien gelegen
In 't ene en eeuwge : — zo zijt gij met mij ;
Saam, toch uzelf ; verbonden, toch ontloken;
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Wortelend in een grond, staande in een zon.
Zo gij mij prijst zij 't zoete woord gewroken
Door 't betere andere : „o dat ik u kon
Deel van mijzelf doen zijn en nochtans vrij."
AFSCHEID
Duin, akker, wei, beminde en weidse streken,
Laat mij nog eens, voor 't laatst, in maatvol rijm
Tot uw gedaante en kleur en schoonheid spreken —
Ik ben de zee die op uw heuvling zwijm.
Ik heb zo lang, zo luid, mijn golven-leden
Geworpen om uw blondheid, dat uw schat
Van vruchten, bloemen, kwam omneer gegleden
En al mijn zilt uw zoete geur bezat.
Nu ben ik moe. Nu lokt mijn laatst begeren
Een roep uit d'afgrond die u oudtijds schiep —
Als meidoornbloei en duinroos wederkeren
Houdt mii beweegloos 't ongeschapen diep.
LANGS STEILTEN
Zo zwak en moede en toch die moed in mij ontloken
Die als een bloem aan rand van afgrond wast ! —
Hoe vele — o Poezie — aan zulk een kloof gebroken
Hield ik met aarzelende vingers vast.
Want dit zijn altijd weer mijn to gewaagde werken:
Dat steilten langs ik bloem of vlinder jaag ;
Blij als 'k haar blad niet kreuk of van zijn bonte vlerken
Door onbedachte greep het stuifsel vaag.
GESCHEIDEN
Als onder de aard, met opgestoken voeten,
Ik slaap, mijn Wereld, blij ft uw schoonheid achter,
Uw morgen zal de ontwaakte mensen groeten,
Maar in het graf wekt geen de stille wachter
Die woud en zon en zee zo warm beminde
En meende dat zijn liefde schoonheid leende
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Aan u, verzekerd dat zich nooit ontwinde
Zonlicht en ooglicht, waar 't in lachte of weende.
Nu zijn die beide dan voor goed gescheiden:
Uw bossen ruisen en uw droppen blinken;
En mij die slaap, zijn onder donkre heiden
De lippen open die uw duister drinken.
DIENAARSCHAP
Geef mij de rust die slechts een dienaar heeft.
Ik zal geduldig iedere opdracht doen.
Mij daaglijks oefnen dat mijn hart niet beeft,
Om u to dienen onbedeesd en koen.
Ik kon mijzelf niet zo beminnen dat
Ik om mijns zelfs wil alle leed weerstond.
Ik week, vol moed begonnen, soms van 't pad
Als ik er andren, niet on-eedlen, vond.
Ik zag hen gaan, ik keek hun schoonheid na,
Ik droomde en meende dat ik stilstaand ging,
Ik was niet troostloos al bemerkte ik dra
Dat ik voor loon gedroomde vlinders ving.
Maar al dien tijd heb ik uw dienst verzuimd,
Genot genomen zonder dat ik gaf,
Mijn kracht tot daad in mijmering verschuimd,
Uw kracht in mij verloren, traag en laf.
Bind mij nu aan uw werk en jaag mij voort:
Ik zal vergeten wat ik heb of ben;
Ik zal mijn daden vormen naar uw woord;
Ik zal mijn woord doen zijn wat ik u ken.
VERGANKELIJKE WERELD
1
Vergankelijke wereld die in mij uw mond
In mij een levend lichaam hebt dat roept,
Gij zijt het die in mij de beelden groept
Die ik, voor mensen als mijzelf, verkond.
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Van u gescheiden ben ik nooit, maar leen mijn stem
Aan wat in u beweegt en woord wil zijn.
Ik ben een wezen en vertoon uw schijn,
Ik ben een schijn en geef uw wezen klem.
Wat draagt mijn roepen ver. Ik hoor daarin de galm
Die uit uw eeuwen komt, uw eeuwigheid.
Het sterft en is onsterflijk als gij zijt,
Het is een zaad als gij, als gij een halm.
2
Ik ben gelukkig door to weten
Dat gij bestaat.
Bij mij zal het nooit kunnen heten
Dat gij vergaat.
De zon, het hemelsblauw, het koren,
De zee, het woud,
Gaan niet in eeuwigheid verloren,
Worden nooit oud.
Zij zijn de eeuwige zin van 't leven,
De jeugd ervan.
Zou mij die zekerheid begeven,
'k Was een arm man.
DENKERS MAATZANG
Toen ik jong was — stilte, ik ben weer
Jong en luister naar de gangklok
Die met ongelijk getik-tak,
Heel verstaanbaar, mij de tijd meet,
Die voorbijgaat, die niet weerkeert —
Toen ik jong was zat ik daaglijks
In een armstoel aan een tafel
En daar rijde ik mijn gedachten,
Rustig als bestond niets anders.
Buiten klonk een roep van venter,
Achter kweelde een zang van vrouwen,
Maar ik luisterde, als verloren
In hun toon, naar mijn gedachten.
Zonneschaduw door de bomen
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Zeefde — en door de kantgordijnen
Die voor 't opgeschoven venster
Door een windje zacht bewogen —
Tot op mijn papier, waar woorden
Bij 't ontstaan die schijnen namen
In hun zinnebeeldige wezen.
En wanneer een toon luid opklonk,
Toon van venter, toon van vrouwen —
Muzikaal was de een en de ander —
Smolt hij samen met de tonen
Van mijn luidende gedachten.
Ginder woonden mijn verwanten,
Ginder was het huis van vrienden,
En verspreid door land en steden
Leefden vriendlijke bekenden;
En ik was een jong, bewonderd
Dichter en een dartel strijder
Tegen de verstijfde wereld —
Maar ik was verliefd op denken
En ik wist van strijd noch wereld,
Van bewondring, jeugd noch vriendschap,
Van bekenden noch verwanten;
Ik was bedding waar de beek door
Kronkelde langs bloemge randen,
Ik was kloof waardoor de bergstroom
Schoot en deed het schuim verstuiven,
Ik was wei waar de rivier zich
Breedde en deed de landen blank staan,
Ik was zee, waarmee haar waatren
Zich vermengden, zich vereenden;
En ik wist van geen gescheiden
Zijn van beek en bedding, kloof en
Bergstroom, van rivier en weide,
Zeegegolf en stromemonding, —
Alles was mij een en enig,
Aarde en water, lucht en afgrond,
Een bewegen, een volvoeren,
Dat ikzelf was, dat mijzelf werd,
Dat mij vulde, dat ik uitgoot,
Zodat nooit de vraag zich voordeed
Wat ik wilde of wie ik zijn wou,
Waar ik heenging, wie mij uitzond,
Vraag van gaan en vraag van keren,
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Maar ik was gelijk Jehova,
Was wie 'k was, en nooit een ander,
Nooit begerig, nooit verlaten,
Nooit in andre macht begrepen.
Andre macht — op eenmaal kwam zij.
Was ze een overmacht van wereld?
Was zij in mijzelf een zwakte?
Maar mijn bloed begon to ruisen
Als een water onder stormwind,
Als een bos : de bomen kraken,
Storten, splintren en de gronden
Liggen opgewoeld door wortels,
En ik wist niet wat mij deerde,
Wat mijn ongedeerdheid stoorde
Zodat ik daarna gedurig
De aandrang om mij heen moest weren,
De aandrang in mijn bloed moest slechten.
Een werd ik in twee gestalten,
Twee, en boven hen een derde
Die zijn heerschappij van vrede
Op hun dubbelstrijd moest vesten.
Zo dan deed ik en, een voerman,
Die met twee weerbarstge paarden
Reed en ongeduld niet tonen,
Vrees noch aarzeling verraden,
Zwak nooit zijn mocht, stuurde ik voortaan
Mijn met schat geladen wagen
Stout en straf door alle landen,
En de teugels liet ik nooit nog
Dalen uit mijn leenge vuisten.
Z6 werd hij die aan een tafel,
In een armstoel, door de morgen,
Luisterde naar 't vroolke ruisen
Van dat water, zijn gedachten.
En wanneer ik nu mijn paarden
Door de middag naar den avond,
Naar de bron voer, waar zij rusten,
't Is alleen opdat ik eindlijk
Slapen zal waar alien slapen
Die het leven heerlijk leden:
In het droomland, aan de zeezoom,
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Waar de golven slaan en spoelen
Die weer andren, in hun jeugdtijd,
Als gedachten schoon doorstromen.
In hun beekzang, in hun kloofdreun,
In hun wei-deun, in hun zeegalm,
In hun bloed dat door hun aadren
't Groot heelal verbeeldt in 't kleine,
Zal mijn naam zijn, zal mijn faam zijn
En de erinring van mijn maatzang,
En ik droom zolang zij dromen,
En ik strijd zolang zij strijden,
Eeuwig met de velen een.
HET DICHTERWOORD
Omdat geen feller dagen mij
Ontroeren, zend ik u dit Woord —
Geen feller dagen dan nu gij
Afwezig blijft en ik vergeefs
De rust zoek die bij u behoort.
De mens is maar van een kort-leefs
Geslacht en kan zo kalm niet zijn
Als wie van tijd niet weet en duurt
Tot iedre waan en iedre schijn
Zich heeft ontplooid en rimpelloos
Het ware wezen, licht-doorpuurd,
Zich uithangt voor de zonneroos.
Die schijnt het door en weder door
En zaalgen zien maar en verstaan
Door 't drinken van die ogengloor
Al wat tot zaligblijven dient.
Zij zien u in die sluier aan
En ziende op u zijn ze eeuwig ziend.
Ik span mijn dwaasheid voor u uit.
Ge weet dat ik niet anders kan.
Wij mensen hebben ons geluid
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Van klanken en wij weten nauw
Hoe dat ontstaat, maar in zijn ban
Gevangen, volgen we 't getrouw.
Hoe voegt zich klank aan klank. De stem
Doet stil haar werk, de woorden gaan
Gemaklijk of en aan, de rem
Van maatslag en een zacht beleid
Van schikking zorgt, en ziel-belaan
Wordt woord aan woord tot zin gerijd.
Zo reikt mijn stem, zo bloeit mijn Woord,
— Die wond — naar u. Ik ben alleen.
Ik heb mijn laatste zucht gesmoord,
Maar deze niet. Deze is te sterk.
Hij rekt zich, hijgt zich naar u heen
En zoekt in u zijn heilig perk.
DE KEIZEL
Zondagmiddag en alleen op 't land.
Verweg al de voile steden,
En geen mensen die de wegen treden.
Wind en grijze luchten te alien kant.
't Is het week-uur dat in mijn gedachten
Ook het laatste luid gerucht bezinkt,
Dat ik in mijzelf kan grijpen trachten
Naar de keizel die diep-ginder blinkt.
Keizel die de stroom bracht van de rotsen,
Losgewoeld, onwillig meegesleurd,
Afgeschuurd, geslepen door het botsen,
Zinkend eindlijk waar hem niemand steurt.
Wel beweegt de vloed hem telkens even,
Wil hem wentlen : een gebroken straal
Doet de goudnerf vonklen in zijn grein geschreven
Als een geheimzinnige taal.
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O hoe dikwijls heeft mijn hand gereikt
Naar beneden.
't Water bruiste en kolkte : opnieuw me ontgleden,
Hij die blijft en wijkt.
Want zijn zwaarte blijft en zijn geflonker
Lokt, maar duizlig maakt het diep, en donker
Is de plek waar dat goudschijnsel glimt.
Daar ik sta begint de stroom te zwellen
En ik voel de harde golving snellen
Die mijn borst bedekt, die tot mijn lippen klimt.
Red mij, red mij, en ik fig gezonken
Aan den oever die mijn onmacht steunt,
Waarom liever niet voldaan verdronken? —
Vraag ik, opziende, op mijn arm geleund.
Want nu zie ik kleurloos als een groven
Steen de keizel die ik straks
Gloeien zag en wou roven
Ben ik mijn waanzin te boven
Voor wat angst en ongemaks ?
De hemel bewaar me : geen dolheid
Erger dan die van nu.
De ontnuchtering na de volheid
0 hoe ik gruw.
Maar waarlijk ik weet wel beter.
Daar vonkelt de steen alweer : zie !
In het nat tot de knie,
En mijn arm van dien afstand de meter —
Wie weerhoudt me nu, wie ?
Maar de droom is verdwenen : ik draag,
Als het heil van namiddaguren,
Als een antwoord in me en een vraag.
Een antwoord: zo zal het duren;
De vraag: hoe lang?
Zo — en hoe lang ? — zal het duren —
Refreint mijn gezang.

620

RONDOM MIJN WERK
VERZUCHTING
Als een siddring mij verlost
En ik uit dit droef chaotisch
Woelen
Opgenomen in uw vrede
Mij verlustig,
Ben ik dan voorgoed genezen
Van de drang verlost te worden,
Deze zoete nood van 't leven ?
RIJMTROOST
Troostende rijmen die me altijd weer komen,
Weinig gezochte, gewone, vertrouwde,
Als, wen op schommel de spanning verflauwde,
't Zweven op 't eindpunt, zijt ge in mijn dromen.
Zie, met den aanzet, de spieren, gebogen,
Stoten de koorde in een straffere zwaai:
Snel door het midden, vanzelf naar den hogen,
Rugwaarts die weg met berustender waai.
Tot, met al kortere bocht, nu naar voren,
Achterwaarts dan, ons het midden verlokt:
De aarde, de zware, wil dat wij behoren
Haar, en de voet strekt zich neer, glijdt en hokt.
UREN
Nu dat de dagen lang zijn en het blinken
Van de zon van mijn geest gestadig, reken
Ik de uren na die, met hun eigen teken
De horizon ontrezen, voor hun zinken
De mensen van hun schoonheid deden spreken
En doen de erinnering hun luister drinken
Als sterren die voor 't oog schijnen te pinken
Lang nadat ze in het licht van de uchtend weken.
En heldere uren vol klare gedaanten
En duistre zwaar en zwart van harde vormen
En bleke, maar van stralen-slorpend schijnsel,

PERSOONLIJKE BIJSCHRIFTEN

621

En nuchtre als dag langs stads rechte gebaanten —
Gaan goud-koel, stof-grauw of als donkre stormen,
Of maanlicht door een lucht vol sterren-fijnsel.
EB AAN 'T STRAND
Zo komt de golf en keert, en iedre korter,
Op 't altijd breder strand
Zien wij het ebben aan en iedre storter
Achter de natte rand.
Is dit dan 't leven dat in storm of deining
De vloeden slaan en gaan,
Tot eindlijk de onvermijdbare verdwijning
Ons leeg en droog doet staan ?....
EINDER
Zee zonder einder kan niet zijn,
Wel zee die enkel einder is ;
Waar nevel is en nergens
En iedre windstreek ongewis.
De naald wiegt walend op de gis,
Onzichtbre zon werpt bleke schijn.
GEDACHTENIS AAN
MEVR. A. W. L. VERSLUYS—POELMAN

Gest. 10 Febr. 1914
Wij gaan stil langs elkaar, halfvreemden halfbekenden,
En raden meer dan zien de levende natuur
Die in een glimlach vonkt, dan met een helder vuur
Door de open ogen breekt, of in een enkel wenden
Van romp of rechtend hoofd haar wezen uit schijnt zenden,
Plotslinge lichtstraal door de reten van een muur.
Zo zijn ook woorden, schaars, en in hun korte duur,
Doorzichtge grens waar zielen aan elkaar belenden.
Daarna de scheiding. En wij staan of we ons bezinnen
Op nog een laatste vraag die wij zo gaarne deden.
Maar de andre is in de nacht alweer teruggegleden
En nooit riep wens van mens een dode 't leven binnen.
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Vaarwel ! Goed waart ge en ongewoon ! Uw edele ijver
Werkt na. Uw beeld leeft voort, voor Dichter ook en Schrijver.
OMDAT MIJN JEUGD....
Geloof mij maar : ik wil niet mokken
Omdat mijn jeugd
Gestalten zag, eer 't zomerde afgetrokken,
Waarvan mij nog de flonkring heugt.
Ik ben mijn eigen dag, mijn eigen zomer,
En demp mijn stralen niet
Omdat een ander schitterend gesternte, slomer
In 't stralen, flauwde, en ginds verschiet.
TWEE DODEN: WILLEM MARIS —
ADRIAAN VAN OORDT
Zij sterven ook : de schilder en de schrijver.
Het korte leven gaf hun last genoeg.
Daar hen een Demon felle wonden sloeg,
Joeg hen een God met zijn bezeten ijver.
Zij wisten dat op iedere achterblijver
De God zich wreekt, en dat de wonden-ploeg
Hem wreder rift : want wie twee namen droeg —
Demon en God — hg is dezelfde Drijver.
Zo leden zij en deden, en geloofden
Dat die in 't eind valt in de voor, gebroken
Als graan, zodra het voorjaart rijker spruit.
Zij groetten fier de kouters die hen kloofden
En hielden zich diep in zichzelf gedoken
En in de grond, die hen toch niet besluit.
JOZEF ISRAELS : IN MEMORIAM
Van schilders om u been waart gij verscheiden
Die melodieen meer dan beelden schiept.
Gij liet door 't grijs de zilvren golven glijden
Waardoor ge in ons de ontroering wakker riept.
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Toch waren tal van tere, en koele, kleuren
Verborgen in uw toon, en iedre lijn,
Bevallig-wild, poogde of haar mocht gebeuren
Vorm en beweging tegelijk to zijn.
Want wat ge ook waart : scherpzinnig als geen tweede
— Met fel vermaak hieldt ge elk de spiegel voor —
Of deernisvol : uw hart verstond het wrede
Leed — droeg niet eigen ras het de eeuwen door ? —
VOOr alles bleekt ge de in uzelf verzaamde,
Die 't leven van uw eigen lichaam nam
Als maat van 't Al en nooit verstard beraamde
Maar elk gebaar in 't uwe naderkwam.
Uzelf van al 't gebrekkelijke en kleine
Ontdoend zaagt ge al 't gebrekge en kleine groot.
En nooit vergeet ik 't hel en glansvol schijnen
Van 't open oog dat nu voorgoed zich sloot.
FERRER
Toen Padua 't vermeende lijk hervond
Van die vermaarde landsman, die men zeide
Dat in haar stad zijn laatste leven leidde
En bijgezet werd in haar kloostergrond,
Van Livius de schrijver die de roem
Van 't oude Rome in honderd boeken staafde,
Toen juichte al 't yolk en eedle en werkman draafde
Of aanstonds elk den Heiden heilig noem'.
Een monnik toornde en met een Kamer sloop
Hij naar 't gebeente en greep de dode schedel
En sloeg dat vat in gruis waar zo onedel
Beraad wel nooit een levend brein bekroop.
Nazaat van Livius' vereerders, streed
Ferrer in Spanje, en vond — onguur volender ! —
V6Or zich een nazaat van die lijkenschender,
Die met een kogel hem de schedel spleet.
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HET VLIEGSPEL
Is 't vliegen, zweven, zoals vogels doen, gedragen
Door lucht en wind ? Dat ook, doch niet alleen.
't Is stijgend, dalend, op een motorwagen
Zich sturen, sterk en stout, door de ijle ruimte heen.
't Is zittende in zijn tent, maar met de handen
Vast aan de stuurgreep, lopen door de lucht,
Alsof daar wegen zijn, en lachen naar de landen
Waarlangs, zwaarvoetig, mens en beest geduldig zucht.
't Is voelen of ge uzelf en 't voertuig, opgeheven
Boven de bergen, tilde en torst en houdt ;
't Is trots zijn en meteen zich over durven geven
Aan 't noodlot vol gevaar, dat dreigt bij iedre fout.
Het is uitdagend zijn, en tartend, want de winden,
De wolken, waken ook en de afgrond gaapt aldoor.
Flonkringen glinstren daar, die uw gezicht verblinden,
De regen straalt en striemt u kil, al zet ge u schoor.
En hebt gij stad en meer en bergen overvlogen,
En wilt ge, een meeuw neerzeilen op 't plankier,
Dan trilt misschien uw brein en de al to steak getogen
Zenuw begeeft op 't laatst de sterkste vliegenier.
Hij stort en sterft. Maar 't zij. Niet zonder waag en tarten
Wint sterfelijke mens de hemel waar hij zweeft.
Veroovring is ons doel en de onversaagdste harten
Storten zich 't /uchtrijk in dat de aardse zwaarte omgeeft.
AAN TOOROP
Dromer van 't onuitspreekbre, die uw hand
Geleid door geesten voelde en uit de mist
Vormen zich zag verdichten, lang gegist,
Eindlijk aanschouwd in lichaam en verband:
Hoe vast en teer uw teekning, en hoe speels
't Erinring-vol verbeelden, — een barok
Gevolg uit iedre tijd en wereld trok
Openlijk op uw voorgrond, school met steels
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Gebaar terzijde, — maar in 't midden stond
Altijd een beeld, waar zin tot meer dan zin
Hartstochtelijk belij fd was : het begin
En de oorsprong, wellende uit uw zielegrond.
Want meegevoel met mensen en de nood
Die lichaam strijden doet met ziel, en 't vaag,
Toch snerpend, huivren voor de noodlotsvlaag
Van 't ongeweetne en toch bewuste, vloot
Aldoor van afgrond op tot hemel, zocht
Aldoor uw innerlijk gezicht, aldoor
Uw kinderlijk verstand, aldoor het spoor
Van bloed en zenuw, dat zich spreidde en vlocht
Door fors hart, lichtvol oog en vingerspits
Waar 't faablig-lenige talent in school
Dat in de lijn zijn spraak had. Want van pool
Tot pool : van vormvaste omtrek tot de flits
Van bliksemende duiding, van het ding,
Bondig en kort begrepen, tot het net
Van naamloze verwantschap, zichtbre wet
Van 't sprakeloos gevoel, sloot gij de ring
Van zinvolle uitdruk. En de nadruk schonk
Uw kleur, waar daadlijk, overleevringloos,
Gloed van uw haard zich kaatste, klaar gebloos
Van sprooklicht, droomlicht, waar muziek door klonk.
Zo, door een werkelijke wereld, vol
Doelmatig weten, naast het regelrecht
Worstlen met de natuur, het trots en hecht
Verheerlijken van de natuur, — hoe zwol
(Terecht !) de roem van die eenvoudgen, die
Tussen hun ziel en de natuur geen spel
Van fantazie gedoogden, — schreedt gij snel
En licht, hun makker en hun evenknie,
Dartlaar met alle tijden, die de dans
Van de beschavingen geleidde, een baan
Van eeuwen in een klare kunstnaarswaan
Van hedendaagsheid, met in u een glans
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Die nochtans straling scheen van een vast punt?
Zocht ge 't ? En vondt? En vondt een kruis ? Een kerk ?
Een eindlijk rijk van rust, waaruit uw werk
Gevoed werd en gestevigd ? Wie misgunt
Een vriend die vastheid ! Maar wat vondt ge meer
Dan na tal van symbolen een symbool,
Schakeling van symbolen en een school
Waar niemand woont dan zonder wederkeer ?
Zo zij 't dan. Maar wij zien het liefst in u
Die Moeder van symbolen die u dreef
Tot uiting. Woon in een van hen; maar leef
Met in uw hart Haar, zoals eertijds nu.
DE WIJZER
Sterkende dood die mijn vaagste gedachten
Vast maakt en klaar als weerspieglend kristal,
Nu is het eind van de raadslige jachten:
Droom en gestalt zijn herleid tot getal.
Hoor hoe de klok tikt. Minuten? Sekonden.
Een en nog een en het rochlen verzelt
In de keel van de man vol onzichtbare wonden
't Onverbidlijk getik dat niet draalt en niet snelt.
De doodshik. — Klinkt luider de klok? Trilt de wijzer?
Of merkt hij de Tijd en staat stil als in schrik?
Niet
In zijn gang en zijn klank is van ijzer
De gezant aan het wiel met zijn sterkend getik.
TOEVAL EN LOT
Toen we onder 't afdak voor de woning zaten
En naar de wei waarin de hoeve uitstak
Onze ogen wendden en de tijd vergaten
Die toch gedurig voor onze oren sprak,
Wat was het dat ons toen zo diep vereende
En tevens scheidde, dan dat een gevoel
In twee gedaanten naar zich overleende
En toch in elke met een ander doel.
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Wij kunnen nooit dat diepre doel vergeten
Dat met ons werd en als een groeiend licht
In 't warnet van ons hart door alle spleten
Zijn onbedriegelijke stralen richt.
Het is 't onfeilbre lot met ons geboren
Waarvoor het toeval telkens draden spant.
Bij iedre wending uit het oog verloren
Verrast het steeds weer door zijn heldre brand.
Wij moeten het voleinden. En wij fluistren:
„'t Onzuivre leven en de zuivre dood."
Als ons de laatste schaduwen omduistren
Verrijst het zegevierend, klaar en groot.
KLOKGELUI
Ik heb niet altijd zo de dag begrepen
Als nu daar hij zo zilvrig rond mijn huis
De landen dekt waardoor de paden strepen
En van de bomen 't kartelige pluis
Getroost ontvangt in zachte nevelgrepen.
Er is een stilte, in die ik meer dan ooit
De stem beluister van mijn eigen dromen,
En als gedachten onverdroten komen
Vraag ik wat zang hun kerker opendooit, —
En als van waatren volgt hun woordgeruis.
Ik heb mijn dag gelovig herbegonnen,
Mijn daden aarzlen aan mijn handen niet,
De nevels die zich almaar dikker sponnen
Zijn zelf het licht dat langs mijn wereld vliet
En al hun fluistren is gestroom van bronnen.
Ik weet nu dat ik verder niet zal gaan
Dan in de vezels van die vochtige sluier,
Maar in mijn hart is 't klokgelui beduier
Van vroomheid die langs volle levensbaan
Haar wanden bouwde en van een toren ziet.
BEELDENAAR
Smaad niet, broeder, het Beeld : is toch niet iedre gedachte
Beeld, niet gelijk aan een ding, maar gevoeld als gelijk aan ?
Gij evenwel zoekt steeds de Gedachte gelijk aan een Wereld.
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Waanzin kweekt wie van 't menslijke denken de regel
Roekloos ontkent: wat hij denkt spreekt tegen zijn denken:
Redloos breekt wie Hem loochent de Oneindige Geest.
NEERWAARTS
Omdat ik weet dat al 't verloorne eenmaal
Zal rijzen in een dag vol klare stralen
Wacht ik getroost dat straks zal onderhalen
Zijn hoofd die zon die mij het laatst bestraal.
Ik heb de dood to komen nooit gebeden,
Ik heb zijn vlugge naadring nooit gevreesd,
En nu de helft van 't leven is geleden
Aanvaard ik blij wat v6Or mij is geweest.
Mijn daden hebben voortaan ene richting,
Tot u o stille en peilloos wijze vriend.
Zo streeft de zon, in heerlijkste verlichting,
Neerwaarts tot u, o Zee, uw waatren ziend.
HET EINDE
Kom nu en zucht en fluister luid:
Ik zoek bij u mijn troost, mijn lief.
Uw arm alleen bleef die mij hief
En een droom heeft uit.

MYTHISCHE STROFEN

630

RONDOM MIJN WERK
ZONSOPGANG
De wolkjes die los in de dampkring drijven
Verraden 't zonsopkomen door hun blozen :
Zij zijn als verzen die in mijmerpozen,
Voor 't langre werk begint, de dichters schrijven.
Zolang de landen in de schemer blijven
Zijn zij de boden die 't heelal berozen,
Maar de kim gloeit — zij zien, koud en bevrozen,
Op 't fonkelgroen van weiden gouddraad drijven.
Tot snel daarna vangt in een zelfde stralen
Hen, aarde en zee die blinkend-witte Vader,
En 't Al straalt weer om 't hem die heerst to danken; Dan zwelt van steen, gras, golf de levende ader
En wolk en vogel hangt in 't stralen pralen
Met gouden zoom en lovens-zoete klanken.
EEN LIEDJE VAN DE ZON EN DE MAAN
Meent gij, omdat ik zon ben
En gij maanlicht zijt,
Dat ik uw schoonheid niet erken?
Meent gij omdat ik bron ben
En gij aanzicht zijt,
Dat ik niet uw getrouwe spiegel ben?
Zonder de zon en de maan
Ware toch de aarde niet,
Met haar dagen en nachten en de of en aan
Deinende, de ebbende en vloedende oceaan,
Haar dubbel dromengebied.
En hoe zou het eeuwige beeld
Ontstaan, als boven de bron
Waar zon en maan in speelt,
Zich het zielvol gelaat niet boog
En het oog
Dat zijn stralen toog
Van maan en zon?
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Toen de maanwolf begon
— Vrat een hap uit de zij van de zon —
Ging alles op aard zijn gewone gang,
De bloemen stonden to pralen,
De lucht was als koelte op een warme wang,
Steil vielen schaduw en stralen.
Maar aanstonds zonk in de zonneschijn
Een vaalte neer als de zwarte pijn
Van de god, al dieper gebeten.
De schaduwen bleven, krompen nog,
Door het middagbedrog
Gesleten.
Maar kilte beving uit een bleker lucht
De lovers en ook de mensen,
De bloei op het land die geen onheil ducht
Voelt zijn verven verflenzen.
De vogels maken vreemd gerucht;
Een nacht, daar de zon in het Zenith staat,
Dringt in het huis en rondom vlucht
Het gewiekt gekwetter langs duin en straat.
Ik zie door 't roetbeduisterd glas
Omhoog: als een maagre sikkel blinkt
De zon, haast verslonden door donkre maan.
En speur twee grote vogels gaan Loodrecht erheen; maar zijlings zinkt
Eerst een, dan de andre, wiekensras,
Als melden zij verschrikt de maar :
Het ondier zwolg de god omhoog !
Waar is het oog waarin ons oog
Zijn bron vond en zijn spiegelaar ?
Tot door de stilte en sombre dag
Een zuchten tijgt : de schaduw sterkt,
Want heller 't licht dat neven leit.
0 welk een lach
Nu elk het merkt
En zich de kleur weer openspreidt.
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En flonkrend in zijn ronde gloed
Sloot nu de god zijn andre zij.
Het monster in zijn donkre spoed
Toog onverzaad aan 't Licht voorbij.
DE SPIN
Zolang de spin langs de ongewisse draden
Beweegt die 't wee fsel onvolledig laten,
Voelt zij onrustig zich in 't ijle zweven;
Maar als ten laatste 't webbe is afgeweven
Ziet ze om zich radien als veilge straten
En gordels als begaanbre tussen-paden.
In 't zonlicht schommelt dan haar glanzige wereld
Aan blauwge draden, diamanten zelen
Voor haar die weet tot welke steen zij reiken :
De parels van haar ogen blijde prijken
In 't edelstenen lijf waar glans komt spelen,
Juwelig blauw van rozen melk doorpereld.
In ridder-harnas boven weke zij den
Grijpt ze in de uit paarlemoer gesneden klauwen
Haar net geducht voor wie in 't zonlicht dwalen:
Die stralen-dronknen vangt ze in zilvren stralen
En spint blauw garen om die hemel-blauwen —
Omstrikkens-kunstge is zij ontembre in strijden.
En als een windvlaag of een veeg van handen
Haar net verstoort, en de ijle draden drijven,
Kromt zij zich even, maar van toorn geen teken;
Dan— van haar lijf de kleuren droef verbleken —
Zolang zoet vocht tot zijig rag wil stijven
Behangt met kleurig web zij andre wanden.
TAAL EN OVERLEVERING
Wanneer gij spraakt, mijn moeder, leerde ik graag
De woorden die gij vormde, en sprak ze na.
En ik geloofde in u en dat die taal
Dingen benoemde, en wil, en liefde en daad.
En toen ik wenste, al rijper, dat mijn uiting
Geheel mijn eigne ware, erkende ik toch
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En schreef, dat woorden blijven, — en zo bleef
In mijn meest zelfse tijd een band met u.
Nu ben ik zelf ouder dan gij werdt, moeder ;
En jongren wassen op om mij die, elk,
Zoeken naar uiting, en nu weet ik wel
Dat meer dan woorden, dat gedachten, beelden,
Dromen en daden blijven, en dat zij
Die niets geloven dan zichzelf, zoveel
Hebben geloofd van mij en andren, dat
In hen een overleevring groeit, onwetend
Ontvangen, onbewust bemind, die eenmaal
Met stam en blaren uitbreekt over hen
En hen omvangt in 't algemene woud.
SOUTHEY VOOR DERWENTWATER
„Een ogenblik : het meer was stil
Z6 stil dat het geen meer meer scheen,
Geen water en geen windgeril
Maar macht van spiegeling alleen,
Een dubbellandschap, laag en hoog,
Waar klaar en ijl elk ding in stond,
Bewegingloos zelfs wat bewoog :
De schoorsteenrook op de achtergrond.
Het was een bergzoom maar wier lijn
Op eenmaal zonk en dan weer steeg,
En zichtbaar lag een Lang ravijn
En wei, geboomte en huisjes kreeg
Een ongewone helderheid
Van 't middaguur, en spiegling was
Zo een en zonder onderscheid
Met werklijkheid, dat ook het glas
Van 't nat zich niet herkennen liet,
Maar dubble hemel, dubbele aard,
Van voorgrond tot het verst verschiet,
Onscheidbaar een en toch gepaard,
Leek hangen in een wondre sfeer,
Een landschap in een vreemd heelal,
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Waarnaar ik staarde en wist niet meer :
Was 't Al een droom of droom het Al.
Een oogwenk maar : een koeltje ontspant,
Een rimpling breekt de rust van 't beeld:
Ik zie het tneer, ik zie het land,
En de Afgrond, hoog en laag, gedeeld."
NACHTGEZICHTEN
Er is een schoonheid die wij graag beschouwen
Als stilte en duister onze zin verdooft,
Dan komen vormen die zich lijdzaam vouwen
En oogwit groot uit een onzichtbaar hoofd;
Dan zijn de lijnen van ons netvlies vrouwen
En vonken spatten tot een garf geschoofd,
En 't gruwen van de stilt doet trekken rouwen
In onrust en een hemel wordt gekloofd.
En wat in ons aan angst en zorg mag ijzen
Bezielt een wereld van verwormd gebroed,
En zwart wordt hels en lichte vlakken grijzen
En een gelaat lekt met misvormde snoet,
En wreed nauwkeurig teeknen zich gepeizen
Met stift van schailw, die 't licht eerst neevlen doet.
VERWACHTING
Eens dwong ik, godgelijk, de dag
Te lichten over mijn heelal,
Nu ben ik leeg van zang en lach,
Een slaper in een donker dal.
Nu roep ik niet, maar neurie nauw
Wat ik weleer uitbundig zong.
Hoe was 't alweer ? „Hoe heerlijk jong —
Hoe heerlijk jong !" — Nu sterf ik gauw.
Nu ben ik als de rotswand zelf :
Een steen geschoord door andre steen.
Smoort, mijn gemurmel, mijn geween,
Smoort eeuwig in uw dood geweIf !
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Eens komt Hij die mij opensluit,
Hij die uw val en klacht verstaat ;
Als dan zijn glans u tegenslaat,
Wordt wat gij zweegt een nieuw geluid.
TORENWACHTER
Een torenwachter die de dakenmenigt
Gebroken ziet door boomgroep, park en plein,
Doorsneden door stroomslingring, grachtenlijn,
Omblauwd door stadsdamp die de zonslag lenigt
Langs kade en straat die stad en stadsdeel enigt,
Op hock, op markt, waar 't drukst beweeg mag zijn,
Groept hij de menigt tot ze een eenheid schijn',
Omgrenst hij de eenling die de menigt stenigt.
Bij daag, bij nacht als wat in elk beweegt,
De Tijd-en-'t-Uur die ook in 't donker waken,
Opwiekt en luidst in hem to leven pleegt,
Stort, los van d' angst om wat gij eiste of kreegt,
Klok-storm van 't Uur hij op uw donkre daken,
Stad, die hier uitspreekt wat omlaag gij zweegt.
HET VAARTUIG
Als tussen wind en zee het rankgemaste
Bewimpeld vaartuig met zijn witte zeil,
Luchtig alsof geen vracht zijn ruim belastte,
Eerst lokkend duikend, dan uitdagend steil,
Behaagziek schomlend en in zijn onvaste
Gang toch zo zeker dat de heldre mijl
Van spiegelende golven zijn verraste
Vaart stremmen voelt, gekliefd als door een pijl, —
Zo heft zich, tussen Droom en Lot, tweevoudige
Oneindigheid, mijn Ziel, opnieuw bevrijd,
De ruimten zoekend waar de kimmen wazen.
Achter zich laat zij als de nacht zich breidt
Verblijd de dreiging van de donkerwoudige
Aarde voor de Oceaan waar stormen razen.
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TOT DE JONGEREN
Zie hoe ik zit in mezelf
Aan het eind van een moeilijke reis
En niet weet wat doen, waar gaan.
Moede — mijn land en huis
Ver weg — in een vreemde streek
Zit ik en vraag wat ik zocht,
Duik ik en denk wat ik schonk.
Bloemen begeer ik en graan :
Bloemen van moed en vreugd,
Graan van dulding en doen.
Want als een zaaier het zaad
Achter zich werpt en niet omziet,
Schreed ik en 't woord van mijn mond
Viel waar ik ging als een zaad.
Waar zijn de harten waar 't zonk,
Ogen waar 't blinkt en wuift,
Handen die 't reiken naar mij ?
Bloemen begeer ik en graan:
Bloemen van moed en vreugd,
Graan van dulding en doen.
AAN EEN DICHTER
U heb ik lief wie 't rijm noch 't ritmisch spreken
Een toon doen dempen van uw kracht'ge woorden.
U zijn gevoeldste ook lieflijkste akkoorden
En zoetheid volgt waar ziel eerst door komt breken.
U maakte 't leed, de lust van 't leed soms, dichter.
En trots, die zwart zag, op 't echt staal geslagen
Van zulk een geest, schoot vonken die de dagen
Tot nachten maakten en uw nachten lichter.
En niet zal een die zoet spreekt, maar in 't ruige
Bezield zijn minder, mij van u vervoeren
Die, zoet of zerp, ziel op tot ziel kunt sloeren.
Daarvan zij tussen ons dit vers getuige.
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DE LUSTER
Duizend jaar ?— Hij had het klooster
Vroeg verlaten: op de paden
Lag de dauw: de hyacinthen
Hingen blauwgetrost te bunglen
In de scheemring tussen 't hakhout.
Leeuwrikken, die luchte-krekels,
Tsjierpten hel in hogen hemel:
Web van klank in web van stralen.
Neuriend liep hij : gonsde een kever
Langs zijn voorhoofd ? ruchtte een haasje
Hem voorbij ? — De bodem helde
Onder hoge bomen ging hij
Waar zijn stappen 't mos verdofte.
Tot een watertje aan een weide
Blonk: op hoge stengels vlindrend
Pinksterbloemen aan de randen.
Stond hij daar te zien, te spieglen,
Zag het blauw in blauwe vijver ?
Hoor ! nabij begon de lijster,
Op een boom wel tussen 't lover
Zoet en vol, dan teder fluitend,
Tu-tu-tu, eerst hoog, dan lager,
Een toonladder, klaar en zuiver.
Doodstil stond
dorst niet roeren,
Zag den hemel en de bloemen,
Hoorde op 't laatst alleen die tonen.
Hoe lang stond hij ? Duizend jaren.
Aan het klooster, toen hij weerkwam,
Deed een vreemde waker open.
In de boeken van voor eeuwen
Vond — zodra hij in zijn cel trad
Lag en stierf hij — vond de Prior
Bij de naam die hij genoemd had
Jaar en dag — een lentemorgen
Toen hij ging, voor duizend jaren.
IN NEVEL
Ik voel de zorgen mijn gedachte ontebben
En zie een brug gelijk in spookland staan
In nevels die een gele luister hebben, —
En bleek is 't spieglen in de waterbaan.
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De bomen wintren nog hun zwarte webben
En mensen lopen met een damp belaan
En zerken blauwen achter donkre grebben
Waar berken treuren langs de kerkhofpaan.
Maar toch voel 'k zorgen mijn gedachte ontebben
En zie een brug gelijk in spookland staan
In nevels die een gele luister hebben.
Ik ga daarheen, daarover en er staan
Stralende vlagen langs de gulden rebben
Van stad waar vrolijk blijde volken gaan.
DEERNIS
Mij heeft een deernis in de vaag van 't leven
De vreugd benomen die ik sterkst bezat :
Want beiderlei : een strafheid en een beven
Hebben van jongs macht op mijn hart gehad.
Van 't lijf dat leed kon ik blijmoedig staren
In 't wrijten de al to onzacht ontslaakte pijn.
Dan kon mijn leed me en andrer openbaren
Het vlerkje dwarlend in mijn lampeschijn.
Tot eindlijk heeft dat leed mij gans verwonnen,
Gewonde daar mijn keizer over reed.
Toen heb, bebloed, gekneusd, ik mij bezonnen
Op 't ene op aard dat krachtger is als leed.
Al mijn gedachten : pijnen, angsten, vreugden,
Heb van mijn maat ik de allerzachtste boei
Toen omgeslagen, uit diens eedle deugden
De schoonheid nu van 't nieuwe lijf ontbloei.
Ik kan voortaan van leed en vreugd het beven
Als eertijds voelen en onsterk weerstaan,
Maar elk van hen wekt als mijn innigst leven
Gedachten die als schoonheid uit mij gaan.
TEMIDDEN VAN....
Aan de eenzaamheid ben ik gewend.
Temidden van de honderden
Zit ik als in bewaakte tent,
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Een van die afgezonderden
Rond wie de menigt jaagt en rent :
Allen met eigen doel en end,
Maar om mijn rust verwonderden.
Somtijds alleen gaat van mij uit
Een onbeschrij fbre aanwezigheid.
D'een is zij beeld, d'ander geluid,
Maar elk stoort ze in zijn bezigheid.
Elk voelt als voor een vreemd besluit
In schrik of hoop zijn vaart gestuit
En poost in schroom en vrezigheid.
En eensklaps zie hoe hun spiraal
Zich om me in andere richting wendt.
0 ogen die u zonder straal
Maar aldoor naar verplichting wendt !
Wat baat of een en andermaal
Geheimnisvol, met beeld of taal,
Een god u, door zijn dichting, wendt....
DE BILJARDAPPEL
De rozige appel van 't biljard
Wordt door het speelse witte paar
Aldoor vervolgd: nu zacht, dan hard,
Raken zij haar en drijven haar.
Toch voelt zij weinig zich benard,
Kaatst op haar beurt en maakt zich klaar
Dat in hun spel en haar gevaar
Geen willekeur de kansen wart.
Zij denkt : wel schijnt me of de andren doen
En ik alleen die word gedaan,
Maar die met staven rond ons gaan
Zijn ook in 't spel, en ook de band
Die heenloopt langs ons veld van groen
En : drij ft hun hand een andre hand?
OORLOG
Twee volkeren-golven rollen aan en storten op elkander,
Waar de aard andere rassen voortbracht, andre rijken: —
Zonen van brede vlakten, stoer en lijdzaam,
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Fijnen en fellen, bloemgelijk, kindren van zon.
Beiden beweegt een drang — dwang of begeerte —
Willige, onwillige, eenlingen in hun gemeenschap,
Drijvende delen of gedreevne, elk in zijn golf.
En hatend, strijdend, moordend, stort en rolt, verganklijk,
Golf achter golf, tot het verzwolgen land
Hoort aan wie 't verst zijn bloed en lijken drijft.
EEN BEELTENIS

Want onder de hoekige balken van die brauwen
Steeg stom de blik uit koele en heldere ogen
En de mond wierp trots zich omhoog om een woord to spreken.
NAROEP
Zo ga en speel door alle groeisels,
Leef in de storm u uit en keer
Door brein van mensen tot de bloeisels
Van hun bloed en verbeelding weer.
Ik zal u stil zien gaan, mijn koning,
En liggen als een schelp op strand :
Ook ik was eens uw werk, uw woning,
En nu nog bleek ik in uw brand.
DE KOMENDE
Als mij de mensen van mijn tijd verlaten,
Wie heb ik dan?
Hem die nadert langs de brede toekomst-straten :
De nog niet geboren man.
WAARHEID
Van dat ik jong was heb ik steeds gesproken
Als een die wat hij zeide als waarheid voelde
En 't denken haatte ik dat maar aarzlend doelde
Naar wat als kern klaar moest zijn opgebroken.
Zij 't zo voortaan : want wie de donkre wegen
Van 't Zijn spreekt, moet de wondren die daar dwalen
Weten als waarheid, en hun doen verhalen
Of 't vrienden zijn met wie hij schoolgelegen.
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AAN DE ZEE
Omdat voor u men alle andre gedachten kan vergeten,
Zee ! en niets anders zien
En horen dan het eeuwge wentlen van uw golven; —
Omdat uw wind waait zonder het verraad
Van wanden die hem breken en als vleugels sprenkelt
De koelheid van uw water en de zilte
Bitterheid van uw zouten;
Omdat in uw bewegen niets is van de
Bedachtzaamheid van mensen, maar gij altijd vrij
En soeverein zijt, of gij kalm u spreidt in zomerrimpels
Of huishoog stijgt in briesend en schuimbekkend steigren,
Of zwaar en wreed de stormbocht van uw baar
Doet daavren tot hij dreunende overslaat,
Of loom hem viert waar hij zijn schelpvracht werpt
Op lege stranden;
Omdat gij heer zijt, vrouw zijt, kind zijt, maar altijd
Koninklijk u gedraagt en niets begeert
Dan zijn die ge nu eenmaal zijt; — dAirom
Heb ik u lief.
EEN ANTWOORD
Goden met onhoorbre voeten
Zijn er wel ofschoon zij zwijgen :
Alle mensenliedren moeten
Godengroet tot antwoord krijgen.
Maar als oor van zanger luistert
Naar een weergalm, zelf to wekken,
Voelt een god zijn tong gekluisterd
En zijn lijf ons oog onttrekken.
Vrij, uit vorstlijke genaden,
Wil hij groet en antwoord zenden.
Hoor, het ruist door alle bladen
En zijn weergalm kan niet enden.
MIJN LEVEN
Eerst leefde ik in mijn eigen land
Als een van moedige vier of vijf,
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Dan met een vreemde als geestverwant
Temidden van 't inheems gewrijf,
Daarna, en schoon allengs een schaar
Van jongren opwies om mij heen,
Spande ik de veeldoorklonken snaar,
Herinring-zwaar, voor mij alleen.
AAN D'AFGROND
o Broer die u een god gelooft,
Ik zit naast u terwiji gij slaapt,
De aard heeft zich neven u gekloofd
En de afgrond is ontwaakt en gaapt.
Men zal zijn eigen droom nooit zijn.
Op lichte wolken wandelt die,
Gevaarloos, en geen zwaarte of pijn
Bevangt zijn hoofd, vermurwt zijn knie.
Maar gij ligt loom, een schijnbre god,
En de afgrond spalkt zich neven u.
o Zij mijn arm sterk dat ik tot
In 't dal u draag en veilig u.
DROOMVAART
Boven een meer van slaap met woorden spelen,
Zoals een vaarder, dromende op het dek,
De starren ziet die in een gulden trek
Zich om de mastpunt voegen en verdelen,
Maar dan omlaag in 't water vlamgelek
En fonkelvoren die zijn kiel omstelen
En fosforvloeiing volgt en glansfluwelen,
Tot hij niet weet welk licht hem wiege of wekk' —
Dat is het doen van de onbedachte dichter
Die in zijn dromen naar gezangen tuurt
En in gezang verdroomd niet weet wat lichter
Hem gloort: of lucht die lokt of diep dat vuurt;
En, lichtverdronken sluimrende verrichter,
Een eeuwge slaap wacht of een dag die duurt.
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DELFSE VERMEER, ZIENDE NAAR DELFT ZOALS
HIJ HET ZAL SCHILDEREN
„Een stad aan de overkant,
Met torens, poorten, daken,
Walschoeiingen en aken,
Wolkschaduw, zonnebrand.
Wij zien van de overzij
Het voegschrift in haar muren,
Haar koele kleurglazuren,
Haar verte en haar nabij.
Hoe overtreft haar glans
Haar spiegelschijn in 't water ! —
Straalt zo de Godsstad later
Tot schijn mijn stad van thans?"
HET ALTAAR
Wij van de verborgen Ene
De gezanten, openbaren
Wat zijn wil in woorden werkte.
Anders niet dan hem te dienen,
Hem te vieren, hem te konden,
Tot naast al uw zichtbre goden
Op het marktplein van uw steden
Gij weer sticht dat eenzame altaar
Dat eertijds de Atheners bouwden,
„Aan den Onbekenden God".
DE PACHTTERM
„Tot aan het roven van den oogst"
Zo luidt de pachtterm bij de Zeeuw.
Maar zag, na 't kweken van zijn eeuw,
Ooit een „het roven van den oogst"?
HEELAL
Toen kwam van de aard of gaande ik in een ander
Heelal: een grot : daar zag ik in gezeten
Mij, nu heel klein, ogen vol vriendlijk weten.
En met die blik bezagen wij elkander.
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Gij zijt nu klein, sprak ik, daar gij de helden
Die de aard bewoonden, en die in die sferen
Drijven : ideeen die dat zijn verheren,
Verliet, wier dromen grootheid in u welden.
Leegheid is om u daar niet zijn gekomen
Uit u nog beelden die dit lichtloos ronden
Bevolken, ogenlicht en zang van monden
Zendend om u en heemling hel van dromen.
Maar klaag des niet; uw ogen hebben 't lichten
Van ziel die in zichzelve rust, een stralen
Schiet door het donker en ik zie de zalen
Kleuren om u en splijtgeblink van schichten
Uit steen waarvan het starge en blauwe fonklen
Vermelkt in water : stromen doen ontslanken
Leden : dan glijdt langs donkre vlak een blanken
En in 't diep duister splijt een sparklend kronklen.
Toovnaar is ziel die niemand vraagt, die stadig
Zichzelf ziet en in zich 't onmeldbre Wonder.
Haar golving klaart : een krinkling leeft daaronder
En stijgt en rijst en kleurt uw droom genadig.
En paradijs-ontbloeiende prielen
Omvangen 't hoofd dat zat in steen gedoken
En rotsen zijn in bloemen opgeloken
En alle blijde zomervogels kwelen.
Toen kwam ik weer waar de aarde groengeworden
Op lovers bloeide die daaronder dorden.
DE IDEE
Nu zijn er dagen dat ik ver van haar,
Ver van mijn fluisterende ziel, de dreun
Van stappen volg, en hoor naar 't luid gejaag
Van mensen en hun rusteloos bedrijf.
't Is of ik in de volte haar verloor
En toch haar volg en zoekend nauwlijks weet
Of ik haar nader of nog meer ontwijk.
En soms is 't eensklaps of in een gelaat
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Of in een wolk of in een lichte schijn
Zij, mij nabij, mij aanziet, mij doet zien
Haar zelfde wezen in weer andre vorm,
Mijn ziel, die ik verloor, en zo dan vind.
Dan is 't of alle dingen, al wat leeft,
Al wat beweegt, en wordt, schijnt en vergaat,
Haarzelf is, mij nabij, uit mij, om mij,
En in me aldoor, als ik het minst begreep.
Dan is 't of al mijn doen, al mijn verstaan
Spiegeling is van haar die in mij leeft,
En toch daarbuiten, en ik weet niet meer
Wat Ik of 't Andre, Ziel is of Natuur,
En dat wat blij ft en wat verkeert : een Geest
Die Lichaam ook is : de onbepaalbre Idee.
DE VERSCHIJNING
„Als gij mij ziet en niet denkt, leeft gij in vrede.
Ik heb u de vrijheid gelaten van schijn en schaduw
Die mij betekenden, die ik niet was, maar zij maakten
Mij u begrijpbaar : zij vulden u.
Want eerst was ik natuur die ge zaagt in verbeeldingen,
Daarna geest die ge zichtbaar kende in de wereld,
Eindlijk in u de onuitspreekbare die u deed spreken.
Maar nu bleef er van u tot mij geen gedachte,
Niets dan een vorm die u ledig lijkt.
Maar zie nu hoe ik schiep, want ik schiep het hoogste :
Vorm die ik ben en van u tot mij geen gedachte,
Volheid van leven die u nu ledig lijkt."
INDISCHE WIJZEN
„Wanneer het doel van uw natuurlijk leven
Bereikt is, gij het kind zaagt van uw kind,
Ontdoe u dan van zorg en huisbewind
En volg het voorbeeld u van ouds gegeven
Door wijze kluiznaars : waar de stammen streven,
Het lover zwijgt, een Beek door aardmolm rint,
Bouwt ge u een hut, pleegt er uw dienst, en zint
Op Waarheid, de ingeschaapne en de geschreven.
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Maar als de schaduw van uw ziel zich rekt
Naar de einder, laat ge uw dak en plukt niet meer
De zelfgekweekte vrucht : met nap en pij
Gaat ge als die heilge beedlaars die de leer
Geheel belijdend, zwierven, opdat zij
Niets kenden dat de ziel tot blijven trekt."
DOODSGEDACHTEN
1
Kom nu, mijn ziel, ik heb nog eens van node
Met u to spreken die mij steeds verzelt.
Ik zocht u eens, ik vond u en ik noodde
U met me, een god, en gaf me in uw geweld.
Van blijde dagen dacht ik me u de bode
En heb uw naam als Levens naam gemeld.
Toen werd ik, levens-ledig, droef en blode,
Droevige dagen lee fde ik ongeteld.
0 ziel, toen, dieper ziend, heb ik gevonden
Dat ziel, het Leven zoekend, als een zee
De stroom die stijgt van fonkelende gronden
En strookt in laag land schemerige ree
Voorbij en sterft in zonloos lege ronden,
Uitvloeit in Dood, want die is Levens zee.
2
Mijn zoete Dood, ik heb u eens met schromen
Gezien en duchtte dat gij komen zoudt.
Nu heb waar ziel en Al-ziel samenkomen
'k Uw lief en luistervol gelaat aanschouwd.
In 't zoete duister van uw ogen blonken
Gedachten die men anders niet verstaat
Dan als van 't zonlicht of men vreugdedronken
De blik en lach in hen verzonken laat.
't Al is een zee, uw ogen zijn de meren
Opwellend uit die ondergrondse bron —
Laat me erin spieglend zien of ik kan keren
Tot de Oorsprong zelf waaruit mijn ziel begon.
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3
De reinheid van de vensters die uw ogen
Zijn, is een angst voor mij.
Want welke ziel zal zich er spieglen mogen
Die daar niet troebel zij.
En zal het Leven dan de kwade daden
Ontvangen die gedachten zijn
Geweven door de ziel als bloedige draden
In sneeuwen hermelijn?
DE NACHTEGAAL
Toen we in de donkere aardeschaduw lagen,
Te middernacht, en toegedekt door wolken
Die maan noch ster doorboorden met hun straal,
En zo de morgen wachtten en het dagen
Van 't zonlicht, dat de noordelijke volken
Zachtjes besluipt en kleur wekt uit het vaal,
Hoorden wij uit het loof de klare gaal
De lucht vullen met tonen en zijn geOrgel
Klonk zó waanzinnig luid, gaf zulk een konde
Van hartstocht-diepe weelde in klank van taal,
Als wist hij dat, daar 't licht verdween, zijn gorgel
De allenige spon was waar 't heelal door bronde.
DE DICHTER
Het is een noodlot dat de dichter
Somtijds opeens zijn andre mens,
Ons daaglijks dierder en verplichter
Door 't hups zich voegen naar de trens
Van 't streng bestaan, de pas afsnijdt.
Hij treedt hem voor; ach, trad hij maar.
Hij draalt. Het doel van de andre is daar,
Die ziet en kent het, beeft en trilt ;
Maar Hij a cht alle zorg verspild.
Hij droomt van waar Been pad ons leidt
Zijn hier-aanwezige heerlijkheid,
Gedurig-hier, gestadig-hij.
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De wereld drift en drij ft voorbij ;
Zijn eigen trappelend verstand
Wil voort en rukt hem bij de hand ;
Maar Hij staat stil, onwankelbaar,
Een eeuwig heil in 't aardse jaar.
REKENSCHAP
't Was op de toetsen, keer op keer,
De zuivre en korte toppenslag,
Eenmaal gehoord en toen niet meer, —
Het was het woord klaar als de dag
Dat sober was en tevens teer
Waar uw natuur in open lag, —
Het was die toon van uw gestel,
Gezond en vast, fijn en toch sterk,
Die tot mij klonk als een bevel :
Een drang naar uiting en naar perk,
Vrouwlijke schroom om d'ernst van 't spel
Kinderlijke eerbied voor het Werk, —
Die mij ontroerde; — en toen ik eens
Een Mater Dolorosa vond
— Een Rubens — met van veel geweens
Ontstoken ogen, smeekte ik : schond
Geen lijden ooit Hair eveneens
De trekken ! — en een stil verbond
Sloot ik met mij : dat ik u zou
— Zoveel dan mensemacht beduidt —
Bewaken, opdat niet de Vrouw
— Moeder — zou klagen om de Bruid
En dragen om haar kindren rouw.
Zeg gij mij : hield ik mijn besluit ? —
LOFSPRAAK
Gevoeligste en bedachtzaamste bepeinzer,
Die nooit door blik of woord uw pijn verraadde,
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En toch voor andren noch uzelf een veinzer
Daar gij die smart noch wie ze u aandeed smaadde,
Maar roerloos werdt, alleen om te doorgronden
Wat u bewoog, hoe en met wat voor rede :
Van kind tot man heb ik u trouw bevonden
Aan breukloze aard en ingeschapen zede.
ZUIL EN PALM
Een zuil te zijn die onder 't opgeladen
Gewicht te vaster staat,
Dat was de kracht en schoonheid waar we om baden
Maar liever nog een palm
Die onder de aangebonden last
Te fierder wart
En na elk buigen van zijn vorstelijke bladen
Door 't eedle rechten van die kroon verrast.
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VOOR 'T HOGE VENSTER
Voor 't hoge venster met de kantgordijnen
Volgde ik het vallen van de sneeuwen vlokken:
Ik voelde me als geluidloos opgetrokken
En, rijzend in een nauw bemerkbaar deinen,
Zag ik de stad beneden mij verdwijnen,
Maar toen, nog hoger stijgend zonder schokken,
Een stad omhoog; dan klonk gelui van klokken
Uit torens flonkrend boven hemelpleinen.
Toen een vizioen : ik zag mijzelf op aarde
Als wie er leefde, een winter door en zomer,
Met mij een vrouw die kindren om zich schaarde,
En vrienden, gaande en soms een nieuwe komer.
Toen wist ik dat ik mijn geluk zou vinden
Niet vrij zijnd, maar door mij voorgoed te binden.
VERWANTEN
Bloedverwantschap en van jonge jaren
De aangestamde zede houden ons
Die van huis uit zo verscheiden waren
Nochtans samen. 't Veelstemmig gegons
Wordt door een bekende toon doorbroken,
Een gebaar schiet uit en wij verstaan
Wat als waarheid in ons, lang verdoken,
Sliep maar leefde. Erinring vangt weer aan
Ons 't huis te tonen waar we als kindren woonden,
Verbeelding doet ons kindren zijn. Ons hart
Gee ft antwoord op de vragen van 't geweten.
Onze ouders zijn daar en de lang vergeten
Gemeenschap en eenzelfde bloedslag tart
De jaren die ons her- en derwaart troonden.
VAN SCHOONHEID EERST
Van schoonheid eerst, van vriendschap toen, de jeugdige opgetogenheid, Van liefde en wijsheid de verheven spanning en vervoering, —
Van 't hoog verdriet de manlijke bewogenheid,
Smart en berusting saam als innerlijke ontroering, —
Zo bondt gij mij in vierderlei omsnoering,
En altijd weer wacht ik uw mogenheid.
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DICHTERS AVONDLIED
Feestganger onder wolken,
Dromer in 't hel seizoen,
Wat boodschap kwam ik tolken,
Wat zoendaad doen?
Van arbeid leeg van weelde
Verloste ik u en elk,
Ik vulde en gloed doorspeelde
Uw hart, die kelk.
Waar ge allen, traag en treurend,
Grafwaarts uw doden bracht,
Stond ik, mijn vanen beurend
Boven uw nacht.
Toen ge allen, zat en zwijgzaam,
Doodse gelagen hieldt,
Lag, voor zijn droombeeld nijgzaam,
Dit kind geknield.
Wat tal vergeefse feesten,
Wat schijnbaar kille smart,
Hoonden zijn scherpe geesten,
Genaadloos hard.
Maar ook, welk teer beginnen
Van leed en zoete vreugd
Hief hij met zachte zinnen
Tot heil dat heugt.
Feestganger onder wolken,
Dromer in 't hel seizoen,
Kwam ik mijn boodschap tolken
Mijn zoendaad doen.
LIEFST OM EEN MENS
Men moet zijn liefde om een figuur verenen,
Liefst om een mens : die zuigt dan in zijn vorm
Al de bewondringen die in ons wenen
Naar uiting en naar zich to zien als norm.

VAN BINDING: RUMEN EN REGELS
Wat maakt het of het eens zal moeten luiden:
Er waren meer zo, even goed en groot.
Ik leerde aan 't goede in hem de goedheid duiden,
Ik zag hem groot en hem heb ik vergood.
AAN HET ZEESTRAND
Toen de zon onderging, de luchten braken
En gloed stroomde uit op een bewogen zee,
Plantte ik aan 't strand de twijg en bladerschee
Waaruit eerst noo de nuchtre randen staken.
Nu is de wereld hel. Een nieuwe dag
Rees over duinen en verrukte weiden,
En pelgrims komen waar de pluimen spreiden
Van Wonderboom, voerende op 't land gezag.
HET DUBBEL AANZICHT
Uit de diepe bronnen
Van het hart
Welt het zoet-bezonnen
Woord, dat mart,
Voor 't mag glippen
Van de lippen
En vertedert of verstart.
Want de bij die honig purend,
Aan de bloem haar zeem ontschurend,
Wringt en duikt,
Voedt, dat haar geen wapen mangel,
Tevens 't gif in eigen angel,
Zodat beurtlings de eendre zoetheid
Ze eerst als werktuig van haar goedheid
En dan van haar wraak gebruikt.
Tot verteedren of verstarren,
Tot verheldren of verwarren,
Werpt de wijze 't zelfde woord.
En de dwazen zullen weten
Dat een oordeel zich zal eten
Wie het zonder wijding hoort.
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Al de dromen die hun sluimer
Staken en zich in de ruimer
Wereld hef fen die het Woord bedeelt,
Tonen daar zich dubbelzijdig :
Aan hun flonkerende spiegel evenwijdig
Loopt de platte foelie, dood en zonder beeld.
0 Gioconda, zoete raadseldraagster,
Wrede vraagster,
Door Da Vinci uit het mensenhart verlost,
Waar gij al sinds Eva woonde,
Lacht ge, arglistge reine, omdat de braven
Wanen dat, wijl ge u vertoonde,
Uw geheim geen hart meer ondergraven,
In geen aadren gisten zou als nieuwe most ?
Want nog altijd woelt ge en uit uw donker
Heft ge u daaglijks nog in ons geflonker,
Even helder, even vol geheim,
En uw zoete kronkling tracht ik vinden,
De verraderlijke en raadselrijke,
Die uw schilder 't landschap door deed winden :
Slang, schoon ze een rivier er blijke,
En die ik vergeefs, ach, volg in mijn verdwaasde rijm.
Altijd weer zocht ik dat dubbel aanzicht
Waarvan 't ene in 't andre aldoor verschoot :
Zonnige blos of masker in het maanlicht,
De adder waar de zoete mondhoek sloot.
0 die beiden,
Hoe ze ook strijden,
Hoe ze ook worstlen in hun boelschaps lust :
Al de heerlijkheid ligt bier verbonden,
Al de zaligheid der zoete wonden
Die aan de Engel in de mens de Satan kust.
Zeg niet dat ik een alleen begeerde :
Uit hun scheiding rees wat ik ontbeerde,
Wat ik hunkrend naliep in de nacht :
De gedachte van een nooit ontleedbaar,
Toch aan menselijke maten meetbaar
Mens, een ondoorgrondbre kracht,
Die zijn eigen wissling en verstromen
Door zijn eigen vormdrift in zou tomen,
Raadsel en nochtans van ons geslacht.
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Goed noch kwaad zou hij van mensen weten,
Maar alleen de onpeilbare aandrift zien,
Zien tot op de bodem, lachende om de keten
Die misschien
Samenschakelt daad aan daad, gedachte aan denking,
Maar zijn oog niet afleidt tot ontzwenking
Aan den huiver
Waar hij 't klaar en troebel-zuiver
Oer-zaad mee betracht.
Tegenstrijdige drang van roes en klaring,
Waar de Lust,
In een vlam van bliksem-felle paring,
Boven-menselijke Liefde kust,
En een Droom van Openbaring,
Het inwendig oog bewust,
Zaligt door zijn zoete baring, —
Uit uw volheid is mijn Beeld gestegen,
In uw drift
Heb ik 't lang-verzwegen
Woord gegrift,
Dat vertedert, dat verstart,
't Zoet-bezonnen,
Rijzend uit de diepe bronnen
Van mijn hart.
DE STILLE VEER
leder leven, hoe belast,
Hoe gedrukt, ontrust, verloren,
Heeft een hart dat niets kan storen,
En wij vinden 't op den tast.
Ingeworteld, ingeschapen,
Midde- en zwaartepunt van krachten,
Ligt het in hun warling slapen
Als mijn droom in mijn gedachten.
Als mijn droom aan mijn gedachten
Biedt het aan hun wieling weerstand
En bezielt, bevrijdt ze tevens.
Klokgelijk zijn alle levens,
Hoe ze ook luid de tijd doorjachten,
Slaven van een stille veerstand.
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Als de vogel van de zorg
Mij de nacht door blij ft omvleren,
Tast ik naar wat niets kan deren :
De in mij stille levens-borg.
VADER EN ZOON

De peinzens-grage die nooit rust tot peinzen won,
Maar voor hij stierf zijn zoon zijn aandrang legateerde,
Die dan zijn drift voldeed en iedre stoornis weerde:
Een Peinzer tot hij, peinzens-moede, in 't graf zich zon.
DE GOD EN DE SCHIMPER
Geen schimpen helpt. De bliksem uit uw handen,
Stervlingen-dodende god, slaat neer en doorboort
De schimper niet eens —gij veracht hem—maar voor zijn ogen
De kop van de Slang die sissend zijn houding bootst.
HET ONDERSCHEID
Tussen goede en slechte dichters is geen afstand als op aarde :

Die zijn altijd in den hemel, deze zijn alleen op aarde.
WORDSWORTH
Mijn zinnige vriend, hoe echt
Is ieder woord, —
Gevoeld, gedacht, gezegd,
Gezien, gehoord,
En overal die frisheid die bekoort,
En altijd, Wordsworth, van uw geest 't volledige gevlecht.
HET SONNET
Sinds ik eerst in reeksen van sonnetten
Vrede vond voor mijn ontroerd gevoel,
Tot daarna, ontred aan 't mensgewoel,
Ik mijn hart gedurig meer ging zetten
Op de Onzichtbre die naar vaste wetten
Zich verzichtbaart, en mijn enig doel
Werd zijn klaarheid, die mijn denken spoel
Van de oorspronklijk aangehechte smetten,
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Was het altijd deze eenvoudige lijn,
't Zestal verzen na 't herhaald kwatrijn,
Die me als koord van rust ten anker lokte.
De eigen drang die eertijds Milton dreef,
Toen hij Samson Agonistes wrokte
En zijn eindkoor in sonnetvorm schreef.
HET UITZICHT
Wij kwamen elk uit andre vleugel
Van 't dichterlijk en gastvrij huis,
Gij droomde allicht van helse Breughel,
Ik van den etherkoning Zeus; —
Totdat we ontwaakt elkander vonden
Waar wijd de vensters opengaan,
En saam voor 't eendere uitzicht stonden:
De wijdheenlachende Oceaan.
BUITEN MIJN RIJK
Buiten mijn rijk leeft niet de vlinder, de dromer,
't Snellende water : bergbeek of fontein.
't Gloeiende vruchtendons van de zomer
Streelt me, de bagel doet mijn voeten pijn.
Heb in mijn jeugd ik gesmaarl de mustang te breken?
Meed ik de golf die mij droeg, hij een reus, ik een kind ?
Lachte ik niet luid in de storm, tot er de angsten van weken,
Sloegen ze omvleuglend me ook de ogen blind?
Reisde ik niet zingend langs heiden en bloeiende landen,
Overal thuis en gerust als gerust aan het hart
Van mijn enige Moeder, de milde van borst en van handen,
Aan wie 't gesternte behoort en de struik die van gifbloemen start?
Waarom wilt ge me binden, mij, in een rijk van uw vinding,
Waar ik onvrijheid geniete als een wortel zijn grond.
Zeker geniet ik, o hart, uw onsterflijke binding,
Binding van bloeiende bloem, binding van bloedende wond,
Maar alleen aan die ene en onkenbare en bevrijde
Die van alles wat leeft de ziel en het leven is,
Die mij gaan laat waar hij begeert en te alien tijde
Zoet is in iedere vreugd, zerp is in ieder gemis.
Ach, wel gebonden ben ik, maar al uw dwalen
Brengt u niet, ziel die mij wenkt, uit mijn hemels revier :
Vlinder omhoog en ge vindt me : maar wijl bij uw zode in de dalen,
Daar ook ontmoet ge me : 't hele Heelal is mijn eindeloos Hier.
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TOCH IS EEN DRANG
Wonend in 't oopne waar de wolken zeilen
En golven breken op omduinde kust,
Weet ik maar weinig van uw zoet verwijlen
In de beslotenheid van rust en lust.
Wijl gij de rode rozen in uw vazen
En 't brozen beeld van tanagra bemint,
Zoek ik de duindoorn waar de winden razen
En 't hoge wachtvuur dat de zeemeeuw blindt.
Toch is een drang zo in uw hart als 't mijne:
Wij vormen bei 't geziene tot een beeld,
Waarin zich werklijkheid tot droom verreine
Die zich aan andrer harten mededeelt.
MIJN ZANGTOON
Niet de klanken, niet de woorden,
Maar hun botsen, de een op de ander,
Is mijn zingend element.
Zij 't een beek langs oeverboorden,
Zij 't een schuimbekroesde brander,
Wie die drop na drop herkent?
Wel hun worstlen met elkander
Dat een toon door de omtrek zendt.
IK DACHT TOEN
Ik dacht toen dat ik iets begon
Dat duren kon
Of menig maal zich zou herhalen;
Maar na die ene keer was 't uit :
Een vlug gezongen hoog geluid
Dat wegzweefde en mij liet in lege en stille dalen.
LIEFDE
Liefde is een cirkel die zich rustloos wijdt
In Liefdes zelfde zoete oneindigheid.

Naar Herrick
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UW HARTSTOCHT
De vlammen van uw hartstocht branden schoon.
Ik die alleen mijn blanke rust u toon
Moet neven u wel stil en kleurloos schijnen....
GESTALTE
Tussen bloemen gaat ge en zon en kleuren
Omwarlen uw witte gestalte.
Uw ogen, die spiegels, weerkaatsen de gedaanten
Van hemel en aarde.
Er is in de lucht, noch overal waar ge uw blikken neerslaat,
Nergens een ding dat u niet beweegt, dat u niet doet beven
Als de wind een wilgtwijg.
Rozen, ginoffels, jasmijnen,
De honigdragende ranken van de clematis
Vlinders en vogels,
Wolken die in een zee van stralen zeilen,
Alles beweegt u, maar in uw hart klinkt :
Het zijn niet deze : voorbij, ze gaan alle voorbij,
Ik die dit lichaam ben, ik deze ziel alleen
Blijf en ben eeuwig.
IEDRE HAAR UUR
Iedre bedoeling die daad zal zijn draagt in zich haar uur.
Haast niet ! als de ogenblik slaat heft zich haar vorm in het licht.
ENKEL ZO
Enkel zo kan ik mijn hart bevreeen,
Woorden zoekend in wier felste essens
Al de weelden en ellenden gleeen
Van mijn al to lijdensreee mens.
MIJN VAREN
De kartelvlammen van mijn groene varen
Glanzen nu fris en sterk.
Levenslang bloemloos kent hij geen bedaren
Van 't dwangloos werk.
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VRAAG EN ANTWOORD
Zal de leegte u niet bezwaren ?
Vindt na 't ene werk ge een ander ?
Ach, mijn boom bloeit vele jaren :
Ik voleind niet, maar verander.
EEN SONNET IN HOUT

boor Gonda
Als ge een gedachte, een scherts in hout kunt snijden :
Onder twee puntige oren 't ronde hoofd,
Spitsige snuit tot brede neus vergroofd,
En twee schuine ogenspleten daar bezijden,
Parmantige kop, nadruklijk afgescheiden
— Is 't Bruin of Reintje, aan 't vlaams verhaal ontroofd?
Van 't platte lijf, tot mager vlak gekloofd,
Waarlangs twee armen naar de maagstreek leiden,
Terwijl twee knieen, knikkende uitgespleten
En naast elkaar, als hield zich 't beeld gezeten,
Naarvoren steken, en, teruggezet,
Voeten, de platste die ooit monster schoorden, —
Dan doet ge 't zelfde als ik nu deed in woorden
— Zo gij in hout
ge vormt een streng sonnet.
BIJ DE SLUISMUUR
Tussen de voegen van 't bazalt
Wringt nog zich de netel,
Wortelt er, bloeit, overhangt vermetel
Het water dat stijgt en valt.
DUINEN
Als 't landschap maar onregelmatige vormen heeft
En woest en eenzaam is als in mijn geest.
SNEEUWKRISTALLEN : FRAGMENT
De duizend vormen van de sneeuwkristallen
Op zwart fluweel
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Gevangen onder 't vallen,
Zijn een klein deel,
o Dampkringvochten, van uw wondren,
Die aftezondren
Wij wagen uit het groot geheel.
Het dampdeel wentlend neven zijn gelijken
Vei-keert zijn aard,
Langs wie zes andre strijken
Rondom geschaard,
Zodat om een as zeven lijven
Hun val beschrijven,
Zo vederlicht en toch bezwaard.
HET DAGELIJKS JA
Waarom vanbuiten te zoeken wat in u aldoor zich laat horen?
Daar klinkt het dagelijks Ja, luide ieder antwoord ook Neen.
AAN EEN BEOORDELAAR
Als de bloem haar leven betert,
Lieve rader, doe ik 't ook.
Door geen keurslijf ingeveterd
Groeit die waar zij sterk ontlook.
Niet naar wet van eigen vindsel
Maar naar de eeuwge bloemewet
Plooit en opent ze ieder windsel
Tot de vrucht zich heeft gezet.
Kweker die een bloem wil baten
Vangt het daarom zorgzaam aan :
Eigen wijsheid leert hij laten
Om bij bloemen school te gaan.
MIJN PORTRET DOOR LE FAUCONNIER
Hemelse leidsels mennen aardse driften
En de ogen zien die strijd, die zegepraal ;
Kracht en een evenwicht van krachten griften
De lippenlijn die proeft, als vormt zij taal.
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DE DWAZEN
De dwazen, die van hartstocht spraken
En klaagden ons van koelheid aan !
Waar is het strovuur dat zij ontstaken
Ver van de vlammen waar wij in staan ? —
WORSTLENDE WERELDEN

Worstlende werelden buiten ons : lichter zijn ze te dragen
Dan in ons eigen gemoed worsteling die ons verdeelt.
DE STERNEN
Mij was de steilte en zwaarheid van de taal
Lang eigen, daar ik woord en volzin smeedde,
Wel naar mijn aandrift, maar betoomd door zede
Van vroegre meesters : hun gevormd metaal,
Hoe ook versmolten, droeg een kern van staal
Die 't gloeien van mijn oven niet ontleedde,
Neen, die ik eerde, als van zijn schijn ontklede
Blijvende vorm, al brak hij duizendmaal
De vlucht en vlijing van mijn eigen spreken.
Nu — laatste illuzie van mijn kunst — verlang
Ik zo te schrijven, dat alle eeuwge kernen
Mij blijven, maar niet anders dan de drang
Van de eerste vogels in de vleugelstreken
Van — op het Texels strand — de wilde sternen.
PHILIPPUS NERI
Spernere mundum, spernere neminem,
spernere se ipsum, spernere se sperni.
Philippus Neri, door een Paus gezonden
Dat hij een wonderdoende non beproeve,
Stapt naar het klooster door beslijkte groeve
En steekt, als hij de jonkvrouw heeft gevonden,
De voet haar toe, of hij de hulp behoeve
Van handen die zijn schoenriemen ontbonden.
Tot de eedle maagd tranen van spijt ontbronden,
Zodat hij merkt hoe hij haar trots bedroeve.
Hij zwijgt en gaat, en komt, zo snel gekeerde,
Tot die hem zond en hem verbaasd ziet komen
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En vraagt hoe hij zo ras in de opdracht slaagde.
Hij zegt : niet nodig dat ik lang mij plaagde:
Zij heeft Gods ware wonder nooit vernomen,
Dat Deemoed heet : ik zag dat zij 't ontbeerde.
DE ONTPLOFTE MUN
Sluit gij me op in mijn eigen tempel, Oorlog, —
Waar mijn eigen liefden hangen aan de wanden,
Waar mijn eigen taal, dat zilvren speeltuig,
Reiner luidt dan in doorloeide luchten, —
Duld dan dat ik inkeer, dat ik luister
Naar het zachte gonzen van mijn gedachten,
Dat ik u vergeet ?— o neen, hoe zou ik ?
Hoor, de ontplofte mijn dreunt aan mijn venster !
Maar uw maatloos leed bedwing in tonen
Als Amf ion eens de wilde golven.
BU HET DERDE EEUWFEEST VAN
SHAKESPEARE'S DOOD
Caro m'e '1 sonno
Slaapt hij nu zo lang,
Laat hem dan vandaag!
Waartoe uit zijn droom van zang
Hem nopen tot een vraag?
Hoor ! weerbarstig schrijnt
Over land en zee
Stukgesprongen snaar en pijnt
Wie waken met haar wee.
Hart van volken, eens
Speeltuig voor zijn hand, —
Nu vol jammer en geweens
Verloort ge 't maatverband.
Slaapt hij nu zo lang,
Laat hem dan vandaag !
Waartoe uit zijn droom van zang
Hem nopen tot een vraag?
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DE AARDE

Altifd zal de aarde dat bekoorlijke land zijn
Waar wij een enkele keer juichend ontwaken.
Nine van der Schaaf
Rust niet iedere morgen, vriendin, de vogel;
Zingt van hemel naar aarde zijn schallende eenzang?
Neurieen wij als het donkert de smartlijke hartzang, de beurtzang,
Kronkelt en pijlt niet desondanks het helle gevedert,
Wiek van de ziel binnen in ons, bij 't eerste dagen,
Altijd weer naar het ruim van de open hemel,
Giet daar zijn liedren uit naar een altijd verruklijke aarde ?
Donker de hartzang, de smartzang, de bosjes donker,
Water dat droppelt in 't donker, verloren diep in het lover,
Hier, en daar, en weer verder : zo onze beurtzang ;
Maar ook dat is een donkre bekoring en de aarde
Eeuwig 't bekoorlijke land van vreugd en smarten,
Waar wij iedere morgen juichend ontwaken.
Diep is het leed, en de bron van dood en liefde ;
Maar al dwaalden wij tussen de sterren, zo niet
Zou ons hart vol zijn van diepre vreugde
Als nu wij, eens gestegen, keerden naar de aarde
En haar vonden, de lieve, zo warm en gemeenzaam,
Dat zij de ellende zelf bezielt, bevleugelt,
Drift en verlangen stookt in de koude leegte.
Want verlangen, vriendin, is het hart van de aarde.
Niet om in 't ijle te gaan, maar om Haar vanboven
Zalig te zien, haar bekoorlijke land, in zijn vaart door de ether,
Daartoe stijgen we. Zie hoe ze zwaait en cirkelt,
Dronken gebondene, hupplend dolle Bacchante,
Vast haar waanzinnige dans, als Been dans wetmatig:
Al haar leden bloeien als een bekoring.
Altijd drij ft ze om de zon en altijd keert ze
Iedere zijde in het licht na tijdlijk donker,
Altijd draait ze om de zon en blij ft toch aarde.
Aldoor wiegt ze haar lijf en van gloed bezeten
Vangt ze gloed van de zon en volgt gelaten
Hem op zijn reis door 't heelal, en zelf omcirkeld,
Zelf omzilverd door maan die haar gaan beluistert,
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Tussen de sterren, diep in de paradijzen
Van de Oneindigheid, doorvlamd of donker :
Zij, de Bekoorlijke, de Aarde, Moeder van Mensen,
Zij die ons draagt, die ons kweekt en bewaart, en haar adem
Uit ons warm doet gaan tot dit Onuitspreeklijke : —
Zij van het klare heelal de geduurge bekoring.
HET LAATSTE GERICHT
De tijd, die rover,
Heeft hij me ontnomen
Jets van mijn dromen ?
Liet hij niet over
Na 't vallend lover
De sterke bomen,
Wachtend het komen
Van de eeuwige klover ?
Die zal ze splijten,
Hij de tijdloze.
Die zal ze branden
Als goede en boze
De wereldwanden
Als doek zien rijten.
DE WEEGSCHAAL
1
Gij neemt mij bij de hand
En doet mij gaan en zien :
Ik volg mijn doel en trant
Maar weet wel dat ik dien.
Wat hebt gij met mij voor ?
Mijn eigen brein bedenkt
Uw daden, en uw spoor
Glanst als mijn droom, die wenkt.
Ik draag of loon of schuld
Naar dat ik slage of faal :
Gij, in uw nevel, hult
Die zinkt of rijst : uw schaal.
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't Schaaltongetje — o ik merk
Zijn schomling in mijn geest.
Ik volg het, stil en sterk
Een poos, aanstonds bedeesd.
Ontsla me en laat mij vrij
Gij glimlacht en vermaant :
Hoe ook uw vrijheid zij,
Zij houdt eendre gedaant :
Vomit van gebondenheid.
Mijn kind, zoek niet uw boei
Te slaken. Wees bereid,
Wil, werk, voltooi uw groei.
VERTROOSTING
Hart, waarom zo ongestadig,
Daar de kracht waaruit gij leeft
U toch altijd weer genadig,
't Zij nabij of ver, omgeeft.
Kunt ge niet in stilte rusten
Als uw slag van matheid flauwt,
Als na levens zoete lusten
Leegheid u bevangen houdt?
Straks toch herbegint het stromen:
Schepping die tot scheppen drijft;
Andre daad na andre dromen,
Spier en ader nieuw gestijfd.
Bloeit uw kracht in de ochtenduren,
Stort zij zich to middag uit,
Mag zij door den avond duren, —
Slaap komt die haar in zich sluit.
Ze is gestorven? Maar geboren
Wordt zij ook met iedre dag:
Korte vonk, maar die haar gloren
Eindloos vaak herhalen mag.
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En die vonk, in schijn gebonden
Aan uw klein lichaamlijk perk,
Vult de onmeetbre wereldronden
Met haar onindenkbaar werk.
Al hun diepten, al hun hoogten
Hellen op waarheen zij schouwt,
Al hun stromingen en droogten
Worden ons door haar vertrouwd.
Door het oog 't heelal beschijnend,
Vormen scheppend waar zij straalt,
Oovral 't web van wegen lijnend
Dat ons aanlokt en bepaalt,
Drijft zij 't spel van onze leden,
Bloed en brein en hartslag aan,
En de wereld is ons heden,
Met ons samen 't heel bestaan.
Hoe we ons binden, hoe we ons krimpen
Tot een klein begrensd bedrijf,
Nimmer moogt ge 't leven schimpen
Als beperkt in 't enkle lijf !
't Leven ! — In ons lijf al maatloos,
Daar 't heelal van ruimte en tijd
Rondom ons, geen oogwenk daadloos,
Ons doordringt en zich ons wijdt,
Maar veel meer dan we ooit bespeuren,
ZOveel meer, dat ons gevoel
Zich alleen ertoe kan beuren
Door als onbereikbaar doel
Zich een eenge kracht to denken,
Die als kracht van ieder ding
Zich gedurig kan verschenken
Zonder merkbre mindering,
Is 't in heel zijn eindloos wezen
Zulk een bron van sterkte en lust
Dat ge nooit vermoeid kunt wezen
Zo ge in zijn bezieling rust.
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Hoor : want zo ik eerst u toonde
Om u been, dit wijd heelal,
Of air enkel 't leven woonde,
Werkend door uw ledenval,
Heel en onverdeeld is 't in u,
't Leven, dat uw hart ervaart,
En gij fluistert : ik bemin u
— Al bekoort u niets op aard —
Tot zijn Geest, die in u zwevend
Moed en hoop en liefde u is,
Soms, maar schijnbaar, u begevend,
Als de schuldge aan dat gemis
Gij wel zelf zijt, die wantrouwend,
Door wat moeiten overmand,
In uw dienst en werk verflauwend
Uw gedachten niet meer spant
In hun eenge goede richting :
Tot de mooglijkheid van Daad,
Maar u voorbereidt op zwichting —
Daar tOch Dood aan 't einde staat.

Gij verlaat het goede leven,
Uw gedachten gaan naar Dood,
En dan klaagt ge alsof uw beven
Waarlijk uit het leven vloot.
Leven kin geen doodsgedachten
Kweken, leven kan alleen
Werken, dulden, hopen, wachten,
En zichzelf zijn, anders geen.
Hebt gij leven in u, vraag niet
Of uw eigen leven eindt.
Leven eindt niet. Maar gij, klaag niet
Om wat leven-166s verdwijnt.
Laat het ! Grijpt met geest en zinnen
't Eenge dat nooit kin vergaan.
Wie de Dood wenste overwinnen
Heeft het nooit dan z6 gedaan.
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LAST OM LAST
Toen uw last u lief was
Ontnam ik hem u.
Wat blikte ge schuw
Alsof ik een dief was ;
Dwaas die ge zijt !
Het is mijn behagen
Dat ge nog meer zult dragen,
Na een uur respijt.
PETRUS
Ziek zijn, en dan stil — „gesmeten
(Zegt Gezelle) op zijn kaakjes"
Als een kind —
Doen wat men niet wilde en laten
Wat men 't liefste doen zou. Petrus
Wist het.
En omdat hij stil en lijdzaam
Als een zuil werd,
Droeg hij
Als een zuil de kerk.
Niemand overtrof zijn dragen.
Stierf hij niet aan 't kruis, het hoofd naar de aarde?
Maar zijn voeten reikten naar de hemel.
EEN ZINNEBEELD
Van zon tot zon, twee harten door,
Een pijl, — is dat uw beeld
o Leven, en al jong verkoor,
Al bleef de zin mij lang verheeld,
Ik u, zodat ik nu behoor
Aan hart en pijI, van zon tot zon,
En mijn doorboorde hart verloor
Aan 't andre dat ik won?
Vervlochten en doorboord die bei,
Maar in de ruimte tussen hen
Daar staat een korf waarin de bij
Haar honing bergt, — waaraan ik ken
Dat zoete winst werd opgehoopt
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Terwij1 het hart zich smarten koopt,
En dat ik rijk aan vreugden ben
Terwijl ik tweezaam lij.
AAN 'T STILLE MEER
Aan 't stille meer
Waar afscheidsgloeden zonken,
Stond ik van vrede omblonken
Als nooit weleer.
Maar 't inktzwart diep
Woelde eensklaps op tot golven:
Hartstocht hield mij bedolven
Die in mij sliep.
HET SPIEGELBEELD
Hongrende god die diep uit uw hol mij bestookt,
Wie verwint u? Uw beeld in mijn spiegelend oog.
HET WERKTUIG
Ik heb mijzelf de rust verschaft
Achter al uw bedrijven
De luisteraar to blijven
Naar 't uurwerk dat een heelal verbeeldt,
Dat de uren en de getijden speelt,
De klok van mijn gedachten.
En in het teeknen van zijn tik,
Zijn slag, zijn hamerspel,
Werd mij een werkman openbaar
Die eeuwigheid en ogenblik,
Polen en evenaar,
Verbonden en gebeeld
Beplande en wrocht.
Dit werktuig ben ik zelf,
Ook de beluisteraar,
Ook de betekenaar
Van wat het klinkt;
Dit doen en dit weten
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Is mijn dubbel vermeten,
Ben Ik; —
Maar mijn bron is de Meester
Uit wie ik het delf.
ZEVENDE ZEVEN
Zeven jaar genoot ik van de beelden
Die ik in mijn jeugd had opgenomen,
Drie maal zeven troostten mij de weelden
Die van 't landschap mij zijn toegekomen,
Tweemaal zeven zocht ik in mij zelven
Naar de wet en wortel van de wereld —
Zal ik nu nog dieper delven?
Zal ik luistren waar het merelt?
„ZO EN NIET ZO !"
„Zo en niet zo !" omschrijft ge me en 'k ben die beide.
„Zo en niet zo dan !" zegt ge en weer ben ik de twee.
Wat blijft anders u over dan dat ge belijde
„Al mijn kontrasten zijn zijne en zijns ben ik mee."
HET VLEESGEWORDEN WOORD
Van iedre tweeheid waar ge me in wilt scheiden
Ben ik het zwevend Heel dat Naar verzwelgt.
Vergeefs dat uw gedachten lijnen snijden,
Er is geen denken dat mijn Zijn verdelgt.
Er is alleen een woordenloos belijden
Dat zich om 't vleesgeworden Woord niet belgt.
IS 'T UW ZANG, MEESTER
Is 't Uw zang, Meester, die mij uit de blaren
Van menig dierbre dichter tegenslaat?
Elk zong voor zich, maar al hun stemmen waren
Gesteld op de ene toon die U verraadt.
KRISTAL EN FONTEIN
1
Het is zo weinig wat ik heb :
Dit ene leven, dit kristal
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Waaruit ik straal en vormen schep
Van 't wijd heelal.
Dit ene leven, maar het is
Een knooppunt in het wereldweb,
Van waaruit alles anders is
Dan 't andren was of is of wezen zal.
2
Ik ben wel altijd dit kristal
Waarin de wereld spiegelt,
En in me is altijd vloed en val
Van golf die wendt en wiegelt;
Maar o, nog eenmaal de fontein
Die springt en straalt en stort te zijn !
MIJN VERS
Op de grens van zin en zang
Zoek ik woorden die mij bevreden
En mijn vers wordt, ongebeden,
Volledig zin, volledig zang.
HET ENE GEBAAR
Hebt gij mij niets gelaten
Dan dit bevallige gebaar,
Lasten die zich vermaten
De schomlende evenaar
Al te diep te doen dalen
Zal ik hun wicht bepalen
Door een stille beweging:
Schoonheid- en vroomheidpleging
Waar 'k U in openbaar.
CHRISTUS IN ONS
„Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven."
Hij zocht niet buiten zich, maar leefde, en vond
In een gestalte oneindigheid en grond
Van al wat is en zijn zal klaar omschreven.
Hij is in elk. In elk ligt hij beweven
Door tweevoud spinsel, het gevloekt verbond
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Van stof waaraan 't verstand zichzelf verstond,
Van geest waardoor 't zich godlijk voelt verheven.
Verscheur dat rag: gij vindt hem onverdeeld,
De ene geboorne die v6Or tijd begon,
VOOr het gesplitst bedenksel woekrend sproot,
Zichzelf was en niets anders. Wie zijn beeld
Een oogwenk aanziet voelt de levensbron,
Waarheid en richting, en zich vrij en groot.
DANTE
Hij had het snelle en scherpe woord, het zachte
Gebaren en het majestatisch schrijden.
Liefde en bewondring, haten en verachten
Wisselden in zijn hart als vreugd en lijden.
Zij waren 't zelfde: een ziel in haar bewegen,
Nu door de zinnen buitenwaarts getogen,
Dan inwaarts gaande en denkende opgestegen
In sferen die hij zag met binnen-ogen.
Maar 't zij op aarde, 't zij door denkerskringen
Naar 't hoogste licht : overal gaf geleide
Een vrouw, de vorm van zijn erinneringen
En zijn aanschouwde droom, want zij was beide.
En als die beide was ze, in twee aspekten,
Zijn eigen ziel : naar haar zintuiglijk leven
En naar haar geest. Al zijn gedachten strekten
Tot kennen van zichzelf en heel zich geven.
BEURTELINGS
Twee gedaanten wisslen in mijn geest,
Elke als de andre eerst aanstonds is geweest :
De Gebondne die zijn lot als noodlot voelt,
De Bevrijde om wie de Chaos machtloos woelt.
DE GEDAANTE
In iedre droppel van mijn bloed
Is de gedaante die ik ben.
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Die zijn is alles wat ik moet,
Die zien is alles wat ik ken.
HET VERVALLEN SPALIER
Nu het latwerk van de maanden
Waar ge uw vruchten tegen kweekte
Wegviel, wat to doen?
Tijdeloos langs Onbebaanden
Wand de nooit vergeefs gesmeekte
God zien van 't seizoen.
NIET ANDERS
Ik kan niet anders zijn dan dus :
Gebonden aan een god die denkt
En daaglijks droom en woorden schenkt
Opdat ik 't heet verlangen blus
Naar koele schoonheid. Ik verga
Gedurig in het vuur van hem,
En telkens leef ik weer zodra
Zijn adem toon wordt in mijn stem
En in mijn taal zich openplooit
Tot al de rijkdom van 't heelal,
Die dan weer voor zijn warmte ontdooit,
Dan door zijn kou stolt tot kristal,
En dan weer spuit als vlammetong
En dan weer stroomt als golfgeraas :
Ik galmslag van zijn donkre gong,
Ik spiegling van zijn straalgekaats.
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NATUUR EN VERBEELDING

Roemde ge niet in uw jeugd de Natuurlijke Aarde? 0 zeker !
Maar mijn schone Natuur leek op uw droomloze niet.
Niet de natuur van uw sleur, maar het stralend vizioen dat de ziener
Uitgespreid schouwt in 't heelal, noem ik de ware Natuur.
Dit is het Wonder : mijn droom is alleen die verruklijke wereld
Die ik daaglijks aanschouw : buiten me en ook binnen in.
Dagelijks schep ik de wereld en noem haar mijn eigen verbeelding.
Zeker terecht, want mijn zien vormt uit haar chaos mijn Beeld.
Met de verbeelding geboren zijn maatvolle en zingende vormen
Zie, de natuur om u heen, maatvol en zingend, is beeld.
Mysticus ? Ja. Want ik weet : de Verborgene leeft en is beeldloos.
Mysticus ? Neen. Want ik zoek nooit hem dan in zijn beeld.
VAN DE GOD EN ZIJN DIENST
DE MIDDELAAR

Liefde tot mij ontslaakte in uw hart gedachten en beelden :
Binder, die 't vormloze haat, ben ik de Ontbinder nu ook.
Zie mijn gebonden Woord: in u ook ontbond het de dromen.
Deze bondt op uw beurt gij tot gedaanten van Taal.
Middelaar werd ik, want gij die in weelde van zingen en sterven
Uit woudt stromen door 't Al, vondt aan mijn Vorm uw bestand.
Zocht Empedokles Bens zijn god in de gloeden van de Etna,
Niet weerhield, als u, hem een glimlachende wenk.
Overal is de god en ik toon hem u in een glimlach,
Die, slaat ge de ogen maar op, uitglijdt over het land.
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DE VOORBEDE

Liefde die lokt en beangst tot ik duizelend staar in uw afgrond, .
Leer me u te zien die gij zijt : zonnig en zichtbaar geheim.
Lachend geheim van de liefde : ik begeer u niet anders te weten
Dan met mijn ogen die zien, dan met mijn hart dat verstaat.
Daarom vloodt ge, omdat de koning die u omhelsde
Dubbelheid argwaande in u, schoon ge hem kinderen schonkt.
Raadsel van Geest en Natuur, onbegrijplijke moeder van volken,
Enige waarheid die zijt, schijnt ook de leugen uw ziel !
Niet het Verstand, maar een Droom, en de stroom van gestaltende Rede
Leide ons omhoog en omlaag zalig te zweven door 't Al.
Liefde, die hijgt naar een Daad, gun eindlijk uw wezen : Verbeelding
Open te gaan voor het oog, dat uw geheim wenst te zien.
DE BELIJDENIS

Werelden wentlen rondom, en in ons wentelt een wereld.
Al het ontbondene bindt Liefde en ontbindt wat ze bond.
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KIPPEPOOTJES
De paadjes van Free's tuin staan vol geprint
Met kippepootjes in de droge sneeuw,
Elk pootje een letter K, allemaal K's
En elke K meent Kitje, of kippetje
Of kus-me of kom-je-gauw? of ken-je-haar ?
Of 'n andre vraag van die verliefden doen,
Die in hun woordenboek begint met K.
De heesters en de dorre boompjes staan
Op uit de sneeuw en ijltjes hier en daar,
En houden in de diepte tussen hen
Elk paadje, waar verliefd gekakel kondt
Elk kippeprintje eruitziend als een K.
Zo vlak aan 't wegje, waar aan de overzij
De bosjes zwart zijn met een beetje wit,
Voor 't ef fen huis, onder een lucht vol sneeuw
Leit diep en vlak die doodse villatuin
Waar heesters en wat dorre boompjes staan,
Maar overal op laantje en paadje leit
't Vol kippeprintjes, ieder printje een K,
En elke K meent Kitje of kippetje
Of kus-me of kom-je-gauw? of ken-je-haar ?
Of 'n elke vraag van die verliefden doen,
Die in hun woordenboek met K begint.
NEURIING
1
Donker is 't nu omlaag,
Toppen nog licht : —
Zocht niet ald66r vandaag
'k Z6 een gedicht?—
Neuriige ondertoon,
Wijd uitgebreid —
Hoog het accent met zo'n
Licht en zo'n blijigheid.
2
o Mijn fijne geluid,
Dat zo blij altijd
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Hebt geluid:
Als ik lag en maar dacht
Door mijn nacht als een klacht
GetOgen zijt : —
Hebt ge dat beduid,
Dat ik weer eens uit
Dat gedenk zou komen met niets in mij
Dan uw stem, dan uw blij
Geluid? —
3
Als de aard al donker is
Zijn heuvele-tOppen
In 't licht : —
Diens aardpraat somber is
Lacht in 't hel-Oppe
Gedicht....
4
Een blij geluid, niet meer
Een blij gebaar :
Wie ze eens voeld' smaad' ze, maar
Vergeet z' niet weer....
TOEN EN NU
Ik heb mijzelf eens in een storm van toorn
Geworpen van den troon dien 't yolk mij bouwde,
Want schoner scheen 't mij dat ik menslijk zoude
Met mensen zijn, dan hun een schijnbaar schoon
Te laten ter verheerlijking, ten boon
Dier ware schoonheid, die uit het vertrouwde
Gaan met de mensen groeit. En het berouwde
Mij nooit, want heerlijk heb ik mijnen loon
Gekregen, schoonheid die uit al mijn daden,
En uit de woorden die 'k tot mensen spreek,
Zal bib ken ; — maar nu wou ik mij beraden
In stilte, en ver van mensen mij verzaden
Aan de ziel in mij, want mijn wang werd bleek
En mijn hand beefde, als ik een mens aankeek.

Madrid, 31 Oct. 1893
op een wandeling tangs den Manzanares
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HET ZINNENLEVEN
In 't zinnenleven is een warm bekoren
Vol onrust, en een vreemde ontroering geeft het.
Want saam met wisselvall'ge dingen leeft het,
Hun ziel begeerte en vreugde uit vreugd-verstoren.
Zodat de geest niet weet wien toebehoren
En 't hart verdoolt want wat het lieft begeeft het
En nu naar 't ene en dan naar 't andre streeft het,
Heeft nooit iets heel, en eer 't het heeft, verloren.
Toch heil wie 't lee ft : hij zal in de onrust vinden
De rust wier deining 't Al houdt vast verbonden,
De vreugd die 't Al harmonisch houdt bewogen.
Want iedre troebling zal in klaarheid zwinden
En elke Chaos zal tot Kosmos ronden
Hun die in 't Al spieglen met spieglende ogen.
VRIENDEN
1
Zoals eens Hades in de bloemenweide
Van Enna kwam — wat dacht ik het meermalen —
Zo kwaamt gij, sombre vriend, mij vroolken halen
Langs 't pad dat naar uw donkre rijken leidde.
En als de Kora bang en blij verbeidde
Haar donkre Godheid van zijn wagen dalen,
Zo hoorde ik u uw boeiend leed verhalen,
Met kloppend hart terwijl mijn oog niet schreide.
En als Persephone, toen rond hen beiden
De nacht sloot die geen morgen op komt klaren,
Schudde ik eerst trots mijn onbeschenen haren:
Toen droef, als zij in asfodillen-weiden,
Heb ik Demeter in mijn hart gebeden
Dat zij mij slaakte uit dat bedroefd beneden.
2
Hij zat aan 't venster in zijn sluimerstoel
En zei : Verklaar mij dit, lief. Menigmaal
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Ween ik van liefde om u, denk liefdetaal;
Maar als gij inkomt word ik leeg en koel.
Hoe weet ik 't lief? zei ik. Wel koud en vaal
Voel 'k me als ik u mis daar ik staag naar doel,
Maar als 'k u zie en weer uw liefd' gevoel,
Ken 'k mijn geluk daar 'k erin ademhaal.
Wij zaten scheemrend, en ik zag zijn droom.
Hij stond, een standbeeld van verliefd gezing.
Zijn blik verdwaasd zwolg in de spiegeling
Die daalde en keerde uit hem, gelijk een stroom.
En aan die sfeer op d'uiterste' ommering
Raakte mijn werklijk hoofd met boersen schroom.
3
Ik denk aan die twee vrienden: Strafford, Pym.
Zij hadden beide elkaar en England lief.
Strafford die fierder 't nooble voorhoofd hief,
Pym, de geduldge, onzoenbre, sterk en slim.
Toen, vorst deed yolk en yolk vorst grief op grief : —
Vaarwel, zei Strafford, zij 'k dier guldne schim
't Koningschap paladijn. En Pym zei grim:
Hoed u, nek schoon, dien mijn yolks bijl doorkliev'.
Tien jaar. Pym zat in 't Huis. Strafford stond daar ;
Pleitend om doodschuld die hij nooit bedreef.
't Huis schreide, en murmlen klonk : hij leev', hij leev'.
Tot Pym stond en zijn stem stiet stug en zwaar
't Moordbevel saam. Bode, den beul dit geev'.
's Nachts klonk Pym's snikke' in Straf fords bloed-zwaar haar.
SPROOKJE
Het oude sprookje lokt me in 't groene woud.
Twee kloosterbroeders : „schoon is de natuur !"
„Wat schoon !" zei d'andre. „'t Hout is goed voor 't vuur ;
't Wild als 't van 't spit komt, en 't gevogelt koud."
's Ochtends liep d'andre in 't bos, s peed zich een bout.
Daar Boot een vogel. Even, met getuur
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Naar boven stond hij. 't Klokje klepte. „Een uur ?"
Hij zag zich zelf niet. Hij zag grijs en oud.
Aan 't klooster kwam hij. „Hee, portier !" Maar vreemd
Keekvreemd' hem aan. „Wie gij ?" (Als wie iets kwalijk neemt.)
Zij noemden namen, twistten met elkaar.
Kwam d' oudste, een grijzaard, maar hem onbekend.
Die zocht zijn naam in een geel perkament.
Hij had in 't woud staan luistren duizend jaar.
MODERNE MENS
Nu, bij een beek en frissen waterval
Landlijk te leven in geleerde kluis,
Of vliedende 't gehate stadsgedruis
Te luistren naar den vroegen vogelschal; —
Dan, op een markt, gevleid, gevierd, het hoofd
Omlauwerd, marmren trappen op te gaan,
Boven 't gewoel te staan,'t gejoel dat aan
Zijn voeten stierf te drinken, 't half-geloofd
En zoet-betwijfeld; — prinsen — zelf een prins —
Te ontvangen met zachtzinn'ge hoflijkheid:
Werelds, waarboven toch een hemels-heid,
Jets argloos als eens dichters of eens kinds : —
Zo deed Petrarca ; — en van hem tot ons
Bleef 't dubbel-beeld van den modernen mens,
Die aldoor wankt in tegenstrijd'gen wens :
Natuur en Mensheid zonder plops en frons.
EENZAAM
Het schoonste is eenzaam. De verfijnde geest
Vindt schaars genoten. 't Zeldzame, uit zijn aard,
Gaat onverzeld. Zo wil 't het Noodlot.
Zij 't.
Maar ik wil 't anders. Zeldzaamst in gevoel,
Verfijndst in kennen, schoonst in doen verstaan
Al 't menslijke, opdat elk die leeft en 't leest
Blij wordt als ik om 't zeldzaamste, 't verfijndst,
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Schoonst beeld van elk gemene menslijkheid:
Zo wil 'k alleen-zijn. Want wie z6 elk mens
Voelt voor elk mens, zal, 't carillon gelijk,
Dat hoog hangt in een toren, maar aldoor
Bij dood of kerkgang, kermis, brand of strijd
't Gebeuren inluidt, begeleidt of maant, —
Als 't volkshart zelf — niet zonder voeling zijn
Met — hoog en eenzaam — wat omlaag beweegt.
WETZLAR
Een storm van tonen wierp het carillon
Van d'ouden toren waar de sperwers huizen
Me in 't open venster. En zijn laatste suizen
Zoog me in mijn slaap toen 't nieuw kwartier begon.
De dam van Wetzlar. 'k Lag daar zeven huizen
Van 't huis van Goethe en d'eigen spitsboog kon
'k Zien die hij meermaals zag. In d'ochtendzon
De markt — ginds Lotte's huis ? — hoor 'k linden ruisen ? De linde is dood, het huis is dood, maar leven
Doet die hij las : Homerus, waar hij zat :
De bron, — en zijn herinnring is gebleven
Die weer voor 't eerst 't leven heeft liefgehad.
En vol van klokken zingt nog de oude toren,
Uit aarde en kunstnaarskracht gelijk geboren.
KERSTBOOM
Waarom in de donkre dagen
De mensen een denneboom
Vol honderd kaarsen steken,
Recht-op in zijn groenen zoom ? —
Waarom ze in zijn naaldige donker
Verschuilen, of hangen vol zwier
Aan de takjes kleur-lintige pakjes
In zilver- of goud-papier ?
Mandarijntjes en gouden noten,
Trompetj es van koper, een koek, —
Wollen jurkjes en sokj es, een pelsmuts,
Een fluitjen, een zweep of een bock?—
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Waarom ze, als het donkert, als branden
De kaarsjes, zodat er een stroom
Van lichtj es in 't goud en in 't koper
Spiegelt, en droomt in den boom,
De straat-deuren oopnen, dat stromen
De kindertjes in van de straat,
En in honderd paar ogen flakkren
De vlammetjes zo dat er staat
Rondom hen geen zaal en geen muren,
Geen lichtjes in wintersen boom,
Maar een hemel van licht die gedaante
Van kandelaar kreeg in hun droom? —
Waarom daar die kleinen nog dromen —
Er een mens to zingen begint : —
Zijn stem klinkt van ver hun: zij horen
Geen stem maar een zang-voile wind —
En die zingt dat een kind is geboren
In een stal, in Bethlehem
Van herders bij nacht, van een engel
Met vleugels, die zegt, en zijn stem
Wordt door zang wel van duizend en kleppen
Van vleugels en licht in de lucht
O die engle' — ondervangen : hun schare
Rijst, daait en zingt in de vhicht :
„Vrede, vrede, van nu aan en eeuwig.
Ere den Vader, liefde om het kind.
Vreden op aarde ; mensen, kindren,
't Kind is geboren dat alien bemint."
Waarom van dien hemelsen boom dan
Door de handen van mensen gaan
In de dromenwolk van die kindren
De geschenken of en aan ?
Tot laat, met verwonderde ogen
Zij gaan in den nacht van hun jaar —
En tonen, die 't zelf niet geloven,
Hun schone geschenken elkaar ? —
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Wiarom! o diarom, meisje,
Dat de mensen hebben geloofd
Dat een goede Vader woonde
In een hemel boven hun hoofd.
Een Vader, veel beter dan ik ben,
Want dat hij zijn eigen Zoon
In de wereld stuurde om to sterven
Aan een kruis, met een doornenkroon,
Alleen omdat anders de bende
Kanalje die wij zijn, kind —
Hem, dien Vader, nooit niet zien zou,
Maar sterven vervloekt en blind —
En als hooi in een hel gaan branden
Al tijd, en een eeuwigheid
Die oneindig veel tijden groot is,
Met een pijn die een tong niet zeit.
Daarom, kind, branden de mensen
(Ook ik heb geloofd, mijn kind.)
Den Kerstboom en roepen den kindren:
„Het kind dat je allen bemint
„Is geboren, is, donkerste dagen
Verlichtend, geboren en groeit
Met het jaar-zelf mee : laat het groter
In je hart zijn zodra 't jaar bloeit.
„Laat het groeien, dat de eerste lent; —
Als een bloem komt boven de aard,
En wij ook 't Paasfeest vieren
Dat de heuchenis bewaart
„Hoe dat kind, dood en begraven,
Uit den dood is opgestaan —
Het Christus-kind in je hart als
Een bloem omhoog zal gaan."
En, kind, in hun kleine harten
Kan dat mooglijk nog zo zijnMaar uit mijne verloor ik 't en sedert
Geven kaarsjes mij kaarsjesschijn.
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IN MEMORIAM H. Z.
Dan bloeit een jonge vrouw met opgericht
Hoofd als een bloem en glimlacht door 't vertrek.
Haar lichaam is de warm're en voll're plek
In 't kill're vierkant, maar van haar gezicht
Vloeit lach, en blinkt in 't houtwerk, spiegel-licht
In bloem, glas, kleed. Haar mond begint gesprek
Tot jongen man daar, sierlijk kindje : een trek
Van warmte en volheid speelt in man en wicht.
Dan, tussen witte lakens, laken-wit, —
Zie, in die stille lucht ademt zij niet —
Leit zij : een witte bloem recht opwaarts schiet
Uit haar die 't schijnt dat met de handen bidt.
In 't leeg vertrek, hoofd tussen handen, zit
Hij. Kalm-bevreemd dat spelend kindje 't ziet.
EEN DROOM
Een stille straat waar me' in het morgenblauw
Voor rozen huizen in een gelig kleed
Een meisje gaan ziet wie om 't blonde hoofd
De gulden vlecht zwiert en in 't blank en rood
Van wang en voorhoofd diamanten-bruin
Van ogen blaakt en lippenrood ontluikt,
Blij ft ons wel bij ; — een wolkje, een geel gepluim,
Gaat zo in avondhemel en wijl 't drij ft
Zien wij 't en sluimren — als de morgen daagt
Wil 't wonder dat die teere en veerge vorm
Ons begeleidt en voor de erinring blij ft,
Zo helder of 't een vriend was, lang geleen
Gegaan op zee en die nu sterft : de stroom
Van zielen, die electrisch, sluit ; daar staat
Voor 't zielsoog wie daar sterft in 't ver-vreemd land:
Eerst later hoort men 't : 't was die eigenste uur : —
Zo kan zo'n wolkje ook staan en zo zo'n straat
En zo ook 't meisje : wie zijn hart doorschouwt,
Weet wel dat zulk getijde en zulk vizioen
Huwing van zielen, 't heilige uur kan zijn
Waar ziel van ding en mens, van mens en mens
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Zich huwt ten wonder, maar geen mens die weet
Welk 't wonder dat op 't laatst daaruit beslaat.
Moet ge in uw leven 't wolkje, wilt ge er 't kind
Laten u begeleiden dat daar gleed
Was dat 's levens beduidnis : to overijld
Spreekt hij die 't jaat. In 't stralend hemelblauw
Stoomt de wolk uit : in 't warlend stadsvolk zweeft
Heen de gestalte, en niet een elke droom
Wordt leven, dan alleen die 't Leven leidt.
VOORBEREIDING
De blauwe hemel en de lichte wolken
Bespieglen 't aardrijk in hun helle vaart
En waar zij gaan wordt beurtlings opgeklaard
Het dorp en duin en wij die 't veld bevolken.
Naar buiten lokt hun wisselvalge schijn
Wie in de huizen zaten in den donker.
Op d' enen torenwand vangt zacht geflonker
De wijzerplaat: of het al tijd zou zijn ?
Maar op die wand onthult zich ook, o wonder,
Een vreemd rood yak en woorden lees ik daar ;
De klok wijst de uur met gouden letters klaar,
Maar „Daar is uur noch tijd" lees 'k hel daaronder.
Ons vrome vaders die dit vreemd vereen
Zo hoog met innige bedoeling maalden,
Wat weest ge er juist wie naar 't vergangbre taalden
Den tijd huns tijds, maar de eeuwigheid meteen.
De wolk drij ft voort, omhult mijn zon, mijn hemel;
Een blik volstond en 't hart verstaat hem wel:
Op licht volgt donker, onverwacht en snel —
Toch blij ft iets eeuwigs uit hun kort gewemel.
HERFSTMORGEN
De dag stijgt over dorp en wei,
Ik ben dezelfde als ooit voorheen,
Mijn ogen oopnen naar dat licht
En laven mij.
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De vaart verbreedt zich naar het rood
Van daakj es spieglend in den plas,
De schepen wieglen aan den wal,
Reeds stoomt de boot.
Lossen en laden gaat zijn gang,
Van 't dorp komt zang en haangekraai,
Herfstgeur omvangt me en morgenwind
Koelt mij de Wang.
NA TWINTIG JAAR
Na twintig jaar kan ik niets geven
Dan een gedicht:
Wat woorden saamgeweven
Tot kleurig beeld en vergezicht.
't Is alles wat mij is gebleven :
Een droom in mijmerlicht.
Met handen heb ik willen grijpen
Wat werklijk was
En harde vormen slijpen
Spieglend en klaar als glas
Of bootsend lichamen doen rijpen
Uit stof, willig als was.
FRAGMENT
Wij kwamen toen de zon op 't hoogste stond.
Zijn stralen blakerden den heten grond.
Naar adem snakten vlezig-volle planten
Vol scherpe dorens en gevlijmde kanten,
Gebroken bladen waaruit droppen vloeiden,
Stengels waaraan klaar-rode bloemen gloeiden Strak kaatste in 't rond het blauwe hemeldak.
De vlakte was veelmeer een aardewrak
In hitte en stilte na heelal-orkaan
Dan een bewoonde wereld
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IN MEMORIAM E. S.

gest. to Helsingfors 16 Juni 1904
Een aadmen gaat van huis tot huis, de straten
En landen door : verlichtings zucht. Waarom?
Omdat tussen vier wanden waar de slaven
Zaten, toen daar hun Drijver inkwam, een,
Een jonge man opstond en kalm en koel
Een kogel schoot naar den gehaten hals,
Dan naar het hart, dan in het ingewand,
En toen de zwarte dood dien Sombren vond,
Zichzelf trof met den vierden. Eer en roem
Zijn hem die als 't Geweten kalm en keel
De daad volvoerde : van zijn Volk zal elk
Hem loven, van de Mensheid mint hem elk.
SUMATRA'S NOORDKUST
Toen we in dat eilandrijk een huis ons bouwden
En, krachtger koning tussen koningen,
Hun twisten slechtten en, met strijd vertrouwden,
Afdwongen dienst of eerbetoningen,
Teen zei een heerser in Sumatra's noorden :
„Ik wil uw vriend zijn maar uw buurman niet"
En zijn geslacht heerste zolang die woorden
Hun zin behielden, dien hun 't lot niet liet.
Wij werden buur. Wij woonden niet als vrienden.
En als een sterk man uit den ouden tijd
Komt daar een veldheer : vrouwen, kindren dienden
Als weer en vielen: vruchtloos 't manvolk strijdt.
OP DIT PLAVEISEL
Op dit plaveisel brandden mijn hartstochtelijke voeten : ik rende
Langs kaden en straten, begerig naar wijsheid en liefde; —
Waar gij waart, mijn Vriend, in uw kleine kamer,
Stortte ik mij aetnloos.
Hoe, op het zwaardoorploegde voorhoofd, welfden
De machtge haren : de kinderogen,
Bovennatuurlijk groot, openbaarden hun blauwe nachten
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Boven de rode mond in het smalle gelaat.
En als een glimlach vloot door dat wezen van treurende kind-god,
En als de loomte van 't lange onbeholpen lijf hem verliet, en
In brede beweging die leden zwierden of schreden,
Ging dan een hemel niet open van blijde en grote
Gebaren als zegepraalde er een dag uit stikdonkerste nacht? —
't Zij gij zat bij het raam, ineengezonken,
Verzen lezend van een Bode dichter,
Of met een ruk uit uw stoel naar de kast schreed, — 'k zag u
Vanachter : de haarvracht stond op de kraag van de jas, die
van schouders tot hielen
Golfde, — altijd was uw wezen me een uitgesproken
Idee : hieroglyph van mijn zijn, die van alle mensen
Geen zo verstond als ik.
o Ik weet wel, uw lachen was hel en fijn als van Plato!
o Ik weet wel, uw hartstocht stormde en kreet in de nacht!
Maar ik zoog van uw lippen die laatste wijsheid :
Woord dat ziel is, en bloed en vlees metenen:
't Levende woord : poezie : en geen ding is meerder.
Want gij waart een ziel die Natuur ontslaakt had
Een heldre woestijnnacht toen de Samoem woei,
En gij kwaamt tot mij in mijn kalme noorden
Toen van mijn zee de golven stil bewogen
Onder de sterren, en de duinen zagen.
Gij de Bezieler vondt mij de Beelder
En de Wereld in mij ving aan to bewegen:
De zee en het land, de bevolkingen in de steden:
Een gewordene werklijkheid.
Maar gij haatte 't gebondene : de onmeedogende Gebondenheid
Die heerst over mij, en die u getemd heeft,
Want geen ziel leeft dan in 't lichaam, het niet luchtige.
En nu ga ik als een golf, als een land, als de bevolkingen in de steden :
Een gebonden beweeglijkheid.
Maar gij die niet wilde smeedde u een erger keurslij f :
Sleur, en de vaste gedachten, de kleine gewoonten,
De dodende eenzelvigheid.
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Ik ga en gij gaat en niet meer als voorheen zijn op dit plaveisel
Mijn brandende voeten hartstochtelijk.
Maar meer dan voorheen is hun gang gerust : in het leven
Waar ik u vond.
DE OUDE STRIJD

Aan de Nagedachtenis van Mevr. J. C. Jolles-Singels
„Als na den strijd zich over 't land
De stille soldaten verdelen,
Er klinkt signaal noch veldzang meer,
Trompetten noch fluiten spelen —
Met het heir
Is de vreugde aan kant.
„Maar een soldaat (zijn haard brandt hel,
Zijn kindren zingen en veelen)
Houdt in zijn hand zijn hoofd gestut,
Hij denkt wie hem deden delen
Hun haard, hun hut,
Hun trekken herkent hij wel.
„Hij denkt: als weer in den strijd ik ga
(Zijn kindren zingen en veelen)
Dan zal ik trompetten voor hut, voor huis,
Tot het hart warm wordt dier eelen
Die, met hun goede daden thuis,
Zullen glimlachen dat ik daar sta."
*
Zo schreef ik v6Or de strijd begon
En zond u 't vers opdat gij wist
Dat zo ooit een vergeten kon
De goede daad, ze 't doel niet mist,
Maar als een wel-geschoten pip
Het wit treft waar zij henen ijl.
Gij richtte uw pij1 op 't dichterhart
En wist niet of ge faalde of troft;
Dan heeft in doden tijd de smart
Om schoon dat stierf uw hart verdofd.
Toen schreef ik en beloofde mij :
Mijn nieuwen strijd aanschouwe zij.
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Mijn nieuwe strijd begon. Nu, blaas
Trompetter, niet voor huis of hut,
Maar voor het graf waar van 't geraas
Van u en elk de zerk haar schut.
Haar moog de vree weldadig zijn,
Ons strijdens vreugd en lijdens pijn.
DE WIELRIJDER
Langs alle wegen
Gaan we op ons rad.
De dwaze drentelt,
De wijze wentelt,
Wentelt zijn rad.
Vlug opgestegen
Beweegt zijn voet
Den enen trapper,
Dan d'andren rapper
Zijn andre voet.
Langs lange lijnen
— De hand aan 't stuur
En brede bogen
Komt hij gevlogen
Op wiel en stuur.
Velden verdwijnen,
Bos, dorp en stad,
En belleklinkend,
De naven blinkend,
Tart hij de stad.
In voile teugen
Drinkt hij de lucht.
Porien en ogen
Straalden en zogen
't Licht en de lucht.
Zorg en geheugen
Zwond in zijn spoed, —
Snel zonder vleugels,
Vast zonder teugels,
Draagt hem zijn spoed.
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HET OUDE HUIS

Aan J. G. van D., op zijn
tachtigsten geboortedag
Nu gij verjaart, hoe zou 'k nu niet gedenken
Het huis waar ik als kind vaak heb gespeeld :
In ruime keuken zie ik 't zonlicht wenken
Door 't dubble raam dat d'enen wand verdeelt.
Aan d'andren wand de pomp, en kraan van koper,
Waaruit ik, altijd dorstig, altijd dronk.
Tussen die twee een trap die, zonder loper,
Naar 't washok rees, en naar ons liefste honk:
Die grote lege slaap- en kinderkamer.
Geen blind paard kon er kwaad doen en wij twee,
Of drie, of vier, huisden er aangenamer
Dan ooit een kind bij „grote-mensen" dee.
En lekkerder was, op bezoek, alle eten
Dan thuis, en tante, die zelf moeder was
Van zoveel kindren, had mij nooit vergeten:
De bootram was gesmeerd, de melk in 't glas.
En kwam er ziekte of brand of feest of boodschap,
Geboorte of dood — ik halve of hele wees —
Met uw gezin leefde ik als een genootschap,
Deelde in uw smart en vreugd, uw hoop en vrees.
Dit samenleven van mijn jongste jaren
Vergeet ik nooit : de doden niet, noch ook
De levenden, en bij elk nieuw verjaren
Verjaart mijn jeugd die in uw huis ontlook.
HET STRANDDUIN
In duin zijn is veel beter dan in steden :
De zeewind waait er en er bloeit een roos.
In iedre holte schuilt men zorgeloos,
Op iedren top ziet men de zee beneden.
Dan is op mos en geurig thijm to treden
Een vreugd die ik van kindsbeen of verkoos
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Boven het schrijden door de ommuurde doos
Waar 't wemelt van te teedre menslijkheden.
Want niet vrees ik uw hardheid, Stad ! ik voel
In mij een bittrer en gestaadger schrijnen
Dan martelt in uw holen, op uw pleinen;
't Zelfde dat hier met zilt en wreed gespoel
Het strandduin slaat ; maar hier is 't hoge deinen,
Hier de eeuwge hemel heersend op 't gejoel.
HET FEEST
Ik heb alleen 't verlangen, gij de daden
Die 't vormende en de volheid tevens zijn.
Zij groeiden ginds uit de verborgen zaden —
Bloesem hen uit in mij door vreugde en pijn.
Mijn leegheid moet hun gloed en geur verzaden
Mijn armoe blinken door hun schonen schijn
Mijn woorden die om hun gedaanten baden
Worden, eerst water, door hun wonder wijn.
Dan, bij mijn bruiloft, zit ge aan 't boveneinde
0 bruigom van mijn ziel en gastenvol
Wier dorst om nieuwen drank mijn beker mijnde
Wordt toch mijn huis niet en mijn gastheersrol
Beschaamd doordat het feest een oogwenk kwijnde
Want aldoor stroomde uw gaaf en feestvreugd zwol.
DICHTERSCHAP
Het blanke blad te zijn dat slanke handen
Bemalen met een vormenrijk gedicht :
Klanken waar zielen de gedaanten banden
Die daagden, een verruklijk droomgezicht,
Een stoet van yolk uit onbekende landen,
Een nevel schijnend in een walk van licht
En die verdwijnend als in zeeebranden
Hun stem nalieten zonder luchtgewicht.
Het blanke blad te zijn dat volbeschreven
Een wereld draagt niet wichtiger dan een droom
Maar waarin alle zielen levend bleven
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Die ooit in vormen uit den wereldstroom
Het blinkend voorhoofd hebben opgeheven,
Het strand bevolkten van den levenszoom.
NAJAAR
De mist verdikt zich en het najaarsgelen
Houdt aan. Hoe gaat de tijd!
Ik troostte vroeger mij met kinderspelen,
Daarna met bezigheid.
Uit iedren nevel trachtte ik vreugd to winnen,
Ik sloot mij willig op,
En zinnen-loos begon dat wondre zinnen
Bij innger harteklop.
Hoe weet een mens de schoonheid van zijn eigen
Zolang niet zijn cipier
Den sleutel omdraait : kerkerwanden krijgen
Dan kleur van nieuw vertier
Zoals het uitschijnt door zijn opene ogen
Die niemand sluiten kan
Of hem wordt wel de weerschijn nog onttogen
Maar nooit de haard ervan.
Die brandt in hem: daar zit hij nachten, dagen.
In gloed en spiegling leest
Hij vormen die verklaarde raadsels dragen:
Wat is, wordt, is geweest.
JACOBSLADDER
De kudden graasden in het maanlicht verder,
Een steen voor peluw sluimerde de herder.
Een ladder droomde hij van manestralen
En englen dalen, rijzen en weer dalen
Tussen hem en den hemel. Hij verstond
Den droom als teken van een nieuw verbond,
Dat in hem de oppergod aanging met de aarde.
Toen hij zijn ogen opendeed omwaarde
Hem 't zilvren licht niet anders als een droom.
Het vee dat baadde erin, tot aan den zoom
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Van 't woud waar het verdween in zwartste duister.
De sterren pinkten met een teerder luister
Bewaasd door stralen. Witte glanzen vloeiden
In de boomkruinen en geluiden roeiden
Den nacht door met een zacht, verneembaar ruisen.
Hij kon niet denken : van geen mensenhuizen
Was hem een roep of kreet nabij : zijn voelen
Was heel en al gelijk aan 't lichtend spoelen
Van de luchtgolven: uit de oneindigheid
Kwam hem de toekomst, voor- en toebereid.
Hij had zijn vast verbond, had ook dit zeker
Leven op aarde als een gevulden beker
Hem op de hand gezet. Een diepen dronk
En duizend dronken wijl geluk hem wonk
Uit iedren droppel die zo gloedvol straalde.
't Was hemel-licht, dacht hij, dat ademhaalde
In drup en vezel van zijn aards bestaan.
Hij zocht naar beelden om zijn geest, belaan
Met wondren, duidlijk dit te doen begrijpen
Dat in elk lichaam lichte geesten rijpen
Een oogst : op donkren grond een zilvren schijn
En van die teelt zou hij de Maaier zijn.
AAN W. L. PENNING JR.

naar aanleiding van de voorgevoegde verzen en
ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
Sterfdag verjaart straks. Laat me luistren
Naar zucht die 't vallend blad nog koost;
Laat me eenzaam 't najaar horen fluistren
Zen raadsellied van klacht en troost.

W. L. Penning Jr.
1
„Viert ge een lang leven zonder doden te gedenken
Die u eens liever dan het leven waren,
Al deelde u 't Lot zijn lieflijkste geschenken
Er faalt een schoonheid aan uw afgelopen jaren.
Eerst toen de dood haar die gij innig liefhadt huwde
Hebt gij aanschouwd wat raadsel was gebleven,
Maar nu in klacht en troost u openluwde :
De zoete onscheidbaarheid van liefde en dood en leven."
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Zo schreef ik, vriend, als was 't aan een
Die met zijn lieve dode alleen
En niet met ons zijn vrienden leeft;
Maar dat was onrecht : niemand heeft
Nadat hij 't liefste had verloren
Aandachtiger als gij gestreefd
Nochtans te blijven toebehoren
Aan vriendenkring die u omgeeft.
En als wie nooit heeft losgelaten
Met de ene hand de zielsvriendin
Die, naast u gaande, nu de straten
Van de ons onzichtbre sfeer bezweeft, —
Bleeft ge met de andre tastende in
De sfeer waar wij rondom u wonen
En waart ons even trouw als haar.
Zo konden gij en wij elkaar
Gedurig de eigen vriendschap tonen
En uit de dagen van ons jaar
Niet enkel, wijding-vol, herdenken
De dag die haar her-boren zag,
Maar, vriend, ook uw geboortedag.
Haar vierdag kan uw feest niet krenken.
Aan haar herinrend, eren we u.
Zij wilde uw vreugd, en wil haar nu.
3
Gij vraagde me eens, nieuwsgierig als een blinde
Die nooit in zwijgend oog een antwoord leest,
Waarom 'k in vriendschap mij aan u verbinde
Daar gij toch nooit voor mij iets zijt geweest.
En moeilijk was het mijn gedachte te uiten
Omdat ik zelden mijn gevoel beken,
En ook in 't pogen mijn gemoed te ontsluiten
Een slechte vinder van de sleutel ben.
Maar, daar gij antwoord wachtte, liet ik ijlings
Uw beelden in mijn geest voorbij mij gaan.
Een oogwenk zag ik elk — en face of zijlings —
Maar met uitvorsend oog en vragend aan.
Als man en vriend verscheent ge, als geest en dichter,
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En bij elk beeld begon mijn hart zijn lof,
Maar een blonk uit en de innerlijke Richter
Die ik zo graag wil zijn, hield zwijgend hof.
Ik zag hem die volhardde als andren faalden,
Die zonder grootdoen zijn dorst die hij was,
Wien last en zorg de stille spieren staalden,
Die, naar hij blind werd, zichtbrer schoonheid las.
En ik erkende dat mij nooit geen lijden
Zoeter gerustheid wreder heeft ontroofd
Dan dit bevind: dat ook in onze tijden
Een enkle maar houdt wat hij heeft beloofd.
Gij waart zo'n enkle, en ik die al mijn dagen
Den held meer eer dan wien ook die wat schijnt,
Ik heb u daadlijk in mijn hart gedragen
Bij 't zien hoe rustloos ge u hebt afgepijnd.
Mijn dappre strijder, niet voor geld of hulden,
Maar voor 't voldoen wat heiligst in u leeft, —
Dit schat ik hoogst, dat gij in doen en dulden
U nooit aan de overmacht gewonnen geeft.
Of ik 't u zei? — Ik zeg het thans voor velen,
Die voelen hoe voor kunst men leeft en sterft.
De duizend, die zich duizendwerf verdelen,
Buigen voor Een die om de Schoonheid werft.
DROOM EN WERKELIJKHEID
In de welven van de Wereld, in de graven
Van de Mensheid, redde ik mij,
Woon met huis en have
Niet op grenzen, maar gevangen in hun kustodij.
Op een hogen berg verblijvend,
In mijn liedren wetten schrijvend —
Nochtans in de wereld zijn,
Dat was de gedroomde schijn
Van mijn vrijheid-grage jaren,
Maar daarna heb ik ervaren
Dat wie groeit aan andren is gebonden
En dat enkel in de diepste gronden
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Wortels zijn die zoetst en bitterst monden:
Reine vreugd en reinigende pijn.
DRIE FRAGMENTEN
1
Toen mij de dagen honderdwerf beengden
En ik niet wist wat doen, niet wist waar gaan,
Toen de minuten zich tot uren lengden
En ik geen eind zag aan hun lege laan,
Toen met het bleken van de dromenwaan
Die al mijn jonge jaren purper kleurde
Ik van elk ding het wezen zocht verstaan
Op hoop dat mij dat weten 't hart wat beurde,
Vond ik bij geen ding troost voor wat er in mij treurde.
2
Mogen zij die mij aanbaden
Zo hun vroegren god vergeten
Dat zij hem met woorden smaden,
Hem verlaten, hem verraden
En to loochnen zich vermeten
Mij die met het kruis beladen
Zwoegend ga naar Golgotha?
Blonde knaap die op uw lokken
Onder bomen waar wij lagen
Bloesems voelde nedervlokken,
Waarheen is uw hart getrokken
Door de hete en koude dagen,
Dat gij nu met honend wrokken
Mompelt bij mijn martelgang?
Jonge vrouw die aan mijn knieen
Schreiend eens uw hoofd liet zinken
Toen de navond om ons drieen
Bloosde en bleekte
3
Aan uw rots geketend
Mensheid ! de Aadlaar aan mijn lever vretend
Als een hunkring naar de Dag
Die eens zeker wordt vernomen,
Die reeds is, want heel ons weten is een Dromen
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BEDE
Nu moet ik mij dieper versteken,
Wil ik uw eigen blijven,
Dan de plooien en golven drijven
Die het spieglende vlak van uw ziel verbreken.
Zwaar maakte ik
dat ik zakk',
Naar de diepte strevend.
Verbaast ge u als bevend
Het menigmaal me aan de nodige sterkte ontbrak ?
Zie mij al zinken —
Mij, die het licht verliet !
Toch klaag ik niet
Zo maar uw wezen zich opent voor mijn verdrinken.
IN EEN EXEMPLAAR VAN
JAC. VAN LOOY'S FEESTEN
Elk goed bock is een feest.
Dit is er meer dan een.
Zo is het al eens voor de ouden geweest
En nu voor de jongen meteen.
De bruiloft in het domp vertrek,
Het vuurwerk in de tuin,
De stervende man die zong als een gek,
De regenboog op duin,
De maaier in de zon,
De volksvreugd in de Jordaan, —
En de mensen in die zes Feesten
Half engelen, half beesten,
Armoedig en heerlijk, als een bron,
Rein, door drek gegaan.
PORTRET VAN DEN DICHTER

„Een middelmatig mens, niet edel, niet beminlijk,
Stug, nuchter, maar oprecht en daardoor onverwinlijk.
hortend, stroef,
Geen dichter dan door vlijt, vaak
Maar altijd vol van zin, Been holte en lege poef.
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Verheven — als een huis. Ik meen : een burgerwoning,
Niet als paleis of kerk van priester, vorst of koning.
Diep mystisch inzicht faalt. Brandende liefde ontbreekt ;
't Heldhaftig offer ook, hoe schoon hij ervan spreekt.
Want spreken doet hij schoon — hij doet het haast virtuozelijk.
Dat klopt niet ! — Open lof klonke ook parbleu to onnozelijk —
Hij doet het somtijds schoon en somtijds niet. Ik meen :
Hij is in niets zo goed, zo groot, zo schoon als — ik alleen."
IN HET WESTEN
Het Oosten deed wat het kon doen, het Westen
Is nu gereed: de Vrijheid drij ft hen aan
Die vol verlangen in hun schansen staan
En op Haar toekomstrijk de ogen vesten.
Een wereld wordt: een wereld stoot de resten
Van zonde en leed, sinds lang haar opgelaen,
Weg onder 't krimpen voor het pijnvermaan
Dat heilrijk schrijnt de tot haar dienst gepresten.
Dat zij nu sterk zijn die de wal beklommen
Waarachter 't heir van de Getuchten woelt
Die tuchtloos braken door 't gedoemde land
Van Belgie en Frankrijk, rood van bloed en brand.
Gedenkt bij 't zien naar hun verwaten drommen
De Marne, en 't laag terrein waar de IJzer spoelt.
DICHTERS ZELFVERWEER
Ik woon hier veilig? En ge ontzegt me 't recht
Te oordelen over u die lijdt en strijdt ?
Ik heb mij, Vriend, zo vroeg de Dood gewijd
Dat het niet uitmaakt of ik dicht of vecht.
Mijn kalmte is stormrust en hij kent mij slecht
Die meent dat ik 't goedkoop geloof belijd:
Dat wie bespieglend-koel zijn dagen slijt
Wijzer is dan wie sterft op schans of plecht.

708

NALEZING: I
Ik droom gevaarvol en mijn woord draagt vuur.
Hoed u dat niet mijn taal u heftiger teert
Dan de granaatbrand in vijandlijk land.
Ook wie uw legers leidt zit uur aan uur,
Ver achter 't front, het stil gelaat gekeerd
Naar kaart en kode, en seint met kalme hand.
WAPENSTILSTAND
De nevel scheurt, het licht schijnt uit,
De vogels trekken naar de Zuid,
Ik voel niet dat de winter komt.
De wereld werd op eens weer wijd
En hoor ! de klok tikt : Eeuwigheid....
Nu een seconde 't pleit verstomt.
BIDDAG
Zij die nooit baden kozen
Een biddag voor het yolk.
Van alle kansels galmen
Gebeden luid en zwaar.
Waar zijn de vrome daden?
Waar is de onbuigbare ernst?
Waar is het mild begrijpen
Dat van „Gods wegen" weet?
Uit angst en haat geboren
Hoopt het hebzuchtig hart
Zich een bizondre zegen,
Maar gunt hem d'andren niet.
Bid zo : Heer, help ons schouwen
De eigen nietswaardigheid
En dat in andren mooglijk
Uw waarste wezen werkt,
In 't schijnbaar kwade en dwaze
Uw eigen wezen leeft.
SPREUKEN
1

Eeuwig en zonder verandring
Is enkel het lege.
Alles wat was en is
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En nog zal bewegen
Ontwaakt, doet sprieten ontspruiten,
Verandert, zal straks besluiten.
Werelden wentelden
Waar werelden wentelen,
Tiidvakken komen
En tiidvakken kenteren:
Alles wat leeft moet gaan en bewegen,
Eeuwig is enkel de Ruimte, de lege.
J. P. Jacobsen
2
Eeuwig in alle verandring
Is enkel het Leven.
Enkel wat drij ft en niet
Wat wordt gedreven
Blij ft in wat honderdwerven
Wisselt, en kan niet sterven.
Werelden wijken en
Werelden komen,
Tijden verblinken en
Tijden verstromen,
Alles vergaat in gedurig verandren,
Eeuwig is 't Leven, het eindeloos andre.
GODS GIFT AAN SATAN
„Geef mij de wereld !" — Gods heelal
Lag in zijn hand als een juweel
Maar gleed in die van Satan. Deze
Verbleekte omdat de steen nu helre
Stralen dan eerst schoot. Doch een glimlach
Bewoog Gods lippen toen hij zei:
Gij maakt mij wat ik zonder u
Nooit werd: schenker van alles; voortaan
Kaatst dat geluk weer uit mijn wereld.
DIENST
Al komt de dood op 't onvoorzienst,
Hij kan ons geenszins deren
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Zo hij ons vindt in wat we als zin van 't leven eren :
De zelfvergeten dienst.
WAT IS LIEFDE?
Wat is liefde ? Al ons beminnen
Is het vele dat wij zinnen
Rondom een gestalte leggen.
De gedichten die wij zeggen
Zijn haar kleed : hun ware wonder
Leeft niet in hen, maar eronder.
Dichters die hun hart ontsluiten
Kunnen niets dan dwaasheid uiten :
Daarom mochten zij niet noemen
Wie ze als liefste wilden roemen.
Maar werd ook de naam verdoken,
't Roemen bleef niet ongesproken.
IN EEN EXEMPLAAR VAN
„DE OUDE STRIJD"
Wat verleden was werd heden
En genoot een tweede leven,
Lang voorheen, en werd.... verleden.
Zal 't nog leven? leven geven?
AAN EEN VERZAMELAAR
Uiterlijk gezicht of teken
Moet verbleken.
Wie de dichter recht verstaat
Kent zijn innerlijk gelaat.
DE MOLEN
Niet langer in het landschap staat de molen,
Zijn ronde romp, zijn wiekenkruis.
Waar was zijn plaats ? Mijn ogen dolen
En onvoldaan haal ik hen thuis.
Het voile loof is hoger opgewassen,
Van nieuwe daken spitst de vreemde lijn,
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Ik zoek vergeefs waar de kolos zou passen,
Daarachter op zijn rond omhaagd terrein.
Van al de trekken die mijn dorpszicht bouwden
Sprak hij het sterkst, behalve alleen de kerk.
Nu, weggevaagd ! en alle winden houden
In 't zeilloos ruim een wedloop zonder werk.
ZELFSCHOUW
In zijn huis, in zijn streek, in de steden
Van zijn hollandse land
Aan zijn taak, die, eens toegetreden,
Hij dreef met niet mattende hand;
In de zon van de wereld een dromer,
In haar wind een die streed
Al zijn dagen, door winter en zomer,
Een die deed en beleed:
Zo zag hij zichzelf, zo volvoerde
Hij haar, — haar wil, —
Ook als de slang van zijn drift hem de keel omsnoerde,
De slang van zijn mense-gril.
In de opkomst van de tij den geboren
Wist hij zich een gezant.
Zijn voeten struikelden in de voren
Maar het zaad stortte uit zijn hand.
Eentonig, want immer dezelfde
Die aarde waarover hij ging,
Die hemel die er zich boven welfde,
Die mensheid die er hem ontving.
Eentonig, want eindeloos eender,
De zang in zijn hart, het geloof
Dat elk sterveling, groter of kleender,
Rijpt als een aar voor de schoof,
Korrels van glanzend koren
Dragend, de een min de ander meer,
Voor 't voedend brood geboren
Of zaad dat valle en keer'
Weldadig ! van alle woorden
Zong dat woord in zijn oor.
Weldadig ! — al wie het hoorden
Spraken 't zich zachtjes voor.
Weldadig de toon van ons denken,
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Weldadig de klank van ons vers,
Ons dichten een rusteloos schenken,
Ons doen van zelfzucht wers.
Zo klonk het en ondanks faling
Door 't ingeschapene verzet,
Verwon in zoete herhaling
Die levenswet,
Eentonig, als winden en wolken,
Eentonig, als bossen en zee,
Maar de harten van de volken
Zongen het mee.
Als een toon die maar niet wil einden,
Als 't gezoem van de wind,
Hoorde ik hoe alle harten deinden,
Als de borst van een slapend kind.
Zij vOrmde mijn dagen, dat sober
Jaar dat ik haast doorliep,
Dat zijn Mei kende en nu zijn October,
Vrucht die viel na bloesem die sliep.
Zij was 't in mijzelf als een teekning,
Als een strenge en eenvoudige plant,
Zij wond zich in iedre bereekning
Van een soepel en volgzaam verstand.
Zij was 't die ik kende in mijn eigen
Als het Beeld dat ik ben.
Door daden deed ik het zijn omtrek krijgen,
Zijn kleur door de kunst van mijn pen.
Hoe simpel dat Beeld ! Van zijn ouders
Een kind, van zijn vriend een vrind,
Met zijn arm om vrouwe-schouders
Gaande, en bemind.
De oer-toon van ons hart : — op zijn adem
Is alles gebouwd.
De wereld die ik met ogen omvadem,
De wereld waaraan zich mijn denken vertrouwt.
Zij zijn een in die adem : zij werden
Bei tegelijk in elkanders beding:
Alle hemelen, de besterden,
Alle gedachte die leven ontving.
De snaar die mijn stem begeleidde
Trilt na, maar de galm van mijn woord
Zal verder gaan dan wij beide
En zien zal wie het hoort.
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NA HET STIJGEN
Zoals eens Dante, de onschuld eerst verloren,
Weerhouden werd de kortste weg te stijgen
Maar van 't verdoemde yolk de kreten horen
En toen moest gaan bij hen die hoop verkrijgen,
Om daarna gaande in een gelukkige klaarheid
Haar die hij altijd liefhad te hervinden
En eindlijk met een blik de hoogste waarheid
Een oogwenk zag, daar langer 't oog zou blinden,
Z6 kwam ik, schoon mijn jeugd mij snel scheen dragen
Naar hoogste droom, in de vallei van 't leven
En wist niet anders dan van plaag tot plagen
Schrijdend te gaan, aleer ik op kon zweven.
Maar toen mijn geest zijn vrijheid had hervonden
Wendde hij zich als een die niet kan scheiden
Naar het doorreisde dal en de open gronden,
Opdat zijn ogen voor het laatst daar weidden.
DE ZEGEN
Toen Jacob aan de beck die Man vond
Worstelde hij met hem totdat zijn heup
Ontwricht werd; maar hij won,
En kreeg een zegen.
Mij ook heeft een geweldige in de zij gegrepen,
Maar nu ik zwakker was dan eerst kreeg ik een zegen
Om uittedragen in de wereld.
Uit de beslotenheid zoek ik de ruimte.
Een yolk dat uitging over de aarde
Keert niet terug.
Geen enkel yolk heeft meer een Palestina.
Ik lach als ik zie hoe zij alien denken
Dat zij nog kindren zijn van hun kleine gemeenschap :
Lidmaten zijn zij,
Maar zonen alleen van de aarde.
Talen en grenzen zijn er, maar meer dan die
Is de taal van het hart en de grens tussen aarde en hemel.
Deze spreken, binnen die wonen we :
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Al 't andre is goede, of slechte, bijkomstigheid.
Omdat ik zo eenzaam ben,
Omdat alle grenzen gesloten zijn,
Omdat elk zich vijand noemt van de ander,
Leef ik in deze grote vriendschap
Als enige waarheid.
Leeft zij alleen in mij en is ze onwerklijk?
Waarheen kon ze beter gevloden
Dan in 't hart van de dichters
Die haar werklijkheid geven?
Uit die zal ze uitgaan
En zich weer vestigen
Als het haar tijd is:
Zij is de Beedlaar
Die Koning blijkt.
DE LAATSTE LOOP
De wijzen die een eindpaal winnen
Zijn vrolijk als wie nieuw beginnen,
Zij aarzlen tussen dank en hoop :
Herinneringen komen samen,
De roep van hun beminde namen
Geeft krachten tot een laatste loop.
ALS EEN NACHTWANDELAAR....
Als een nachtwandelaar,
Onbewust van gevaar
Gaande op een smalle lijn
Hoog tussen lucht en plein,
Tevens nog zingen zou —
Uw hart beving een kou
Bij 't luisteren naar een toon
Zo onbekommerd schoon.
DE DWANG VAN HET LIED
Ik houd u, ik houd u, ik houd u
In de handen van mijn woord.
Windt ge ook honderdvoud u,
Ge voegt u, geboeid en bekoord.

RONDOM HET WERK 1914-1926

715

IK EGOIST ! ....
Ik Egoist ! of ik 't niet beter wist :
De nijd, die noem ik de egoist,
En wat voor wegen ik ben gegaan,
Op 't nijdpad trof geen mens mij aan.
VOOR HET HUIS VAN DE „VALSE KALIEF"
Zegen rust op dit huffs en hoogste roem :
Met hunne schoonheid tooiden het de dagen.
Hier ziet ge tekenen en wondren veel
De pen beeft die de schildring niet durft wagen.
HET VONNIS VAN KEIZER HAN
Wijze woorden, sprak hij, in hun luiden
Vreemd, in hun beduiden
Godlijk. En de Vorst zei : waarlijk,
Vreemd en godlijk, maar ook staatsgevaarlijk,
AIs de domkop en de rustverbreker
Ernaar luistren. Doodt de spreker !
IN EEN EXEMPLAAR VAN
„DE LEGENDE VAN DE RUIMTE"
Een ruimtedroom : in de beperking een vizioen
Van onbeperktheid; — dit en anders niet
Is 't hele leven, en de zin van 't Lied
Waarin ik Dood en Leven met elkaar verzoen.
DE DROMENDE PIJL
Weet ge dat ge een afgeschoten pijl zijt met een dubble droom :
Dat ge tot uw schutter weerkeer of to rust in 't rooshart koom' ?
Maar de handen die u schoten zaagt ge nooit en even min
Ziet ge een einddoel, want elk einde is een onbekend begin.
En uw reiken is een blijven en uw stilstand is een vlucht,
Deel van de onbegonnen kreisloop : eeuwig zaad en eeuwig vrucht.
LOF EN BLAAM
Wereld die mij zo graag het kruis van uw blaam deedt dragen,
Gunt ge voor Bens me uw lof ? Ja, maar ook die is een kruis.
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MET OPEN ZINNEN....
Met open zinnen
Gedachteloos
De zon beminnen
Gelijk een roos,
En dan te spreken
Zodat uw woord
't Licht door laat breken
Dat in u gloort,
Is dat niet beter
Dan in uw cel,
Een allesweter
Het denkensspel
Zo te bedrijven
Dat als ge u uit
Spreken noch schrijven
Leven beduidt ?
AAN EEN VERZAMELAAR
Waarom tot een blijvend teken
Woorden op papier te garen?
't Blad vergeelt na weinig jaren,
De geschreven letters bleken.
Wenst ge een onuitwisbaar schrift,
Vind het in uw hart gegrift.
DE TIJD
De tijd, de tijd, — wat is de tijd?
Een lichaam? neen. Een geest ? misschien,
Maar niemand heeft hem ooit gezien.
Is hij een droom? is hij een feit,
Ook ik, ik heb hem nooit betast
En toch, ik greep hem, greep hem vast —
Dat deed de klokkemaker ik !
Ik bond hem aan mijn tik-tik-tik,
Ik sloot hem in een zilvren kast,
Ik bond hem aan een wijzerpaar.
Nu spreekt en wijst hij vast en klaar :
„Het ogenblik ! Het ogenblik !"
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DE STERKEN
Soms aan boeken, meest aan mensen
Tracht de geest zichzelf te vinden,
Ziet zijn grootheid en zijn grenzen,
Voelt zich vrij en leert zich binden.
Dan eerst baat zijn eigen werken —
Kracht en zachtheid vormen samen
Het karakter van de sterken
Die hun doelwit wijs beramen.
GEDACHTEN
1
Hecht ge aan orde, sticht hem stil,
Zonder tong en eigenwil.
2
Een werklijk en volledig mens van heden,
Wenste ik het kenbeeld van mijn yolk te zijn.
3
Zoals vocht en licht een bloem
Wil een dichter liefde en roem.
4
Hoe kunt ge ze scheiden,
Die beiden.
Brengt iedre gedachte haar eigen vorm niet voort?
Dat is juist mijn treuren:
Nooit kan mij gebeuren
Dat ik buiten mij zie wat mijzelf behoort.
VIJF FRAGMENTEN
1
Ik noem u maker, maar hoe kondt ge maken
Tenzij in u reeds de voorteekning lag
Van 't werk.
Wij maken alien dezelfde wereld
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Leg naast elkaar de woorden
Die vloeien van een zilvren dauw
Of als juwelen hard en glanzend
Staan in een stralenwaas.
Wanneer het stromen aanvangt en het glanzen
Van 't ene 't andre dekt,
Is nog iets anders dan hun eigen zin
Aanwezig, doemt de erinring op aan dromen,
Ongesprookne.
2
Of ik nog eens een licht geluid
Ophef fen mocht !
De ziener die de wereld duidt
Ziet meer dan wie haar zocht.
De volte die ik jong genoot
Heeft me eindlijk diep bedroefd
3
Was ik niet daarom vaak in de hel
Van mijn hartstochten, in het vagevuur
Van mijn gedachten, om dan telkens weer
Te stijgen in de hemel van mijn schouwen ?

4
Zo eenzaam ben ik nooit geweest
Als toen ik in de stad vol kerken
Een vreemd was op een avondfeest
En tussen winkeliers en klerken
Als een verdreven vorstenzoon
Geen oog had voor het stille werken
Van 't leven in me,
5
Ik ben nu die :
Gebaar noch tooi ;
Maar de evenknie
In elk toernooi.
Naar iedre kracht
Die komt en staat,
Beweeg ik zacht
Mijn mild gelaat.
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HET RAADSEL
Wie zal mij zoeken
Als ik niet kom?
De winden lopen
Om en om.
Er is een vraag
Die geen antwoord vergt,
Een glimlach die in zich
Een raadsel bergt.
Ik heb de deuren
Op engedaan
En zag het rode
Standbeeld staan.
De donkre spieren
Glommen hoog,
Er schoot een straal
Uit het donker oog.
De marmren zaal
Was achter open.
Daar was de tuin
Waar ik wilde lopen.
Hoe er to komen?
Ik zag me er dwalen.
Hoe ik er kwam
Kan ik niet verhalen.
„NEEN, LAAT MIJ....
„Neen, laat mij, ik wil eenzaam zijn
En eenzaam wil ik zingen
Van levensliefde en stervenspijn
En 't lot van stervelingen."
Het lijkt mij of ik lang geleen
Die woorden heb vernomen
En dat de erinnering alleen
Ze nu weerom doet komen.
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Toch geven zij zo simpel weer
Wat woelt door mijn gedachten:
Geen andre woorden kon ik meer
Dan hen mijn eigene achten.
HET LEED LIEFHEBBEN....
Het leed liefhebben dat in vreugd
Zal enden is geen grote deugd.
Het hopeloze leed beminnen?
Wie die het doet en schijnt bij zinnen !
WONDER! WONDER....
Wonder ! Wonder boven wonder !
Dat ik zó kan leven zonder
De oude doelen. Ik vergeet
Wat ik deed en wat ik leed
En sta, als voor goed ontslagen
Van mijn taak, met vreemd behagen
Tussen vreemden, als een kind
Dat zijn eerste school begint.
NIET DE TIJD
De tijd was rijp ? Wat dwaze droom !
De tijd is die onvelbre boom
Waaraan de wassende eeuwen rijpen.
Een eeuw was rijp : die viel voorwaar !
Maar 't nieuwe botsel, sterk en zwaar,
Kunt gij alweer met handen grijpen.
HET NIEUWE RIJK
Het rijk waarvoor ik werkte en zon —
Ik weet niet of het al begon.
't Is mooglijk in zijn eerst beginnen,
Al draag ik het voltooid hierbinnen.
SPREUKEN
Spreuken, spreuken, spreuken....
Mijn gedachten kreuken
't Onverscheurbre gaas
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Waar ik als een kind uw trekken
Achter wil ontdekken
Die ge nooit toont aan een eigenwillige dwaas.
DE GEEST EN ZIJN DRIE-EENHEID
De geest is ruimte en niets erin,
Maar een beweging van de zinnen
Wordt tot een beeld en treedt erbinnen
En schijnt voleind, maar is begin.
Want het beeld zelf gaat nu bewegen,
Wordt anders en na korte poos
Is een heel ander beeld verkregen
Dat schijnbaar zich zijn stand verkoos.
Het blij ft niet, maar wordt weer een ander.
En nu eerst wordt de geest gerust.
Bespieglend wat niet meer verander,
Werd zijn drieEenheid hem bewust.
EEN AFSCHEID
De Tijd met zijn metalen stem
Heeft maar een enkel woord: Voorbij !
Soms klepelt hij een liedje erbij,
Maar galmt dan 't woord met krachtiger klem.
Was zó uw tijd? — 0 neen, elk uur
Had duizend stemmen, zacht en luid:
Verlangen riep, de Daad brak uit,
Geluk en Droom wist van geen duur.
Nochtans : Voorbij ! — Maar in uw geest
Ligt de doorleefde tijd geklaard.
En vaak nog zegt ge, als ge in u staart :
Hoe goed dat werk, hoe schoon dat feest !
RIJMSPREUK
Hebt ge dit nog niet verstaan:
Nimmer komt het erop aan
Wat men doet, maar hoe men 't doet.
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Laat de keuze van uw werk
Aan de goden en beperk
U tot doen, en doe het goed.
AAN E. DE B. EN ZIJN VROUW
Zoals gij naast elkander
En samen met uw kind
De wereld kloek en schrander
Dient en overwint,
ZO zou 'k u willen teeknen:
Uw werk van dag tot dag,
Uw dromen en uw reeknen,
Uw ernst en uw lach.
Maar nu in rijm en maten
En al to snelle schets
Ik van uw doen en laten
Nauwlijks d'omtrek ets,
Blij ft heel dat voile leven
In een verborgen hoek
Van mijn herinring zweven
Als een woordloos boek.
GEBEDEN
Mijn hoofd is vol, mijn hart is vol,
De bloedstroom zwol,
Mijn leden tintelen en kloppen,
Mijn lippen stamelen gebeden,
Hun woorden zijn als rode droppen
In zand vergleden,
Maar niet voordat zij ogen en gezichten,
Gedaanten, tot mij richtten.
IN EEN ALBUM
't Leven geeft, naar zijn behagen,
't Rouwkleed of het feestgewaad.
Maar zijn schoonst geschenk bestaat
In de kunst van 't waardig dragen.
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ANNA PAVLOVA

'n Enkele lijn is genoeg en ik zag u van teen tot schedel :
't Verende gaan, de heup, het teruggeworpen /ijf.
Vurig en edel waart ge, glimlachende ! — en vurig en edel
Zij 't galopperende vers, dat ik, u huldigend, schrijf.
AAN EEN VOGELVRIEND, IN EEN BUNDEL
Verzen, hoe pluimloos ook, zijn toch gewiekte wezens :
Zij zitten zij aan zij, in 't boek dat hen besluit.
Behaagt u, Vogelvriend, een klein half uurtje lezens,
Open dan soms hun kooi, en laat mijn vogels uit.
DAMSPEL
Wij zijn als schijven die een hand
Vooruit schuift naar een schijnbaar eind :
Dan worden wij gekroond en gaan
Met brede sprongen over 't veld,
Nu voor- dan achterwaarts, — tot wij
Alleen, bevrijd en zichtbaar staan.
DE DICHTER DIE IK MIN
Wie met ingetogen hand
Wat hem heeft bewogen bant
In het spel van klank en zin
Is de dichter die ik min.
Later komt de breder taal
Als met op- en nederhaal
Zich de stem het stijgen gunt
Waar ge nauwlijks volgen kunt.
RITME EN METRUM
De zon en elk toevallig ding op aarde
Bewerken saam het vluchtige wisselspel
Van schijn en schaduw, dat mijn oog geniet.
Maar als de denker die ik ben 't beziet
Gewaart hij 't andre dat zich openbaarde:
De eeuwige vastheid die ik meet en tel.
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HUN WOORDEN
Een beetre vorm vonden de minnaars niet.
De dichters die de kern van 't leven vonden
In 't zoete klinken van hun rijmend lied,
Hun woorden waren 't kloppen van hun wonden
En zelfs het oopnen van een nieuw verschiet
Werd door hun kunst aan de oude kim verbonden.
EEN KIND....
Een kind is dicht bij de grond:
Als 't omrolt zit het en speelt.
Volwassenen staan hoog
En vallen zich wond.
'T GEMEENZAAM WERK
Ook als men oud wordt leert men van zijn vrinden,
Al is 't alleen hoe schaars zij zijn. Ik merk
Dat zwak en kort genegenheden binden,
Duurzaam en vast alleen 't gemeenzaam werk.
„DE LEEUW"
Hij bruit? o Neen, al kronkelt hij zijn staart,
Al drilt zijn tong, al heft hij fier zijn zwaard
En met zijn andere arm een bundel pijlen,
Al klimt hij — wat men noemt rampant, — de Leeuw
Doet niet als eens, in lang verleden eeuw,
De herders en hun kudden vele mijlen
In 't ronde beven: koninklijk gekroond
Is hij een sieraad, dat ons dan slechts loont
Als wij door vreemdheid langer niet verbazen,
Maar vreedzaam zijn, alsof ook wij nu grazen.
STILLE ARMEN
1
Kent ieder niet dat oud schildrij —
Onze voorvaders zagen 't graag:
Ik weet niet of het u en mij
Zo onvoorwaardelijk behaag'.
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De Rijkeman zit aan zijn dis,
Naast hem een opgepronkte pop.
Hij smult aan zoete vasten-vis,
Zij lept uit een vergulde kop.
Een Bedelaar ligt voor zijn zaal;
Zijn mantel is nog ruig van draf.
Een knaap brengt brokken tot zijn maal
En 't hondje likt zijn zweren af.
Het is een schaamteloos gezicht
Op rijkdom en op armoe saam,
Het maande onze ouders aan hun plicht
mij schaam.
En maakt dat ik, als
Waarom? Omdat we nimmer denken
Zonder een innerlijk erbarmen
En aandrang om iets weg te schenken,
Aan andre rijken, andere armen.
Wij, zijn we rijk, we missen iet:
We voelen dat ons iets ontbreekt,
Houden ons groot en zeggen 't niet,
Omdat de trots de klacht weerspreekt.
Wij, zijn wij arm, wij zwijgen 't mee,
Hoewel de nood tot spreken dringt.
Wij zijn te trots voor klacht en bee
En lijden wat ons 't lot bedingt.
Stille armen zijn wij, en begeren
Van de natuur niet af te wijken
Die andren als onszelf doet eren
Omdat we elkaar in 't leed gelijken.
2
Er zijn er die van honger sterven
Zonder dat zelfs een vriend het weet.
Zij zwijgen 't dagelijkse derven
Van voedend brood en warmend kleed.
Al weten ze: armoe is geen schande,
Zij zijn het arm-zijn ongewend.
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Zij zijn de stillen in den lande,
Zo stil dat geen van ons hen kent.
Zij staan aan geen van al die kaden
Waarheen de Hu1p zich heeft verscheept.
Welaan dan, graaft hun nieuwe paden
Waarlangs men nieuwe voorraad sleept.
Voorraad in de verborgen huizen,
Voorraad voor de verborgen nood.
Opent uw kasten en uw kluizen,
Zendt hier uw kleed, en daar uw brood.
KUNST
Kunst, die de wolk doet stilstaan in de lucht
En vasthoudt in verheerlijkte gedaant,
De dunne rook bant die zich vluchtig waant,
De zonnestralen vastlegt in hun vlucht,
Kunst, die de wandlaars staan houdt op het pad
Juist voor ze schuilgaan in het donkre bos,
En 't bootje in veilge bocht van riet en mos
Voor eeuwig ankert op het groenig nat,
Lieflijke kunst, wie ochtend, middag, avend,
Met al hun wisselpronk ten dienste staan,
Gij hebt, bescheiden en nochtans verheven,
Op dit paneel, verganklijke ogen lavend,
Een ogenblik van al die langs hen gaan
De kalmte en vreugd van de eeuwigheid gegeven.
WAT IS DE ROEM?
Wat is de roem ? Een vaag besef bij velen
En bij een kleine schaar een zeker weten
Dat de gepreezne grote dingen werkte
Waarvoor hij dank verdient. Men noemt zijn naam.
Soms maar een korte poos, want ook de roem
Kan kort zijn. Maar soms telkens weer, en telkens
In wijder kring. Dan draagt van eeuw tot eeuw,
Van land tot land, de roep van de bewondring
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Die naam ver buiten het bereik van storend
Gekij f en straatgedruis. Dan wordt zijn klank
Een onaantastbaar en aanvaard bezit,
Een zegen om to horen, en zijn zin
Gaat aldoor nieuw in andre harten open
Als een bondsteken en verbintenis.
Zo zijn de namen van die groten die
Nooit meer worden vergeten. En bij zulken
Vindt men ook dichters. Vele volken zonden
De namen van hun dichters tot de hemel
Van 't menselijk gedenken. Zo ook 't onze.
En met de beste saam staat Vondels naam.
DICHTER-WONDER
Het wonder dat ik heb beleefd
Is juist dat ongestoord verband
Waarin zich vers met vers begeeft,
Somtijds als wingers aan een hand,
Somtijds als blaren aan een plant.
IN EEN GEVLEKT EXEMPLAAR VAN
„PERSEPHONE"
Vlekken water en vuur de bladen
Waarop een ziel haar hemel print?
Vuur en water moet ze doorwaden
VOCIr ze, met Dante, haar hemel wint.

II

BIJDRAGEN TOT DE VERSIERING
VAN DE NIEUWE BEURS
(1899-1900)
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I: TWINTIG KWATRIJNEN

Beginsel
Wie wand en ruit van dit gebouw wil sieren —
Want niet daar vrij van toon' zich 't tooiend beeld —,
Zie in den geest hoe 't zich in ruimten deelt,
Die saam eenzelfd doch elk haarzelfs plan vieren.

Plan
Gestalt van helden en gekleurd tafreel
Beitle in den steen, gij kunstnaar, brande in ramen.
Tijdlijke daad, verheerlijkt, vlecht' tesamen,
Gedachte en Droom, uw zin-rijk lijn-gespeel.

De Drie Standbeelden
Een hoek naar stad, twee naar het IJ staan open
Een toren de een waar Ridder Gijsbrecht sta :
Den Dam, zijn dam in d'Amstel sla hij ga ;
't Zeerijk deed Coen,' t zeerecht doet Grotius hopen.

Het Grote Raam
De koopman komt, pleegt raad, waar kleurge ruit
Drie beelden toont : bij dorp en slot het graven
Van d' Amsteldam: bouw van visdorp en haven
Aan Schonens strand : Batavia steekt uit.

Het Bas-Relief
Als voorhoofd strekt de steen op de ingangsbogen.
't Verstand des Handels breke in heldre lijn
Da.A.r uit : tussen zo mens als dingen zijn
Veel omgangsdaden die 't bestaan beOgen.

De Sluitstenen
De sluitsteen die de bogen samenhoudt
Drage als een teken boven onze hoofden
Boog net en ploeg, schip vuur getouw : beloofden
Die weingen niet wat heel een wereld bouwt ?

De Hal: Verleden-Heden-Toekomst
Treedt in: de Ruil van ding om ding lokt edel ;
De Koopman haalt, verschaarst, deelt uit om Winst;
„Een Mensheid werk', dele elk naar incest noch minst,
Maar loon naar werk," zo zingt de Toekomst-vedel.
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De Trap: De Koopman
De Koopman die zijn vloot op zeeen heeft —
Fabriek- en landvolk slaven voor zijn vrachten —:
Schoon, zo dat Ambt tot heil van 't yolk betrachten,
Slecht, zo zijn Buidel hij to vullen streeft.

De Trap: Waarde
Waar kracht van mens en deugd van ding zich paren
Wordt het gewrochte een waarde en leidt voortaan
Zijn leven mee in 't ding- en mens-bestaan
Dat een maakt wie daarvoor gezonderd waren.

De Trap: Arbeid
Uit arbeid komt, naar arbeid telt elk ding
In 't groot verband van arbeid-kwekend leven —
Misdoet wie arbeid steelt, wie schat ? — om 't even:
Vermengd of puur : arbeidsontheiliging.

De Trap: Fabrieksheer
Fabrieksheer die van 't yolk den arbeid regelt
En 't werk van elk door 't werktuig honderdvoudt,
Te groot zij 't deel niet dat daarvoor ge onthoudt :
't Wapen is 't goud van 't yolk waar gij mee zegelt.

Goederen-, Graan- en Schippersbeurs
Van jacht en visvangst, vee- en vruchtenteelt,
Nijverheid en vervoer, zij 't vormrijk leven
In kleur en lijn rond iedre ruimt geschreven
Waar wail-, en graan, en vaart zijn volgers deelt.

Effektenbeurs
Waar die alle andre meet, het Geld, en blaren
Wier waarde, al naar 't vertrouwen, daalt en rijst ;
Schat die 't Gerucht in 't Werklijk-schatbre prijst :
Symbool, soms vol, soms leeg, steeds vol gevaren.

Zaal van de Kamer van Koophandel
De Stad aan 't If: haar handel in Euroop,
Wie Dantzig 't graan, de Taag haar kruiden deelde ;
Haar vaart op de Oost, waar 't strijdbre zwaard eens speelde,
Waar ze aanstonds vrede en 't Oosten open hoop'.
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Telegraafkantoor
Hier gaat voor elk die 't wenst de wereld open
En 't willend woord snelt langs gestrekte lijn.
Geheimen die van de Aarde en 't Leven zijn
Bezielen 't stil en doen het de aard doorlopen.

Telefoonkantoor: Stad
't Spreekwerktuig brengt d'een mens den andren nader,
't Gesproken woord vindt een geOpend oor ;
Boodschap en vraag vliegt de stads-wijken door,
En daad en antwoord volgen ze tegader.

Telefoonkantoor: Rik
Doch stad niet enkel, 't rijk vereent die draad,
Die heinde en ver hoorder verbindt en spreker ;
Gedachte en stemtoon hoort men even zeker,
't Zij me' in 's lands hart of op 's lands grenzen staat.

Postkantoor
De daad van velen is elke' enkling licht;
De duizendvoudge vracht, in-eens gedragen,
Maakt een van duizend die in schuit noch wagen
Vervoerders vonden van hun licht gewicht.

Het Koffiehuis
't Gezin in 't ruim van 't klein vertrek besloten
Kleedt eigen leven naar zijn eigen aard.
In 't samenzijn dat vreemde aan vreemdling paart
Wordt grootre ruimte en ruimere aard genoten.

Vereniging voor den Effektenhandel
Gewicht en maat wier norm een yolk bewaart,
Slijtloos metaal in dicht foedraal gesloten,
Zij 't Zuivre Brein : zijn Zuivre Koers verklaart
Wat roersels koers verkleinen of vergroten.
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II: HUN OMGANG

(Het Bas-Relief boven den Ingang)
Als voorhoofd strekt de Steen op de ingangsbogen.
't Verstand des Handels breke in heldre lijn
Dcicir uit: tussen zo mens als dingen zijn
Veel omgangsdaden die 't bestaan bagen.
Links: De Parades-Toestand
De mens groeit en de boom groeit,
Totdat zijn hand de vrucht grijpt :
De vreugd die in die lucht rijpt
Is dat gemeenschaps droom bloeit.
De boomhand en de menshand
Zochten elkaar :
Zo wordt in 't aardse wensland
ledre droom waar.
Alle dingen, levende en dode,
Maar die, daarom juist, niet dood zijn,
Zoeken elkander, opdat vlode
Van elk doelloosheids pijn.
De mens groeit en de boom groeit,
En iedre beter,
Omdat de een zorgt voor de aer : zó vroom, bloeit
Voeder en eter.

Rechts: De Bedorven Beschaving
Tussen mensen en dingen
Is 't wisselleven, —
Toch, tussen nemen en geven,
Zijn 't hoogre krachten die laagre dwingen.
Dingen en dieren
Dienen en vieren
Den mens :
De minder machtige
Dienen de krachtige
Heersers : mens onder mens.
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Midden: Het Toekornstbeeld
Totdat in den heerser de dienaar van alien,
In iedren dienaar een man ontwaakt;
En voor de gelijken de vruchten vallen
Die de arbeid van alien eedler maakt.
Totdat al dingen en wezens, verbonden
Door heilrijke arbeid, een eenheid zijn : —
Over de aarde zullen zich ronden
De gulden weefsels in den sterreschijn.

III: HET BAS-RELIEF VAN HET VERKEER
De aard wordt straks een: de volkren zijn als groepen
Van d'enen bond die heel haar bol beheerst.
Door land, door zee, streeft trein, streeft vloot om 't zeerst
Naar 't wisslend doel waarheen ze elkander roepen.
Een drang doortrilt, een daad bestuurt hun vaart,
Een droom doorwoelt het wentlen hunner raadren,
Zij zijn 't gegolf, 't gestroom door ijzren aadren
Van 't worstlend Leven dat de Mensheid baart.
IV: „DE BESCHAVING"

(Het Relief in de Handelsbeurs)
Gedierte en wilde en 't felle
De landman zaait: de visser werpt de zegen.
Handwerk en ruil : de schatten eens verkregen
Behoren 't huis. Wat vreemde en kostbre ding
Brengt joodse handlaar ? Uit zijn ooggeglinster
Vonkt lust naar winst. De Christen-koopman breidt
Die reis nog uit, die oost naar west verleit
En west naar oost, lokt slechts de zoete winst er.
Fabriek en Bank : Fabrieksheer doet een heir
Van slaven (vrij en) al 't verbruik van de aarde
Voortbrengen, staaplen, schat de tijd en waarde,
En stuurt nu her, dan der, naar 't voordeel meer ;
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De Geldvorst waakt: naar goude' en zilvren schijven
Stromen nu hier- dan daarheen, neemt hij waar
Waar 't net van goud te licht schijnt, waar te zwaar,
En laat geen menswerk uit zijn mazen blijven.
Dus woelt het al: dus wordt de mens beheerd
Door dragers van die zelfgeschapen machten.
Behoefte en geld: natuur en mensenkrachten
Maken hem slaaf van wie zulk heersen leert.
V: DE TOREN
De toren sprak naar stad gewend:
Gij burgers, die daar jaagt en rent,
Sta stil als ik en beidt uw tijd,
Zij die geloven, haasten niet.
De goede en sterke daad geschiedt
Te rechter uur, den tijd ten spijt.
De toren spreekt tot iedere vreemd
Die naar de stad zijn richting neemt:
Sta vast als ik en duur uw uur.
Wie op zijn kracht niet vol berust,
Wiens ijver halfweegs wordt geblust,
Houdt hier geen stand, heeft hier geen duur.
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Tekst bij Tableaux-Vivants
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INLEIDING
Op dit Toneel zult ge in een avond vijf
Levende beelden zien, uit eeuw aan eeuw
Joodse legende.
Eerst de Aartsvader-tijd:
Hoe Eleazar, knecht van Abram, kwam
Halen een vrouw voor Izak, Abrams zoon,
En, ziend Rebekka met de waterkruik,
Zei : Drenk me, en zij zei: Drink.
'n Egyptisch beeld:
Hoe Mozes die de Faro's dochter vond
In 't biezen kistje eens aan de waterkant,
En op deed voeden door een Joden-vrouw, —
Wetend niet dat die vrouw zijn moeder was, —
V6Or haar gevoerd werd door die voedster, toen
Hij groter werd, en hem het koningskind
Naam gaf van Mozes, dat beduidt : de uit water
Getoogne.
En een beeld uit den Richtren-tijd:
Van Samson, die Dalila 't haargeheim
Onthulde, en sliep op haren schoot : — een scheerder
Scheert hem de lokken of en Filistijnen
Staan in de deur.
Dan pronkt de Konings-eeuw
Van Isrel op voor u in Salomo,
Staand op de trappen van 't paleis, waar hij
De koningin van Saba welkom heet,
Die komt met goud en stoeten kemelen.
En allerlaatst de Babylonische
Ballingschap zult gij zien, waar Mordechai
Rijdt op het koningspaard met koningskroon,
En Haman voert hem die hem doden wou,
Roepend: zo doet de kon'ng dien tot diens eer
Hij 'n welbehagen heeft.
Zo zult ge in vijf
Beelden het leven weer herleven zien
Van dat heel oude en heel heerlijke yolk.

DE JODEN
1k zal met bevende muziek van stem
VOOr-zeggen u, eer ge elk beeld ziet, 't verhaal,
Waaruit dat beeld maar een moment verbeeldt : —
Opdat ge, 't hele in uw verbeelding ziend,
Aan 't u vertoonde beeld niet vreemd zult zijn,
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EERSTE VERHAAL
Abram was oud en woonde in Mamre: 't kamp stond
Staatlijk met al zijn tente' : in 't laatste licht
Weidden op 't veld de kudde', en herders waakte' er,
Een hier, een daar; en heel d'orizon langs
Strekten zich bosse' en tussen 't eerste en ij1
Hakhout dwaalde wel 'n beest : — in de kampstraat
Vrouwen en kindre' en oude manne', en 't kaaklen
Roezemoeste er.
VOOr aan zijn oopne grote
Grijze-kameelvel-tent stond Abram, starend, —
Ruig-brauwige oge' in wit-baardig gelaat :
Zacht zag de mond :— starend naar sombere
Boomgroep aan andere rivierkant : daar was
't Land van Machpela : een spelonk was daar.
Laatst op een morge' — Abram gedacht hem — zocht hij
De Oudste' daar van de 'Ethietenstad, die zaten
In de stadspoort : — zette zich, zei : Ik ben
Vreemdeling hier; geef mij nu 'n graf dat ik mijn
Dode begraaf, Sara mijn vrouw. Toen zeiden
De Oudsten : elk graf is 't uw': ga heen : begraaf z'.
En Abram boog zich, Abram zei : zo spreekt dan
Tot Efron voor me, of die mij de spelonk wil
Verkope' in de akker van Machpela. — Efron
Zat onder de Oudste' en zei : maar neen heer, 'k geef u
Akk'r en spelonk : begraaf uw dode. En Abram
Boog zich, zei : zijt ge daar ? maar neen lieve, hoor mij :
'k Geef u den prifs, dan b'graaf mijn dood'. Zei Efron :
Heer, wat's tusse' u en mij een land van vierhond'rd
Sikkelen zilv'r ? En Abram hoorde 't woord,
En woog op een schaal vierhonderd sikkelen,
VOOr de Oudste' in de stadspoort.
Sints dien tijd left
Onder de borne' in 't akkerland Machpela
Sara zijn vrouw.
Daar stond een brede hoge
Witte-kameelvel-tent ter rechterzij van
Abram; hij zag ze : aan de' ingang de gordijn hing
Neer Onbewoge', en kindren speelde' erom,
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Maar niet to dicht, maar stil terzij.... of beurde
Trallerend zich hel vrouwelachen ?.... geurde
Geur van jong lichaam de oopne tent uit ?.... peen toch :
't Was er heel stil : zwaar neer hing de gordijn.
Ver uit het veld op een kameel reed nader
Izak zijn zoon.
Dichter-bij stak het kamp door
De oude Eleazar die zijn huis deed.
Even
Zag ze allebei Abram; toen: Eleazar !
Riep hij.
Aan kwam die oude en rimpeligBruine en kleinogig-vriendlijke, om de schouders
Droeg hij een ouden burnoes, huiselijk —
Leg uw hand aan mijn heup, zei Abram : zweer mij
Te doen wat 'k vraag. Hij deed zo. Morgen, zei
Abram, neemt ge uit mijn schat armbande' en voorhoofdSiersels van goud, gespen en hake', en laadt ze op
Tien kemelen : dan trekt ge in 't land waaruit
Ik stam, in Paddan-Aram: mijn broer Nahors
Huis is daar talrijk : daar zult gij me een vrouw
Halen voor Izak : zweer me. En die knecht zwoer.
En Abram wenkte Izak, die afsteeg: beiden
Ginge' in de opene tent : stil viel 't gordijn.
Toen die knecht kwam in Paddan-Aram, bij de
Stads-poort van Nahor, zei hij : âlle vrouwen
Die uitgaan putte' — en 't was om avond-tijd —
Zijn Abrams yolk : een zal ik vragen: welke?
En die knecht zei: Moge 't zo zijn dat zij
Die 'k vraag : Drenk me, en zij zegt : Drink en 'k zal ook
Uw keemlen drenke', onze Izaks vrouw zij.
Toen
Kwam-uit Rebekka, Bethuels dochter, kleindocht'r
Van Nahor, Abrams broer : zij met de kruik op
Haar schouder kwam aan d'put.
En Eleazar —
Geknield in 't zand lagen de kemelen —
Vraagde haar : Drenk me — en zij zei : Drink, mijn Heer.

742

DE JODEN
Eerste Tableau:
Rebekka Eleazar to drinken gevende
KOOR

Hoor, zij zei : Drink, mijn Heer.
Aanstonds zal zij
Zeggen: Sta toe dat ik nu ook uw keemlen drenk.
En zij zal putte' en uit gebogen kruik water uitgieten
In de drinkbak voor alle kemelen.
Ont-steld staat dan die man, ziet zebetij e' en zeit : Wie zijt gij ? zeit-hij,
Is er nacht-leger in uw huis ?
Rebekka, zegt ze : Bethuels dochter, Nahors
Kleindocht'r : voer en veel stro en
Nacht-leg'r is in ons huis.
Zie dan die man : een
Kistje uit kameel-pakkage neemt en opent, daaruit neemt hij
Gouden arm-bande', een gouden voorhoofd-siers'1,
Siert er haar mee.
Blij zal zij lope' en voor hem
Roepen in 't huis : haar broeder Laban zal,
Ziend goude' armbande' en gouden voorhoofdsiers'1,
Lope' in 't gemoet de man en kemelen,
Roepen: kom in, gezegende, wat zoudt gij
Buiten staan: hier is plaats voor u en kemelen.
In komt die man: de kernels
Ontgordt me' en stro en voer aandraagt m' ze :
Water den man ter voetwassing.
Op schalen dragen
Dampend gebraad, en vruchten,
De meisjes aan :
Hij zeit : niet eet ik
Voor dat ik spreek. Spreek, zeggen zij.
Ik ben een knecht van Abram, zeit hij, rijk is
Mijn heer aan schape' en rundren, zilver, goud,
Knechten, meiden, ezels en kemelen.
Sara zijn vrouw baarde hem oud al Izak, diens is
Al wat hij heeft.
Mij zei hij : Zweer dat gij mijn zoon een
Vrouw haalt in 't land waarvan ik stam, het huis van
Nahor mijn broer.
Aan de fontein kwam 'k-, zei : Mocht het zo zijn dat zij,
Die 'k vraag: drenk me, en zij zegt : drink en 'k zal ook
Uw keemlen drenke', onze Izaks vrouw zij. Met kwam
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Rebekka aan.
Zij droeg de kruik op
Haar schou'r :
Drenk mij, zei ik :
Zij liet de kruik neer van haar schou'r, zei : Drink, mijn Heer.
En 'k dronk, en zij : Sta mij nu toe dat'k ook uw keemlen drenk.
D'kemelen drenkte zij.
Wie zijt gij ? zei 'k.
Bethuels dochter, zei zij : Nahors
Klein-dochter.
Toen lei 'k op 't voorhoofd haar het siersel, aan haar
Handen de banden. — Nu, spreek
Laban zegt, Bethuel zegt: 't moest zó wel zijn :
Ze is Izaks vrouw.
Nu langt die
Knecht voort zilvren en gouden
Kleinoden, klederen,
Reikt ze aan Rebekka en
Moeder en broer, en elk iets kostelijks.
Nu zullen ze ete' en drinke' en slapen gaan,
En opstaan 's morgens en dan wil die man
Reizen en met Rebekka gaan.
Zij zeggen blij f — tien dage — een dag — zij vragen
Rebekka zelf Rebekka zeit : wij gaan.
Zij gaan.... Rebekke en haar
Jonge meisjes rijden op kemelen
Achter hem aan:
Achter hem aan tot in het Zuiderland,
Zien zij als de avond daalt,
Bij de put Lachai-Rooi,
Izak die gaat
Bidde' in het veld.
Die slaat zijne ogen op,
En, ziet, de kemelen.
Rebekka ziet dat daar een man komt, zij
Valt van de kernel, zeit :
Wie is die man ?
Izak, zeit
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Zij neigt den sluier, Izak nadert, neemt haar
Zacht bij de hand, voert ze in de witte lege
Tent van Sara.
Abram ziet zoon en jonge vrouw gaan, zachtkens
Valt de gordijn.
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Een Joden-meisje. Eer 't in bossen en tuinen
Om Memphis daagde, op 't smalle bospad draaft
Rustloos ze voort : daar waar, een oopne brede
Slijk-bank voorbij, 't breedpluim'ge, ruisende
Riet rijst, en ruisloos haast in schemering
Glijdt geelge Nijl, — wringt zich een weg ze en waadt
Knie-diep, daar 't hoogre riet, dat wind beweegt,
Schilfrige zwaarde' in 't ope water sliert.
Dail., in een bocht, die, de ef fen stroming uit,
Schuilt in windstilte en ronde golleving,
Bukt ze en hreekt rieten dwars tot vlechtwerk wordt
Vloertje dat draagt zorgzaam gedragen vracht.
Lichter is 't al; geruis komt van de kant;
En opgeschrikt vlucht weer die schuwe in 't dichtre
Riet, de bank ov'r, in 't hout. Daar staat ze en met
Gaat de zon, zichtbaar door het hoog-geboomt,
Glanzen op 't dak van 't Faraonenhuis,
En de zonne-stad Memphis. Langs 't rivier
Gesnap van meisjes, lachen als zangvogelGefluit. Dan plasse' in water. Aemloos drong
Mirjam naar yore' en, zie, laaide de zon
Boven goud-dake' en, waay'rend-uit, een wijde
Waai-schoof van licht, een teelt van hemelhoog
Stralen-ge-aar, wuivend door teelt van woud,
Stamme' en gegroen: klaterend viel 't gezwier
Nijl in, die guldd'.... Daar, slank in zon en stroom,
Stond guld-zelf Farao's docht'r : met de twee ranke
Armen heel hoog hief ze op gebogene
Polsen hoog boven 't hoofd zwart-sliertende
Haar-golleving : zoetlijk-getepeld twee
Borstj es stonden omhoog : hoog-rondend zwol
Heuping, en mat in stroom blonk meisjes-buik
En bene' als stammen oud ivoor in 't goud.
ZO stond ze en naast haar stond een donkerder
Meisje, de arme' langs 't lijf.
Angstig, doods-bleek
Volgde Mirj am haar oge' : eensklaps gekraai,.
Schreien van kindje, eerst kalm, dan heftiger,
Hongrig met boze modulation.
Eerst op 't geschreeuw, trilde Mirjam en zorglijk
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Keek zij naar 't plekje in 't riet daar 't uitkwam, 't zelfde
Daar straks ze iets borg. Maar gauw, ziend de Vorstin,
Bloosde ze en bleekte, want die had het haar
Vallen gelate' en wees haar meisje er iets
Gaan zien. Die waadde erheen.
Met kwame' op 't vreemde
Schreie' en op wenke' aan de oeverkant een rijtje
Meisjes, hofdames die gewandeld waren
Langs de rivier.
't Bos-in sprong Mirjam; langs een
Omweg holde ze erheen : 't donkere meisje
Knielend hield op haar hande' een recht langwerpig
Kistje van riet en bieze' en lijm: daarin lag
Rozig een kindje en hield de ogen verbaasd
Op v6Or hem knielende Vorstin, hofdames
Staand, buigende over hem.
Achter een bosje borg zich
Mirjam, luisterde: de Vorstin zei: kijk,
Een joden-jongske : 'k hoor, mijn vader wou
Dat m' alle jode-jongtjes in de Nip wierp : arme
Mens van een moeder, maar ik zal haar kindje
Aannemen : zij 's mijn vaders wet niet ongeHoorzaam geweest : 't kind stond op 't wat'r en ware ik
Daar niet gekomen, 't zou 'n dood kind zijn.
't Kindje
Had nu genoeg van mooie dames, 't schreeuwde
Hongerig.
Och, dat 's honger, zei ze, 'k moet een
Joodse min hebbe' om 't zogen. Haal me er een.
Mirjam kwam haast'g. Geknield en met hare armen
Languit op de aarde zei zij : Zo 't uw wil is
Dat ik een min haal —
Haal, zei de Vorstin.
Toen haalde Mirjam haar moed'r en de moed'r van
't Kindje in het biezen kistje, haar broer.
Toen 't kind acht jaar was zei de Farosdocht'r :
Haal mij mijn joden-kindje: ik zal 't een naam en
Leer-meesters geve'. En 't kindjes moeder kwam
Met hem als voedst'r. Toen zei de Farosdocht'r :
Zijn naam zij Mozes, dat beduidt : de uit water
Getoogne.
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Tweede Tableau:
De Voedster de Faro's Dochter
Mores voorvoerende
KOOR
Hij is de uit water
Getoogne :
Hij is door 't vuur gegaan.
Toen hij een man was,
Jood in zijn hart, maar
Wijs als de Egyptenaars :
Toen de schat-steden
Pitom en Rã5mses
De tichelstenen
Ten bouw verslonden,
Die Joden maakten:
Joden die leem en
Stro zochte' en hakten,
En bakte' in ovens, gestriemd door zwepen
Van opzichters :
Toen brulde 't hart van
Mozes in hem;
Toen sloeg met vuist hij
'n Egypter neder,
Die Joden plaagde;
Then, op het veld eens,
De kudden weidend
Zijns schoonvaers Jethro,
Brandde de braambos
Recht over hem.
De braambos brandde en
Hij zag, o wonder,
Twijgen en blaren
Gloeiden maar schroeiden niet :
Een feest van vuur.
Toen dat hij nader
Trad, hoorde een stem hij :
Doe uit uw schoenen; treed in den braambos :
De grond daaronder
Is heilge grond.
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Hij gespte los de
Luchte sandalen:
Blootsvoets en bevend
Stond recht in 't vuur hij
En brandde niet.
Toen klonk de stem weer :
Mozes, Mozes,
Ik heb de ellende
Gezien van Isrel:
Ik zal hen voeren
Naar 'n heerlijk land.
Wie zijt gij ? zei-i.
Mijn naam : IK BEN; — IK BEN DIE 'K BEN: Ik zal hen voeren
Naar 'n heerlijk land.
Wiens zal de hand zijn
Heer die dit doen zal? —
Gij zult de hand zijn —
Ik, mijn Heer?—
Ik leg de wondren van mijn mysterie
Bij u : — verandren
Zult g' staf in slang, blank in melaats vlees,
Water in bloed. —
Heer, ook de Egyptische
Toovnaars doen wondren :
Wat als zij mijne
Voor Faro doen? —
Ik leg de plagen van mijn mirakels
Bij u :— gedierte
En pestilentie,
Zweren, vuur, hagel,
Donker en dood.
Heer, hoe zal ik, maar een stottrend spreker,
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Zo grote spraak doen
Voor Farao ? —
Toornend omklonk 't hem :
Neem dan een mond mee:
Uw broer Aaron
Heeft er wel een.

Toen, in de zaal van
Farao speelden
Mozes en Toovnaars
Vreeslijke wondren :
Staf die tot slang werd,
Blank in melaats vlees,
Water in bloed.
Toen zat de trotse
Farao beurtelings
Klachtig te schreie' en brutaal te brageren ;
Toen dat het land stonk
Van bloed in rivier en vis die er op dreef,
Vorsen die 't aten en luizen als stof en
Pest onder 't vee, zweren op mensen,
Hagel en vuur die het graan op het veld sloeg —
Nooit op het Joodse veld —
Nacht die de huizen van Joden licht liet,
Dood van elk oudste Egyptisch kind.
Toen kwam een nacht dat in lichte huizen
De Joden stonden rondom een gebraden
Lam en 't gist-loze brood:
Geschoeid en gekleed
Trokke' achter Mozes,
Met vee en gouden
En zilvren vaten,
Zij allen 't land uit :
De waatren van 't Rode Meer stonde' als een muur.
0 toen Faro,
Met wagens, ruitren,
Reed er hun na en de stroom-muur stortte : —
't Dondren om-blonk het kurassige heir —
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Hoe zong toen Mozes
Den eer van hem die
IK BEN DIE 'K BEN heet,
Hoe schreed met pijpen en trommelen vrolijk
Israel op en hem na.
Vuurkolom ging hun
Voor door de nachten,
Rook-kolom daags.
En toen op taaflen
Van Steen, geschreven
Wet bracht Mozes
Uit dond'r en bliksem
Op sombren Sinai : —
Smeet stenen taaflen
In toornen moede
In gruz'lementen,
Toen gouden kalf hij
Door 't yolk omdanst zag: —
Toen was uit water ten tweeden maal hij,
Nu met zijn volken;
Toen was uit vuur hij ten tweeden maal, nu
Met eeuwge wet voor
Isrel gekomen: —
Water verdrinkt het niet, vuur verzengt het niet,
Mozes yolk.
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De lampen brandden; 't hoog muur-venster stond
Open naar donker-blauwe en starge nacht :
Nachtwind woei in, dat hoog langs zoldering
Schudden de nevels en de vlamme' omlaag
Flakkerden. Onder 't licht, rodig van schijn,
Leende in de kussens die hoog-ledige,
Donkre Dalila. Naast haar op een laag
Stoeltje, maar slapende, 't zwaar-manige
Hoofd in haar schoot, zwart rood, de reuzenbouw
Samson.
Z6 als ze er lag was zij een rood en
Somber gewas van zonde: een roes, een toorn, een
vol-bouwd,
Wraak van lijfs-lust. Daar was haar
Zo rond gezwolle' en weids voor : een schatkamer
Van wijn-bloed, dronke' in lathe' en mond, en zwart in
Sproeying van ooglicht, zwaai van haargroeying.
En zo als 'n kind spartelt in badje en giert het
Uit : giere' ook zou 't als 't bad vol purper-warm
Bloed van zijn moer waar' : — 't liet de handjes rood
Luidruchtg'r druipe' — 66k z6 speelde dat kind,
Dalila wreed met lijf, lust, lief — luid-blijde in
Roes om lijf, lust, lief, goud.
Hij was de Joodse
Vorst die haar lands- yolk doodde : Bens met zijn ou'rs
Ging hij naar Thimnat om een Filistijnse
Vrouw die hij wou, en bij de wijngaarden
Achtergebleven, brulde een jonge leeuw
Hem te gemoet ; hij met de handen scheurde 'm
Den muil op tot den staart; maar bij zijn ouders
Zweeg hij er van. Daarna gingen ze weer dien
Weg tot de bruiloft : hij week of om 't aas te
Bezien en vond er 'n bijzwerm huize' en nam de
Handen vol rate' en liep al etende,
En deelde ervan aan de ou'rs. In Thimnat vond hij
Dertig genoden. Dezen zei hij : 'k geef u
Een raads'l op; raadt gij 't in de feestweek, 'k geef u
Elk een fijn lijnwaad, elk een wisselkleed:
Zo niet : gij geeft ze aan mij : 't heet : Zoetigheid
Kwam van den Sterke. En niemand raadde 't in
Zes dagen. Toen dreigden zij Samsons vrouw haar
Vaders huis te verbrande' als zij 't niet zei.
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Die bang, plaagde Samson, en vleide en vraagde :
Toe, zeg 't me ? is dat nu lief ? Zei Samson : 'k zei 't mijn
Ou'rs niet, hoe nu dan u? Toch zei hij 't. En zij
Zei het den gasten. Toen dan Samson in de
Zaal kwam, zeiden zij : Wat 's nu zoeter dan
Honig,sterk'r als een LeeuwP — Samson ging uit en
Doodde van de Askalonners dertig, nam hun
Lijn-wade' en wisselkleed: voor elk gast een.
Maar zijn vrouw liet hij en haar vader schonk
Haar 'n andren man. Maar in den oogsttijd nam
Samson een bokje en kwam haar zien. Haar vader
Stond voor de kamer, zei : ik gaf haar.... 'k meende
Gij haatte haar ; maar neem haar zusje : zij is
Schoner dan zij. Samson ging uit en ving zich
Driehonderd vosse' en bond ze staart aan staart :
Tusse' elke twee, brandende fakkelen;
En zond ze in 't staande koren, wijngaarden,
Olijfbomen om Thimnat. Dreigend kwamen
De Filistijnen en verbrandden 't huis met
Zijn vrouw en schoonvaer. Samson leed dat niet :
Een dag lang sloeg hij 'r, trok toen af, de hoogte op
Van de rots Etam. Tot het yolk daar kwam
Toen 't Filistijnenleger : lever ons
Samson. Drieduizend man trokken de rots op
Tot Samson : duld dat we u gebonden leevren
Den Filistijnen die hier heer zijn. Hij zei :
Bind me. En zij voerden hem gebonden in
Twee nieuwe touwe' in Lechi, daar het leger
Juichte als 't hem zag. Maar Samsons banden
Als geschroeid garen borst hij, en hij greep een
Ezels kinbakken dat daar lag en sloeg daar
Duizend man mee dien dag.
Hij ging in Gaza
In tot een vrouw. De Filistijnen sloten
De poorten; wachtten tot het dag werd. Samson
Stond op to midnacht, nam de poorte' en posten
Weg met den sluitboom, droeg berg-op ze.
En toen,
Zittende aan de beek Sorek, zag hij haar.
Zij waren met hun beiden wonderlijkEendere kindren, groot-gehoofd, -gelijfd ;
Dartlend, hij met lijfs-kracht, zij met lijfs-lust;
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Zelf staag verbaasd, dat dat klein kind, hun geeft,
Stuurde zo groot lichaam, vulde zo vol
Warm alle lede' en in een droom van lust
De uren vol vreugd, bloed-rood, als bloem-kelken,
Wiegen liet in nachthanden : zulk gepraal
Van kracht en lust maakte dat de aarde-dag
Bleek eromheen werd en de nacht van zwart
Purperen zaal.
Zij waren maand aan maand
Samen geweest, toen eens de Filistijnse
Vorsten kwamen met handen vol bleek-gouden
Schijven: dit goud is 't uwe als ge ons 't geheim geeft
WAirin zijn kracht schuilt. En haar kinderbrein
Peinsde diep, zonder baat ; want aldoor zag
Zij 't goudgeblink, ving goudgeklink : bleek werd
Lijfs-lust en goud-lust blonk, als pronk-kledij
Goud-passementig ze om zich zag in droom.
Toen vroeg ze 'm eens : Waar schuilt uw kracht in ? Bind mij,
Zei hij, met zeven zelen. In zijn slaap eens,
Bond ze 'm er mee; riep toen : de Filistijnen,
Samson ! Hij brak ze of 't geschroeid vlas was.
Weer eens
Zei hij : met nieuwe koorden. Hij verbrak ze
Als een draad garen.
Toen: de zeven lokke' aan
Een weversboom, vast met een pin. Hij tilde
Boom en pin op.
Nu eind'lijk wist zij zeker
Dat hij gebiecht had. Heel erg lief had zij
Geschreid, gesmeekt : je hebt me, zei
niet lief.
Toen had hij somber lang vOOr zich gestaard,
Geglimlacht vreemd, gezegd : Mijn moeder zei:
Mijn kracht zat in mijn haren. 'k Schoor ze nooit.
Toen had hij 't hoofd in haren schoot geleid en
Was ingeslapen of, klein kind, hij weer bij
Zijn moeder lag.
Zo zag z'em, fluisterde :
Hij doodde zOveel
zacht
Floot z' met de lippen : van daarnaast kwam snel de
Scheerder tot bij haar staan, en Filistijnen
Stonde' in de deur.
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Derde Tableau:
De Scheerder scheert Samson de lokken of
KOOR
Samson !
Samson !
De Filistijnen
Staan in de deur !
Op schrikt hij ; — slaat slaapdronken handen naar
't Krulwarge haar ; — vindt het niet : — een schreeuw schalt :Ogen wijd op; — vierkant op voeten; — 't hoofd uitRekkend uit schou'rs : — ziet Filistijn, — ziet
Zachtkens lacht Samson, zeit: Wist ik niet wel
Dat zij het doen zou ? En nu deed zij 't : arme
Kleine Dalila.
Handen, gewill'ge
Polsen reikt hij :
Zo binden z' hem.
In 't donkre meelhuis,
Met zware ronde
Stenen maalt hij
't Vreemde graan.

't Vreemde graan, hij maalde 't, maalde
Aldoor duister een gedachte :
Vreemd en eigen:
Jodendom en Filistijnen.
Altijd Filistijnse vrouwen
Had hij lief, altijd dood sloeg hij
Die vervloekte Filistijnen.
Zijn yolk zag hij : Allen Joden ;
Allen in zich 't iets dat Jood maakt;
Maar zij leefden, Jood met Joden,
Huwden Joden-vrouwen, doodden
Joden in hun Joodse twisten.
Hij was Jood van haar tot tenen,
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Jood in al zijn Joodse spieren,
Een volgroeide reus van Joodsheid:
Hij alleen op Filistijnse
Vrouwen temde Joodse lusten;
Joodse kracht op Filistijnen
Stoerde hij.
Vreemde aan eige, aan Filistijnse
Joodse kracht verheerlijkt zich :
Hij, de Joodse kracht, in 't donker,
0 wanneer verheerlijkt zich !
*

Toen kwam de dag van 't feest van Dagon,
Dagon, 't Filistijnse gods-beeld :
Samson, riep het yolk, zou dansen
In den tempel voor god Dagon.
Samson kwam: zijn boeien schokten,
Rinkelden: zijn weergegroeide
Haren viele' op 't sombre voorhoofd: —
Mond borg sombere gedachten.
Somber, maar in 't lopen groeide er
Kracht door a& leden: uitziend
Hief hij de ogen als een man die
'n Man ziet die hij lang gezocht heeft.
Haastger liep hij, of hij heel graag
Gauw wou zijn in Dagons tempel:
Stel mij, zei hij, dat ik leune
Tussen de twee hoofd-pilaren.
't Huis zat vol; de gaanderijen
Vol; aan kapitelen hing m'er ;
't Dak zag zwart om 't ope vierkant.
Aldoor klom weer een naar boven.
Samson danste en handgeklap toog
Zwermend om zijn blinde hoofd neer :
Moe, geleund stond aan de zuil hij.
Toen zag me — o wie 't zag ! — zijn aren
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Zwelle' en zwaar kromden zijn spieren:
Om boog hij met hande' aan zuilen :
Schoof rots-schij f uit iedre zuil uit :
Een val viel beeld, dak en tempel:
Een dood stierf met Filistijnen
Samson, Jood.
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VIERDE VERHAAL
Salomo, slank-goudene Salomo,
Wit-mantlig, goud-zomige Salomo,
Bove aan 't trap-midde' en v6Or zijn zuilen-zaal,
Staat, en kroon-lijn van 't geel-blonde paleis,
Met gladde mure' en goud gesnij daarin: —
Cherub en palm en ope lotos-bloem —
Zwenkt op en vliedt en loodrecht boven zijn
Eigen goud hoofd straalt gouder middagzon
Neer uit zijn zenith door het blinkend blauw.
En naar de verte, en daar stofwolk in 't licht
Blinkende drijft, kijkt hij, want boodschap bracht
Snelle loper van drom van kemelen,
Dragend fijn goud en papagaaien, bruinKleurige slave' en sneeuw-wit odd gelaat,
Rondom, in 't midde', op zeer huge kameel,
De koningin van Saba, 'n bloem gelijk.
Van ver, heel ver, van een vreemd Ooster-land,
Daar 't goudstof blonk in kristal-heldere
Rivier en 't groene woud zag rood en blauw
Van papagaaien, van vuurvogeltjes,
Rondom wit-baarde, wijze Magiers:
Van dat vreemd land kwam die prinses, hem zien,
Horen hem, Salomo, horend hoe wijs
Hij was, hoe rijk hij was, hoe schoon zijn huis.
De goud-baardige zon staat boven hem:
Goud-gewaai spiegelt om in de atmosfeer :
Goud-gezang trilt Salomo's oren door :
lk ben die gouden Koning, Salomo.
David mijn vader zag bij avond-tijd,
Van het dak van zijn huis, zich Bathseba
Baden en riep haar, zo zeer schoon was zij.
Ik was haar jongste zoon, haar schoonste zoon:
Mij deed zij rijden op muil-ezelin,
Wijden met olie en een kroon van goud:
Riep mij uit Koning in Jeruzalem.
Ik Salomo bouwde hier huis aan huis,
Vlak naast mijn huis, — met vestibule en twee
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Zuilen van staal : de kapitelen staan :
Vlechtwerk van lotos, en granaat daardoor : —
Tempel, geheel van gaaf cederenhout,
Goud befiguurd : — cherub, palm, opene
Lotos, — en binne' in, hoog en laag, beleid,
Muur en vloer goud, veel-tints : daar heb ik mijn
Trap en estrade, en troon als zelf een god
Daar in een geur van wierook boven 't yolk.
1k Salomo koos voor schoonvader geScepterde Farao : mijn vloten gaan
Reis van drie jaar naar ver oost-indisch strand:
Brengen fijn goud, apen, klap-vogelen.
1k Salomo heb mijn land-huizen staan
Alle valleyen door : ik heb gedichten bij
Duizend gemaakt, spreuken bij duizenden.
Wie is aan mij
mij Salomo.
Zie, mij to zien rijdt daar die sierlijke
Rijdster van Saba aan: — heil Salomo,
Straal de zon blind nu daar haar ogen gaan.
En Salomo staat in extase van
Goud, zon en ijdelheid als neigend hij
De koningin van Saba welkom heet,
Die komt met goud en stoeten kemelen.
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Vierde Tableau:
Salomo de Koningin van Saba
verwelkomend
KOOR
Zij komt met goud en stoeten kemelen:
En of stapt zij en op tript zij aan hand van
Salomo, trap daar 't yolk, languit geknield,
Leit op 't gelaat : zuilenzaal door naar zaal
Waar de troon staat.
Salomos troon: zij treedt
Trappen van goud, zes, weerszijds elke tree
Leeuwen van goud; leeuwen van goud zijn d'armLeningen aan dien troon van elpenbeen,
Goud befiguurd: veer nis van wit ivoor
Prijkt daar zij zit haar juwelige hoofd:
Sprookj es-prinses.
Staand op een laagre tree
Schertst gulden-tongig gulden Salomo.
Buiten leit goud naast stoeten kemelen :
Galen opgeborsten, en uit stort goud:
Kronen, armbanden, ringen, voorhoofdsier ;
Staart-op stapt pauw aan goud-schakelege
Keten en pronkt in zon, vol ogen van
Eelstene gloed: halsband omflonkert hem :
Stenen gloed-rood en klaarwaatrig juweel;
Lorren wit, goud-gekuifd, kaaklen in goudTralien-kooi : en stom staart Joden-volk
't Wonder aan, staand rond bruin-slavige wacht.
Binnen in zaal van cederhout met goud
Snijwerk daarin : — cherub, palm, opene
Lotos — zit die van Saba kwam, staat steeds
Blinkende, Salomo. Raadselen gaan
't Robijn van haren mond uit ; wondere
Gissingen dwalen door de wemeling
Van oog-iris; maar gouden taal gaat klaar
Salomos hoofd als zon in zaal uit : schalen
Van taal, daar opgeborste"t raadsel leit
Bloot op de kern: zalen van taal in-waar
Wisse niet dwalende naakte waarheden
Gaan op zekere maat.
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Dan ziet zij staag
't Eerbiedge staan, 't zwierige waayen aan
Van hovelinge' in 't goud: schalen-gedraag
Door stille dienaren: elke schaal goud:
Lijf-wacht: schilden van goud: de majesteit
Van al zijn zijn: zij zeit: mij werd gezeid
Wonder van u: wonder van wonder: 't grootste
Wonder hebben zij mij nog niet gezeid.
Daar is een geur van specerije' op 't plein
Wanneer zij gaat; want met goud, elpenbeen,
Pauw, papagaaien en slaven vreemd-kleurd,
Schonk zij Salomo vracht van geurig kruid
Oosterse specerij en wierook raar.
En waar Salomo staat in zuilen-zaal,
En fijn-vreemd wiegelt op kamelen-rug,
Aan horizon toverige prinses:
Drijft de wind over 't vroom Jeruzalem
Zwoele kruidgeur, werelds-oosterse droom :
De koningin van Saba, 'n bloem gelijk.
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Koud was de nacht. Hoog op het bergvlak stond
Perzische stad : Suza : paleizen-stad :
Stad steen en goud : hoogst de Zonkonings burcht
Trotste-Op rots-donkere geledingen.
Koud was de nacht : daar zat het Joden-volk,
Vreemd-weg, vreemd-hoog, in babylonische
Ballingschap, voor de burcht: rillende in rouwZakken, hol-bleek, slaap-zwaar, doodzwak-gevast : —
Martlend dat marre' of straks hen alien niet
Haman zou dode' als koning Ahasveer
Leverde 'm 't Joden-volk, en Mordechai.
Haman was gunsteling van Ahasveer :
Mord'chai een Jood, die trots en hoog altijd
Zat aan de poort der burcht en boog zich niet,
Als Haman langs-praalde en gegroet wou zijn.
Bleek kwam de dag: braggende in vorst-kledij
Schreed tot de burcht, reed Haman-zelf : al 't yolk
Tril-sidderde onder hem; want wel wist elk :
Dit was de dag, doods-dag van Mordechai.
En alien zage' en niet meer zag m' aan poort
Zitten die food : dO6d was al Mordechai ?
Hij was niet Jood :
hoog, de Burcht-poort uit,
Op 't paard van Ahasveer, in Ahasveers
Purperen konings-kleed : goud sloot de kroon
Flonkrend om zijne slapen : koninklijk
Reed Mordechai, en hand aan teugel schreed
Haman voor 'm uit en schreeuwd' : Zo doet de Kon'ng
Dien tot diens eer hij 'n welbehagen heeft.
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Vijfde Tableau:
De Rit van Mordechai
KOOR
Zo doet de Kon'ng
Dien tot diens eer hij 'n welbehagen
Heeft.
Hoorde ge 't wel?
De Koning laat hem
Nu zo mooi rijden,
Omdat hij 's konings leven heeft geRed van twee moordenaars; —
Maar dat 's niet al.
Die man, die Jood,
Die Joden zal geen
Haman doden:
Want, weingen weten 't,
Maar kon'ngin Esther,
Die Ahasveros
BOven-al liefheeft,
Is 'n Joden-meisje, Hadassa heet zij :
Mordechai's ooms kind.
Zij zal den koning
Aanstonds smeken,
Dan hangt die Haman
Aan d' galg voor Mord'chai,
En Mord'chai geeft hij
Zijn ampt, huis, zegelring.
Dan zullen de Joden,
Die Haman op den
Dertienden Adar
Beval to doden,
Dien dag-zelf al hun
Vijanden doden;
En omdat Haman
't Lot wierp dat Pur heet,
Op welken dag hij
D'Joden zou doden,
En dat lot viel op

DE JODEN
d' Dertienden Adar,
Zo zal die dag hun
Een eeuwige feest zijn,
En 't feest zal heten
Purim-feest. —

Hoorde ge: in Joden-eer
Had Ahasveros
Een welbehagen:—
Wij hebbe' alle eeuwen door
Jode' u vertoond op dit beeld-toneel: —
Wij hopen dat Onze Joden-eer
U wel-behaagt.
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Toen Verwey in 1911 zijn gedichten bij elkaar bracht, gaf hij
hun dezelfde titel waaronder twee-en-twintig jaar tevoren zijn
van 1882 tot 1889 geschreven verzen verschenen waren : die
van „Verzamelde Gedichten". In het eerste van de drie delen
liet hij een kort „Voorbericht" drukken dat, van de vroegere
„Verzamelde Gedichten" uitgaande, een belangwekkende beschouwing over zijn dichterlijke arbeid bevat. „Dat werk,"
schreef hij, „was wezenlijk een verzameling. leder gedicht erin
stond op zichzelf. Voor zover de verzen elkaar opvolgden in
de orde waarin zij waren geschreven — en dit deden ze doorgaans, hoewel niet uitsluitend — vertoonden ze wel de natuurlijke ontwikkeling van hun dichter, maar niet een verband dat
tot hun eigen verklaring onmisbaar was.
„In al de volgende boeken kunnen de gedichten zonder zulk een
verband verstaan worden. Elk van hen is een geheel, dat ongehinderd en onverminderd door zijn omgeving, een eigen leven
leidt. Maar het is nog iets meer. Het is een deel van een gemeenschap waarin het een funktie heeft. Het behoort of alleen,
Of als lid van een reeks, tot het boek waarin het werd uitgegeven. Ja, dat boek zelf, voor zich alweer een gesloten eenheid,
drukt in zijn enkelheid toch ook weer niet de hele Idee van zijn
maker uit. Vijf boeken, van „Aarde" tot „De Kristaltwijg", behoren tezamen. Drie volgende, het derde deel van deze uitgaaf,
doen dit evenzeer.
„Wat ik wil uitspreken is dit, dat na de natuurlijke ontwikkeling die in mijn jeugdpoezie voldoende is aangegeven, eenzelfde
Idee zich in afzonderlijke, maar onderling verbonden gedichten, reeksen en boeken verzichtbaard heeft.
„Dat in al die latere boeken de gedichten, veel nauwkeuriger
dan in mijn eerste werk — immers, bijna zonder uitzondering
nauwkeurig — in de orde van hun ontstaan werden en worden
afgedrukt, heeft dan ook niet, als in dat jeugdwerk, de betekenis dat een natuurlijke ontwikkeling erdoor wordt aangeduid.
Een dergelijke ontwikkeling is afgelopen. Wat zich ontwikkelt,
is de Idee. Ze doet dat uit zichzelf, hoewel voortdurend met
behulp van de omgevende werkelijkheid. Zonder bewust plan,
maar zeker dat de Idee in hem plan heeft voor al wat hij schrijven zal, vermeldt de dichter de verzen die in hem opkomen. Hij
stelt zich niet buiten de dingen, maar ontleent er vormen aan.
Hij sluit zich niet of van zijn gevoel, maar sterkt zich erdoor
tot nieuwe beweegkracht. Hij moge dan naar buiten dwalen
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totdat zijn uiting het gelegenheidsgedicht nabijkomt, of in zichzelf ondergaan totdat zijn vers geheel de toon heeft van de persoonlijke uitstorting, altijd is hij zeker dat de Idee hem dwingt,
in hem werkt, zich door hem uit, en dat gelegenheidsgedicht en
persoonlijke uitstorting aanstonds delen zullen blijken van eenzelfde reeks. Opgeschreven als de noodzakelijk op elkaar volgende strofen van eenzelfde dichtstuk, blijken inderdaad de
meest verscheiden gedichten reeksen en boeken te vormen, die
in hun eigenaardigheid en in hun verwantschap duidelijk kenbaar zijn."
2
Om verwarring met de beide vroegere te voorkomen en om haar
tegelijkertijd van de vertalingen of te grenzen, is deze derde
uitgave van Verwey's verzamelde gedichten „Oorspronkelijk
Dichtwerk" genoemd. Bij de inrichting hebben zijn eigen, hierboven herdrukte beschouwingen van 1911 tot richtsnoer gediend. Slechts een doel is bij de verzorging nagestreefd: door
die inrichting te doen uitkomen, met hoeveel recht Verwey zijn
gedichten „als de op elkaar volgende strofen van eenzelfde
dichtstuk" zag en hoezeer zijn hele, nu afgesloten dichtwerk
dus een organische eenheid is : een orde van boeken, gelijk de
boeken van reeksen, gelijk de reeksen van gedichten.
Voor het eerste deel sprak, als oak de drama's er in opgenomen werden, de inrichting haast vanzelf.
Daar de uitgave uitsluitend het oorspronkelijk dichtwerk zou
bevatten, werd besloten, de jeugd-bewerking van Marlowe's
„Doctor Faustus" voor een latere uitgave der vertalingen te
bewaren.
Dat Deel I met het laatste voor 1914 geschreven boek, „Het
Zichtbaar Geheim", moest eindigen, volgde, in innig verband
met het slotgedicht van dat boek, uit de ingrijpende betekenis
die deze oorlog voor de dichter gehad heeft: betekenis, waardoor zijn eerste bundel na 1914, „Het Zwaardjaar", niet minder duidelijk het begin van een nieuwe, tweede hoofdperiode
werd, dan „Nieuwjaarsmorgen", het laatste gedicht van „Het
Zichtbaar Geheim" de bewuste afsluiting van een vorige geweest was.
Op twee bundelreeksen in de periode 1892 tot 1914 had het
„Voorbericht" van 1911 zelf al gewezen. „Vijf boeken," staat
daar, — Aarde ; De Nieuwe Tuin ; Het Brandende Braambos ;
„behoren tezamen. Drie
Dagen en Daden ; De Kristaltwijg
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volgende" — Uit de Lage Landen bij de Zee; Het Blank
Heelal; Het Levensfeest — „doen dit evenzeer." „Het Zichtbaar Geheim", dat uit twee bundels — Het Eigen Rijk; Het Rijk
in de Wereld — en het uitvoerige gedicht „Nieuwjaarsmorgen"
bestaat, kan als een derde reeks beschouwd worden.
Van de drie drama's dateert „Johan van Oldenbarnevelt", het
eerste, uit ongeveer dezelfde tijd als de bundel „Aarde". „Jacobs van Beieren", het tweede, werd voor het overgrote deel
van „De Kristaltwijg" geschreven, maar in 1911 door Verwey
zelf achter die bundel geplaatst. „Cola Rienzi", het derde, is na
„Het Levensfeest" ontstaan.
Deze data maken het mogelijk om, zonder de chronologie geweld te doen, het eerste dramatische gedicht tussen „Jeugdgedichten" — dat zijn de „Verzamelde Gedichten" van 1889 —
en „Aarde"; het tweede tussen „De Kristaltwijg" en „Uit de
Lage Landen bij de Zee"; het derde tussen „Het Levensfeest"
en „Het Zichtbaar Geheim" te plaatsen en de onderscheiding
in reeksen, die de dichter in zijn „Voorbericht" van 1911 aanwees, aldus op natuurlijke wijze te doen blijken.
Voor de inrichting van het tweede deel is generlei verzameluitgave, al was het slechts van enkele bundels, als maatstaf beschikbaar. Dat wil niet zeggen, dat voor beantwoording van de
vraag, wat de dichter als saamhorige bundels beschouwde of bij
eigen uitgave beschouwd zou hebben, in dichtwerk en brief
geen zekere gegevens aanwezig zijn.
Bijeen behoren in de eerste plaats : „Het Zwaardjaar", „Goden
en Grenzen", „De Weg van het Licht", van welke drie bundels
Verwey zelf als een eenheid gewaagde en afzonderlijke uitgave
ook wel overwogen heeft.
Bij elkander behoren verder ook de drie daarop volgende bundels : „De Maker", „De Legende van de Ruimte", „De Getilde
Last": niet alleen blijkens hun eigen inhoud en samenhang,
maar ook tegenover het na drie jaren op „De Getilde Last" gevolgde „De Figuren van de Sarkofaag".
Na en naar aanleiding van Verster's dood geschreven, bleek
dit boek de aanvang van een nieuwe reeks, in hoge mate van
terugblik en doodsbezinning, en die, ongeveer een half jaar na
„In de Koorts van het Kortstondige", door Verwey's overlijden
beeindigd werd.
Uit de tijd van de laatstgenoemde vier bundels en later, van
Januari 1929 tot Februari 1937 namelijk, is een groep van deels
afzonderlijk, deels alleen in tijdschriften, deels nog in het ge-
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heel niet verschenen gedichten. Onder de titel „Uit de Laatste
Jaren" zijn zij aan het door de dichter reeds in bundel-vorm
uitgegevene in vijf afdelingen als afsluiting toegevoegd.
Ook het werk van deze hoofdperiode bestaat dus uit drie bundelreeksen. Men vindt hen in Deel II door romeinse cijfers
onderscheiden.
„Rondom mijn Werk: 1890-1923", Verwey's eigen verzameluitgave van zijn, niet tot een van de reeks-bundels behorende
gedichten, volgt het hoofd-werk als afzonderlijke afdeling. Een
tweeledige „Nalezing" sluit deze af.
Eerste deel van die „Nalezing" vormen losse, hetzij in „Rondom mijn Werk" nog niet opgenomen, hetzij eerst na de verschijning van dit boek geschreven gedichten nit de jaren 1890 tot
1937. Zij zijn zoveel mogelijk chronologisch afgedrukt en voor
een goed begrip van hun tijdsverband met de perioden van het
hoofd-werk in vier, door jaartallen aangeduide reeksen onderverdeeld.
Als tweede deel van de „Nalezing" brengt deze uitgave Verwey's „Bijdragen tot de Versiering van de Nieuwe Beurs" van
1899 en 1900. Uit een eerste Nederlandse poging tot samenwerking van Bouwmeester, Dichter, Schilder en Beeldhouwer
voortgekomen, zijn zij een geheel dat door de dichter nooit als
afzonderlijk dichtwerk gepubliceerd is, maar onder zijn verzameld oorspronkelijk dichtwerk niet ontbreken mag.
Achter de „Nalezing" zal de lezer het gedicht „De Joden" van
1892 aantreffen. „Geschreven als tekst om gezegd te worden,"
schreef de dichter in een brief over „De Joden", „heeft de druk
me altijd gehinderd door onef fenheden die me toen tempteerden, maar die ik zou willen wegwerken." De overweging, dat
hij dit gedicht in de vorm waarin het gedrukt is niet geheel
aanvaardde, maar het blijkbaar evenmin geheel verwierp, gebood, zowel om het in zijn verzameld oorspronkelijk dichtwerk
op te nemen, als om het daarin een afzonderlgke plaats te geven.
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De Luchtschipper
Het Er fdeel .

.
.
.

326
327
328
329

DE GETILDE LAST
VOORBIJ DE GRENS .
.
.
De Wandeling .
Aan het Venster to Ulm .
Aan een Sterrekundige
Topzieke Rups
.
Kerstnacht
De Duigen
De Ongeleerde
.
Uiting
De Bode .
Voltooiing

332
333
333
334
334
334
335
338
341
341
344

DE GETILDE LAST
De Boom
.
De Lusteloze .
.
De Last van het Leed .
Aan Walther von der Vogelweide
Mijn Jongste Broeder .
De Droom, hun Heer .
Bij de Dood van een Kind
Aan de Strandreep 1-7
Bouwers 1-3
.
De Grijsaard .

345
346
346
347
347
348
349
351
352
358
359

LIEDEREN VAN DOOD EN LEVEN
De Dreiging 1-3 .
Een God van Leed .
Het Lied dat Fluistert
De Lichtj es .
Simpele .
.
Uit de Gaarde
De Zang .
.
Herhaling

360
361
362
363
363
364
364
366
367
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.

De Laatste Psalm .
De Belofte 1-3
.

.

367
368

III
DE FIGUREN VAN DE SARKOFAAG
HET BESTAAN OP AARDE .
De Eilandplant
.
.
Gesprekken met een Gestorvene 1-3 .
De Heilige en de Moordenaar .

372
373
374
377

DE VERMOMMINGEN VAN DE LEVENSDRIFT 380
.
Het Alenlied .
381
Winterwende 1-3 .
.
.
381
Bij een Vrouwe-Portret 1-3 .
382
Godendroom .
.
.
.
383
Het Verborgen Verbond 1-3
385
Langs Heidelberg
386
Arbeid .
387
De Stroom
388
Het Raadsel
390
De Man met het Boek
390
Diirers Melancolia .
391
Breughels Ikarus .
392
OP HET OUDE SPEELTUIG

393

IN DE LEDIGE STAD .

401

EEN STEM UIT HET KOOR 1-12

409

DE DRIFT DIE NIET STERFT
Jakob aan de Beek .
.
Het Verbrand Stadhuis
Ifis .
.

415
416
417
419

DE RING VAN LEED EN GELUK
OPDRACHT .

422
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DE ROEP NAAR HET BEGIN
.
Het Bergland .
De Zin van het Rijm
.
Samenspraak tussen het Leven en de Mens
.
.
.
.
De Lie fdegi ft .
Van Zonsondergang en Dageraad .
Omkeer 1-3 .
.
.
Avond aan de Rijn 1-3 .

424
425
425
426
426
426
427
428

OP DE GRENS VAN HET ZWIJGEN
.
Vissen in 't Net
De Wortelstok
.
Elegie bij de Dood van Willem de Haan
Zwijgen: Aan Rudolf Pannwitz
.
.
De Dichter
Liefde en de Dood .
.

430
431
431
431
433
434
442

HET GEWISSE GELUK
.
De Metgezel .
't Verlossend Woord
De Mythe van 't Geluk
De Donkre Drang .
.
Wederzien
.
Rozen

444
445
446
446
447
448
449

DE INWENDIGE KRACHT
.
.
Jeugd
.
Stadsgeluid
Stemmen in de Storm 1-7 .
Najaarsmorgen
De Trosknecht

450
451
451
452
455
455

HET LACHENDE RAADSEL
TITELGEDICHT .

458

BEPERKINGEN .
Tijdens de Avondrust 1-3
De Genius
.
.
Het Verborgen Vuur
.
De Bliksem
Eroos
.

460
461
462
463
464
464
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.
Jonge Speler .
Ik in mijn Jeugd
.
.
.
De Wimpel
De Nieuwe Straat 1-14
Het Kluwen van de Wereld

465
465
466
467
473

BIJ DE DOOD VAN EEN VRIEND .
.
.
.
De Boodschap
.
Liederen van Laatste Verstaan 1-12 .
George's Laatste Bezoek aan Bingen

475
476
478
482

TRIOMFEN .
.
.
Joden
Ik Gedenk Hen
Altijd het Eerste
.
De Weg .
Het Speeltuig .
Devotio Moderna
In het Uur van de Wending 1-5 .
Dubbel Verweer 1-2 .
.
Het Lied van Elk .
.
.
De Bekoring .

484
485
485
486
486
487
488
488
491
492
493

IN DE ROORTS VAN HET KORTSTONDIGE
PRO DOMO .

.

498

GELEIWOORD

.

500

SPREUKMATIG
.
De Verzwegen Psalm
.
De Monoloog van een Afzijdige .
Grootvaders stappen liggen in de Laan

.
.
.
.

503
504
504
508

NACHTEN IN HET DUINHUIS
Stoa .
.
Eenzelvigen .
O strenge en veelbeproefde Stem
Baders Hartewens .
.
.
.
.
Fantomen
Ik en mijn Land 1-17 .
Maanwaak 1-8
.

509
510
510
510
511
511
513
521
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525
526
526
527
528
529
529
530
530
531
531
531
531
532
532
532
533
533

HULDIGINGEN EN BIJSCHRIFTEN .
August von Platen .
Horatius .
.
.
.
.
.
.
Melchior Lechter .
Aan een Vriend die wil dat ik Vrede predik
.
.
Het Renpaard tot zijn Berijder
Genade .
.
.
In het Huis to Meilen
Plotselinge Dood
.
Ad Filium
Gij beiden stondt
En toch .
.
Op een Afbeelding van Vermeer's Astronoom
Op een Afbeelding van Vermeer's Vrouweportret
Bij mijn Buste door L. 0. Wenckebach
.
Maak u niets wijs .
Schuif op naar 't Graf .
.
Stile Nacht .

534

VERANTWOORDING
Herstel .
.
Vonk en Vuur
Bloemenmeisje
Ik Ben .
.
.
Het Voltooide Kristal
Vernietiger Tijd
De Dood .
.

.
.
.
.
.
.
.
.

535
536
538
538
539
540
541

LOFGEZANG
Op het Balkon
Hymne aan Lucifer
Biddende Jongeling

.
.
.
.

544
545
547
549

UIT DE LAATSTE JAREN
552

I: VONDEL HERDACHT
II: TIJDGEDICHTEN .
De Ware Staat
.
.
.
De Dichter en het Derde Rijk
Tot de Sluiters van Grenzen .
Honestum Petimus Usque .

.
.
.
.
.

557
557
559
564
567
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III: ABDALLAH

570

IV: VIERING EN HULDIGING
.
Venus Victrix .
Het Kind van het Land .
Amsterdam en Vondel
Aan een Dichter en Vriend

573
573
575
580
583

V: DOOD EN LEVEN
De Denker
.
.
Naar 't Andre Land
Twee en Een .
.
.
Nacht op het Binnenhof
.
Een Dissonant .
Februari .
Klokgetik

.
.
.
.
.
.
.
.

587
587
587
587
588
588
589
589

RONDOM MIJN WERK
(1890-1923)
De Fabel .
Ten Geleide

.
.

PERSOONLIJKE BIJSCHRIFTEN
Het Jeugdhuis
.
.
.
Pompejaans Ruiterstandbeeld
Renee
Amor
In Liefde
Het Droomgelaat .
In een Studeervertrek
.
Dit Kleine
Aan een Grijzaard
De Gekomene .
Voorjaar .
.
Charlotte Stieglitz
Nieuwe Reis .
Winter .
Een Zaaier
.
Het Vreemde Land .
Langs de Vaart
.

592
593
594
595
595
595
596
596
596
596
596
597
597
598
598
598
599
599
599
600
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Petrarca .
De Dienaar
Het Zwaluwnest
De Volhardenden
Ter Nagedachtenis van Jacob Maris
.
Ombouw .
Bij een Lichtbeeld
De Zwaarste Weg
.
Niet Aleer
.
Zorgenspel
0 Hart mijn Harp
.
.
Maggersfontein
Aardbeving in het Zuiden
Geestelijk Bruiloftslied .
Dageraad
.
.
.
.
President Steyn
Een Standbeeld voor Oldenbarnevelt
Toekomst
Die Ene .
Kerstnacht
De Waatren .
Voor Nine op Ameland .
Aan Penning .
Keerroep .
Rijmspreuk
.
Wensrijm .
Geschilderd Landschap
Aan een Vriendin .
Niet de Vele .
Zwemmer in Zee .
Antoon van Dijck .
jeugdig Dichterschap
Dichterlijke Lering
Aan Mej. J. Boogaard
Geetste Barken
De Vreemde .
Verwantschap .
Afscheid .
.
Langs Steilten
.
Gescheiden
Dienaarschap .
Vergankelijke Wereld 1-2
Denkers Maatgezang

600
601
601
601
602
602
603
603
603
604
604
604
605
605
605
606
606
606
607
607
608
608
608
608
609
609
609
609
609
610
610
610
610
610
611
611
611
612
612
612
613
613
614
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Het Dichterwoord •
De Keizel
Verzuchting
Rijmtroost
Uren
Eb aan 't Strand
Einder
•
•
.
Gedachtenis aan Mevr. A. W. L. Versluys-Poelman
Omdat mijn Jeugd....
•
•
Twee Doden
Jozef Israels : In Memoriam
Ferrer
.
Het Vliegspel
Aan Toorop
De Wijzer
Toeval en Lot
Klokgelui
Beeldenaar
Neerwaarts
Het Einde
MYTHISCHE STROFEN
Zonsopgang
.
Een Liedje van de Zon en de Maan
De Zonsverduistering .
De Spin .
Taal en Overlevering
.
Southey voor Derwentwater
Nachtgezichten
Verwachting .
Torenwachter .
Het Vaartuig .
Tot de Jongeren
Aan een Dichter
De Lijster
In Nevel .
Deernis .
Temidden van....
De Biljardappel
Oorlog
Een Beeltenis .
Naroep .
De Komende .

785

•

617
618
620
620
620
621
621
621
622
622
623
623
624
624
626
626
627
627
628
628
629
630
631
631
632
632
633
634
634
635
635
636
636
637
637
638
638
639
639
640
640
640
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.
Waarheid
.
Aan de Zee
Een Antwoord
Mijn Leven .
Aan d'Afgrond
Droomvaart
.
Delfse Vermeer
Het Altaar
.
De Pachtterm .
.
Heelal
.
De Idee .
De Verschijning
Indische Wijzen
.
Doodsgedachten 1-3
.
De Nachtegaal
.
De Dichter
.
Rekenschap
.
Lofspraak
Zuil en Palm .
VAN BINDING: RUMEN EN REGELS
Voor 't Hoge Venster
.
.
Verwanten
Van Schoonheid Eerst
Dichters Avondlied
Liefst om een Mens
Aan het Zeestrand .
Het Dubbel Aanzicht
.
De Stille Veer .
.
Vader en Zoon
De God en de Schimper
Het Onderscheid .
Wordsworth
Het Sonnet
Het Uitzicht .
Buiten mijn Rijk
Toch is een Drang .
Mijn Zangtoon
Ik dacht toen....
Liefde
.
.
Uw Hartstocht
.
Gestalte .
Iedre haar Uur

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

640
641
641
641
642
642
643
643
643
643
644
645
645
646
647
647
648
648
649
650
651
651
651
652
652
653
653
655
656
656
656
656
656
657
657
658
658
658
658
659
659
659
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Enkel Zo .
Mijn Varen .
Vraag en Antwoord
Een Sonnet in Hout
.
Bij de Sluismuur
Duinen .
Sneeuwkristallen
Het Dagelijks Ja
Aan een Beoordelaar
.
Mijn Portret door Le Fauconnier
De Dwazen
.
Worstlende Werelden .
.
De Sternen
Philippus Neri
De Ontplofte Mijn .
.
Bij het Derde Eeuwfeest van Shakespeare's Dood
De Aarde
•
•
Het Laatste Gericht
De Weegschaal 1-3
Vertroosting .
Last om Last .
Petrus
.
.
Een Zinnebeeld
Aan 't Stille Meer
Het Spiegelbeeld •
Het Werktuig
Zevende Z even
„Zo en niet zo !"
Het Vleesgeworden Woord
Is 't Uw zang, Meester .
Kristal en Fontein 1-2 .
Mijn Vers
Het Ene Gebaar
Christus in Ons
Dante
.
Beurtelings
De Gedaante .
Het Vervallen Spalier
Niet Anders .

659
659
660
660
660
660
660
661
661
661
662
662
662
662
663
663
664
665
665
666
669
669
669
670
670
670
671
671
671
671
671
672
672
672
673
673
673
674
674

DISTICHEN .
.
Natuur en Verbeelding •
Van de God en zijn Dienst

675
676
676
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NALEZING
I: RONDOM HET WERK
(1890-1937)
1890 TOT 1903
Kippepootj es .
Neurilng 1-4 .
Toen en Nu .
Het Zinnenleven
Vrienden 1-3 .
.
Sprookje .
Moderne Mens
Eenzaam .
.
Wetzlar .
Kerstboom
.
.
In Memoriam H. Z.
Een Droom
.
.
Voorbereiding .
Herfstmorgen .
.
Na Twintig Jaar .
.
Fragment
.
1904 TOT 1914
In Memoriam E. S. .
Sumatra's Noordkust
Op dit Plaveisel
De Oude Strijd
De Wielrijder .
Het Oude Huis
Het Strandduin
Het Feest
Dichterschap
Najaar .
Jacobsladder .
Aan W. L. Penning Jr. .
Droom en Werkelijkheid
Drie Fragmenten .
.
1914 TOT 1926
.
Bede
.
In een Exemplaar van Jac. van Looy's Feesten

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

681
682
682
683
684
684
685
686
686
687
687
690
690
691
691
692
692
693
694
694
694
696
697
698
698
699
699
700
700
701
703
704
705
706
706
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Portret van den Dichter .
In het Westen * .
Dichters Zelfverweer * .
Wapenstilstand *
Biddag .
.
Spreuken *
Gods Gift aan Satan*
.
Dienst
Wat is Liefde ?
In een Exemplaar van „De Oude Strijd"
Aan een Verzamelaar * .
De Molen
.
Zelfschouw
Na het Stijgen
.
De Zegen *
De Laatste Loop .
Als een Nachtwandelaar
De Dwang van het Lied
Ik Egoist ! .... .
Voor het Huis van de „Valse Kalief"*
Het Vonnis van Keizer Han .
In een Exemplaar van „De Legende van de Ruimte"
De Dromende Pijl*
Lof en Blaam .
Met open Zinnen....
Aan een Verzamelaar
De Tijd .
De Sterken
Gedachten 1-4
Vijf Fragmenten

706
707
707
708
708
708
707
709
710
710
710
710
711
713
713
714
714
714
715
715
715
715
715
715
716
716
716
717
717
717

1927 TOT 1937
Het Raadsel .
.
Neen, laat mij....
Het Leed Liefhebben....
Wonder ! Wonder....
Niet de Tijd .
Het Nieuwe Rijk
Spreuken .
.
.
De Geest en zijn Drie-Eenheid
Een Afscheid *
Rijmspreuk
.
.
.
Aan E. de B. en zijn Vrouw* .

719
720
720
721
721
721
721
721
722
722
722
723
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723
723
724
724
724
724
724
725
725
725
725
725
727
727
728
728

Gebeden .
In een Album
.
.
Anna Pavlova *
Aan een Vogelvriend, in een Bundel
.
.
Damspel *
De Dichter die ik Min
Ritme en Metrum *
Hun Woorden .
Een Kind.... .
't Gemeenzaam Werk
„De Leeuw" .
.
Stille Armen 1-2*
Kunst
.
.
Wat is de Roem?
•
•
•
•
Dichter-Wonder
.
.
In een gevlekt Exemplaar van „Persephone"

II: BIJDRAGEN TOT DE VERSIERING VAN DE
NIEUWE BEURS
(1899-1900)
.
.
1: Twintig Kwatrijnen .
2: Hun Omgang (Het Bas-Relief boven den Ingang) .
.
.
.
.
3: Het Bas-Relief van het Verkeer
4: De Beschaving (Het Bas-Relief in de Handelsbeurs)
.
.
.
.
.
.
.
.
5: De Toren .

730
733
734
734
735

DE JODEN
738
740
745
751
757
761

Inleiding .
.
.
Eleazar en Rebekka
Mozes
Samson
Salomo en de Koningin van Saba .
Haman en Mordechai .

VERANTWOORDING
Verantwoording

.

.

.

.
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JAREN VAN VERSCHIJNING
Het Zwaardjaar .
Goden en Grenzen
De Weg van het Licht

1916
1920
1922

De Maker
.
De Legende van de Ruimte
.
De Getilde Last .

1924
1926
1927

De Figuren van de Sarkofaag
De Ring van Leed en Geluk
Het Lachende Raadsel
In de Koorts van het Kortstondige

1930
1932
1935
1936

Rondom mijn Werk (1890-1923)

.

1925

AANTEKENING BIJ DE TEKST
In „De Drievuldige Vorm" („Goden en Grenzen I: Samenspel") is de tekst op de bladzijden 101 en 102 een regel korter
dan elders. Dit betekent niet, dat het gedicht uit drie afdelingen
bestaat. Het loopt van begin tot eind zonder onderbreking door.

TOELICHTING BIJ DE TITELS
In „Uit de Laatste Jaren" zijn de titels „Tijdgedichten", „Viering en Huldiging", „Dood en Leven" niet van de dichter. Hetzelfde geldt in Nalezing I: „Rondom het Werk", afdeling
1890-1903, voor de titels „Toen en Nu", „Het Zinnenleven",
„Na Twintig Jaar", „Fragment" ; en in afdeling 1904-1914
voor de titels „Najaar", „Het Feest", „Dichterschap" en „Drie
Fragmenten". In „1914-1926" en „1926-1937" zijn enkel die
titels van de dichter, die in de Inhoud met een * gedrukt staan.

COLOPHON
DIT BOEK, TWEEDE DEEL VAN

ALBERT VERWEY
OORSPRONKELIJK DICHTWERK
IS GEDRUKT DOOR
N.V. DRUKKERIJ V/H G. J. VAN AMERONGEN & CO.
TE AMERSFOORT
EN MET REGERINGSSTEUN UITGEGEVEN DOOR
N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERSMAATSCHAPPI .1
TE AMSTERDAM
EN N.V. UITGEVERIJ V/H C. A. MEES
TE SANTPOORT

HERFST 1938

H. MARSMAN

VERZAMELD WERK
I.POBZIE -ll.PROZA -lll. CRITISCH PROZA

Prijs in 3 deelcn compleet:
Ingcnaaid J 6.so - Gcbondcn J !I.So
Prijs dcr afzondcrlijke declcn:
Ingenaaid J ~.7S - Gcbondcn J 3·n
OORDEEL DBR PERS:
Dank zij de uitstekende wijze, wump Manmans en-

ti.tch proza is uitgezocht en samengevat, geven drie
lijvige boekdeelen een pakkend beeld van een fasci·

neerend auteur: van een persoonlijkheid, die rijpe,
edele venen schreef: van een criticus, die vurig, vinuig doch ook glanzend warm proza publiceerde en
van een romancier, die een prachtigen, nobelen, teederen roman wrochtte. H. Marsman i. een groot perIOOnlijk en zuiver kunstenaar, dat zal de uitgave, die
wij zoo dankbur aanvaard bebben, bet Nederlandsc:be yolk pan leeren.
Dordr"htscht Co",."t
Na deze we1overwogen uitgave zal bet dwu, beter
dan vroeger, moge1ijk zijn om deze merkwaardige figuur van aile zijden te bescbouwen. En waar Marsman niet aileen op zicbzelf een eerlte-rangs auteul
is, maar teVeni jarenlang een leideispOOtie onder de
na-oorlogsc:be jongeren in bet Noorden beeft ingenomen, is iedere beschouwing over Marsman terzelfdertijd voor de jongere Nederlandsche literatuur in bet
algemeen van belang. Het is een reden te!Deer, waarom wij deze drie bundels als een van de koctelijlute
uitgaven uit den laatsten tijd bescbouwen en als een
onmisbur bezit voor iedere letterkundige bibliotheek.
Acbilks MlUscbt in Dt Voonlit
Wie Marsman willeeren kennen, wie de na-oorlope
periode willeren begnjpen, wie de poi!zie van 1910
tot beden willeren waarderen - allen, die ieu bezitten van een beimwee naar de poCtiscb-feUe uitbeelding van 't !even - die allen kuooen Diet buiten dit
werk.
Oprtchtt HtUrltmscht Crt.

em

In bun totaliteit zijo deze drie werken tach van
indrukwekkende, zelf. monumentale kracbt.
G. Stllifltlin, in Tid III TM1e

Alom in tim bot"lNmdtl fltr/wipMr

N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERS-MIJ.
AMSTERDAM

