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INLEIDING
Jacob Winkler Prins.... ziedaar de naam van een man,
die zijn eigen weg ging als zanger en als mensch en daardoor
in 't leven eenzamer kwam te staan dan menigeen. Nu hij
dood is, staren wij in gedachten naar een leege plek met
een pijngevoel in 't hart, daar wij nu niet meer die fijne
geest tot ons hooren spreken, die eenmaal zich uitte in
liederen, glas - helder, met een plastiek, die treft, en een innig
-heid,
ontroert.
Al is hij ook gestorven, zijn werk zal leven door alle tijden
heen. Nu zal men naast de „Mathilde" van Perk, dit deeltje
„Natuur-Symboliek" kunnen zetten, want met dezen naam
zag hij zijn werk 't liefst genoemd.
Wat is het bizondere van Winkler Prins ? Ik gaf het al
aan, maar wil er aan toevoegen, dat hij de zeldzame macht
bezat anderen te leeren zien met geestelijke oogen, daardoor
was het hem gegeven blijheid te wekken, die 's levens
zwaarte minder doet voelen. Hij leefde mee met de natuur,
minnaar van planten en bloemen, waarvan hij zooveel fijne
geheimen wist, en dan, hij was philosoof en dat gaf hem zijn
rustige stemming, ook al was het leven dáár met vele
dingen van smart en zorg. Zijn humor heeft hem nimmer
verlaten, ook niet, toen hij eenzaam woonde in zijn wondertuin op de hei. Altijd weer wist hij tot rust te komen, dat
blijkt uit zijn verzen. Uit zijn eenzame dagen bezit ik een
document, een brief, gedagteekend zo October 1902, die hij
mij zond na een langdurig verblijf ten mijnent ; 'k haal daar
uit aan :
„Zaterdagavond, ongeveer negen uur, kwam ik te Zwaan sprong. De conducteur van 't treintje droeg mijn valies eruit
en m'n parapluie. Hij zag mij stellig aan voor 'n hulpbehoevend
oud heer.
De meegekregen lucifers kwamen mij goed te pas, want
zonder deze had ik het kunstige sleutelgat aan 't tuinhekslot
niet kunnen vinden. 'k Was wel wat soezerig en uit m'n
evenwicht. Ik begon met te verdwalen in de eenzaamheid
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en moest met m'n tamelijk zwaar valies een heel eind terug
om den goeden weg te zoeken. 's Nachts sliep ik alles behalve
rustig, hoewel ik telkens in mezelf zei : „O, wat een heerlijke
lucht, o, hoe frisch." Vannacht ging het alweer veel beter. .
'k Trof alles in goede orde aan. 't Dienstmeisje verzorgde
trouw de kippen, ging voor de kippen grove mais halen, en
rijst en gemalen maïs voor de kuikens ; want tijdens mijn
afwezigheid was een kip zoo goed geweest op een geheimzinnige en aan menschen onbekende manier, ergens uit een
verborgen hoekje met zeven jonge kuikens te voorschijn te
komen, die nu een maand oud zijn en van mij vrij grove mais
krijgen en de heele korrels wat netjes naar binnen werken. .
Op 't oogenblik ruischt de wind hier klagelijk door m'n
dennen ; 't geluid ongeveer van 'n verre zee : met aanzwellingen en wegfluisteringen, erg geheimzinnig in de eenzaamheid.
Toch heb ik een groot, ruim gevoel van rust : al verzeker ik
mezelf dikwijls, dat er nog veel is, waarover ik alles behalve
rustig mag zijn...."
De lezer krijgt door deze aanhaling heel even een
kijkje in 't leven van den dichter van wien weinig meer
bekend is, dan dat hij in 1849 te Tjalleberd in Friesland
geboren werd, te Utrecht in de letteren studeerde, leeraar
was in Engeland, trouwde en zich uitsluitend wijdde aan de
fraaie letteren en taalwetenschap. Hij schreef eenige
weinig bekende romans, meest onder zijn pseudoniem
Kasper Brandt. Zijn verzen en zijn „Kattebelletjes over
aesthetiek" trokken evenwel de aandacht. Een bloemlezing
uit de verzen biedt thans de Wereldbibliotheek den belangstellenden lezer aan, hierdoor was de langgewenschte
gelegenheid dáár, gewetensvol datgene onder 't oog van
't publiek te brengen, wat de dichter, ware hij in leven, zelf
gegeven zoude hebben.
In 19o2 gaf hij mij zijn voornemen te kennen zijn nieuwe
bundel „Natuur-Symboliek" uit te geven, tegelijk met een
bloemlezing uit zijn reeds verschenen bundeltjes en een greep
uit ander vers-werk. De dichter heeft geen gelegenheid gevonden gevolg te geven aan zijn met liefde geuit voornemen.
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Talrijke teleurstellingen, waaronder plaatsweigering door
tijdschrift-redacties hadden hem schichtig gemaakt, daardoor
rukte hij zich los van menschen, die van hem hielden en die,
zijn fouten klein achtend, vóór alles in hem zagen den fijngevoeligen mensch, den geestigen philosoof en den prettigechten dichter, begaafd met een prachtig, hem eigen, plastisch
vermogen, die wist te geven in zijn beste oogenblikken woordmuziek, die op één lijn staat met 't beste uit binnen- en
buitenland. Lees eens het liedje, dat begint :
Gelijk aan zuilen, hecht en sterk

....

wie dit lezende geen gelukkigen dag heeft, zooals de kroniekschrijver uit den Nieuwen Gids, is niet waard, dat hij leeft.
Aan Willem Kloos komt de eer toe Winkler Prins herhaaldelijk in een helder licht geplaatst te hebben, zijn kronieken
over hem behooren tot de fraaiste en gevoeligste, die hij schreef.
De voorgenomen uitgave kwam niet tot stand; nu, na zijn
dood, zal een vriendenhand volbrengen, wat hijzelf verzuimde
te doen.
't Bestek van deze inleiding laat niet toe, 's dichters ontwikkeling op den voet te volgen, noch ook al de geestelijke
krachten op te sporen, die hem tot grooter zelfontwikkeling
brachten, dat zou detaak kunnenzijnvooriemand, dieeendiepgaande studie over hem zou willen schrijven, een studie moeilijk om aan te vatten, daar historische gegevens voor 't meerendeel ontbreken en men feitelijk genoodzaakt zou zijn, intuitief te
werk te gaan. Ongedrukte en waardelooze jeugdhandschriften
zijn aanwezig, maar deze verspreiden weinig licht. Tot hen, die
een beslisten invloed op hem hebben gehad, reken ik Goethe,
Schiller, Burger, Körner en Annette Droste-Hülshoff, wat de
Duitschers betreft. Hoor, wat de dichter eenmaal over Körner
schreef :
„Ik vind Körner, hij moge minder oorspronkelijk zijn,
veel gezonder in zijn uitingen dan de Musset. En waar het
aankomt op diepte van denkbeelden, op dat wijsgeerige, wat
één is met ware poëzie, daar is Körner zijn mededinger ver
vooruit. Gewis: Körner had slechts te oogsten, wat zijn groote
VII

voorbeelden zaaiden ; hij wies op in een atmosfeer door
Goethe met Spinozistische, door Schiller met Kantiaansche
denkbeelden gedrenkt ; maar te moeilijker zich er zoo van
los te maken, dat het aanschouwelijke beeld niet in den nevel
van het wijsgeerige verdwijnt.
Waarom ik het waag (in 1885) de herinnering aan Theod.
Körner te verlevendigen ? — Men zal het ten goede houden
aan iemand door neiging en omstandigheden reeds vroeg met
de poëzie van den jongen Duitscher in aanraking gebracht ;
aan iemand, die, in een tijd toen de Genestet in handen was
van elk dichterlijk jong student of gymnasiast, zich weer aangetrokken gevoelde tot de innig teedere en toch zoo stout
mannelijke poëzie van Körner; — wellicht, omdat hij de
meer bekrompene en ietwat burgerlijke kunst van den
vaderlandschen predikant niet kon liefhebben. Maar op een
leeftijd van achttien jaren geeft men zich van dit alles geen
rekenschap. Men redeneert niet, men gevoelt. Men steekt ze
uit de fijne voelhorens der sympathie en den syllogismus der
verstandige logika schuift men op zij. Komt hierbij, dat de
omstandigheden u in een omgeving plaatsen, waar de behoefte
der jeugd aan medegevoel en gedachtenwisseling weinig
wordt begrepen, dan streeft weldra het verbroken evenwicht
naar krachtsherstel, zoekt de geest voedsel waar dit het
gemakkelijkst en het best te vinden is. Hierbij leggen de tijds
hun gewicht in de schaal. In '67 en '68-omstandighe
liep het tweede Fransche Keizerrijk ten einde. Over de verkwistingen van Keizerin Eugénie waren de ongelooflijkste
verhalen in omloop ; over hare heerschzucht niet minder ;
de dagbladen brachten berichten van aanslagen op hooggeplaatste personen ; Napoleon vond mitrailleuses uit en nam
proeven op onschuldige paarden ; de tucht in het Pruisische
leger deed menigeen de hand aan zich - zelven slaan — volgens
de dagbladen —; in één woord : er was een bui aan het opkomen, waarvan in '7o de uitbarsting volgde. De afloop is
bekend. Maar dat juist in die dagen Körner mij aantrok, wie
zal het wraken? Geen dichter, dien ik zoo goed wist te begrijpen, met wien ik beter, dacht ik, kon meeleven ; en wat ik
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van Körner's poëzie vertaalde, zou een boekdeel kunnen
vullen."
Wij moeten ons beperken, maar willen toch in deze inleiding
één van Körners gedichten opnemen, vertaald door den
Nederlandschen dichter, die in 188oer toe kwam, zich opnieuw
in zijn werk te verdiepen.
„Die vertalingen k u nn en niet zeer getrouw zijn," schreef
de heer Winkler Prins in 1885, „al het ongedwongene, losse,
luchtige, in één woord jeugdige, waardoor Körner zich onder
zou verdwijnen : al het muzikale zou vervliegen.-scheidt,
Daarentegen zal hier en daar een weinig -zeggende regel
vervangen worden door iets zaakrijkers, een wat al te flets
beeld een weinig worden verduidelijkt."
VAARWEL AAN 'T LEVEN

De wonde is vuur ; — de bleeke lippen beven —
En onbedrieglijk spreekt uit 's harten slagen,
Dat 'k aan het eind sta mijner jonge dagen —
Aan U, mijn God, zij, wat gij gaaft, gegeven.
O gulden beelden, die 'k zooveel zag zweven,
Uw schoone droom wordt somber kerkhofklagen.
Moed, moed! Wat 'k steeds in 't trouwe hart bleef dragen,
Zal met mij zijn in 't eeuwig beter leven ! —
En wat ik hier als heilig leerde kennen,
Waarvoor 'k de lier met jeugdig vuur liet klinken,
't Zij liefde mij, 't zij vrijheid mij mocht roeren
't Zweeft aan op lichte, donzen serafpennen,
En 'k voel, nu 's levens krachten mij ontzinken,
Een ademtocht naar gouden top mij voeren.
De invloed van Körner is merkbaar in de serie Sonnetten
uit 't jaar 1888, die tot titel draagt : „Jezus."
Naast Körner noem ik Shelley, door wiens geest hij zich
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liet opvoeren ; ook in Shakespeare heeft hij gewerkt. Hoor,
wat hij van Shelley zegt :
„Aan hem, die het Engelsch meester is, schenkt de poëzie
van Shelley een ongemeen genot. Voorstanders eener verouderde aesthetica zoeken in zijn verzen te vergeefs, wat van
hun gading is. Daarentegen ligt er in verscholen het kort
begrip van een complete schoonheidsleer der toekomst. Meer
en meer zal er uit blijken, hoe voorbarig onze oordeelvellingen
zijn, waar het aankomt op het meten van een geest, even veelzijdig als de natuur, even ondoorgrondelijk en even friscli.
In zijn poëzie tiert ook het onkruid. Maar is, wat wij onkruid
noemen, niet dikwijls even fijn bewerktuigd, even fraai
gebouwd als de zorgvuldigst gekweekte planten ? Rondom de
fraaiste zijner beelden rankt dikwijls het warkruid op, en het
is waarlijk niet altijd onze schuld, wanneer wij een woekerplant aanzien voor een zelfstandig gewas. Maar het kleed is
de franje waard en harmonie is de grondtoon zijner verzen.
Het treft, reeds bij een vluchtig doorbladeren van wat hij
schreef, hoezeer natuurvereering den dichter een levensbehoefte is. Dit is geen studeerkamer-poëzie, maar met volle
handen uit het leven gegrepen. Het is alles doorvoeld, doorleefd. Daar gaapt tusschen hem en zijn onderwerp geen klove.
Het is waarheid in den vollen zin. Shelley is, na Shakespeare,
misschien Engelands grootste dichter....
Het is de moeite waard hem te bestudeeren en hoe dieper
men indringt, hoe meer men de warmte leert waardeeren
van zijn edel hart ; hoe meer men nadert tot de adertjes, die
van overal saamgevloeid, de bron vormden, waaruit zijn dichterlijke stroom ontsprong."
Elders lezen wij : „Shelley staat hoog als beeldend kunstenaar" en „Een der hoofdstukken van de aesthetika der
toekomst, misschien wel het voornaamste, zal getiteld zijn:
harmonie tusschen inhoud en vorm. Van dit hoofdstuk is
Shelley de profeet
Nog moeten wij den Hollandschen dichter-philosoof volgen,
al luisterend, waar hij zegt : „Shelley geeft in zijn poëzie
geheel zichzelf. De grenzen, waar het zelfbeleefde ophoudt
"....

en de verdichting aanvangt, zijn niet te trekken. Alles is
bij hem door elkaar gegroeid en saamgeslingerd. Hij is alles
inéén. Van een zelfstandigen kern, een zelfbewust werkend
verstand, maar weinige sporen. De redeneering sluimert bij
hem in de diepte. Zijn gevoel is redeneering tegelijk en zijn
geestelijk gezicht is tevens zijn gevoel. Hij is in dit opzicht de
hoogst bewerktuigde passiviteit ; al zijn mannelijke eigenschappen hebben een vrouwelijken grondslag. Men zou, hem
lezende en bestudeerende, bijna tot de overtuiging komen, dat
het de wereldbestemming is, het proza te doen verdwijnen in
de poëzie. Duidelijker: dat het overeenkomstig de orde der
dingen is, indien wetenschap mettertijd kunst wordt. Maar
reuzengeesten als Shelley zijn zeldzaam bloeiende aloës. Het
is al wel als men er één in de twee, driehonderd jaren tegenkomt. Het overgroote getal is van minderen rang, en geheel
anders bewerktuigd....."
Tot de gedichten, die Winkler Prins van Shelley vertaalde,
behooren : The cloud, „beeltenis van zijn bewegelijk gemoed,
waarin het dondert en biksemt, sneeuwt en hagelt ; waaruit
het dauwt op bloemen, malsch regent op voorjaarsgroen ;
waarvan schaduwen vallen op het door de zomerzon geblaakte
landschap," The Sensitive Plant, „eigen teergevoeligheid
opgevangen in fraai gebeeldhouwde schalen," en The
Skylark, „echo van eigen levendigen drang tot zingen en
tevens van zijn bescheidenheid."
Hier volgen eenige vrijvertaalde fragmenten
DE WOLK
Op borne knoppen stort ik de droppen
Uit zee en stroom ;
Beschaduw boomen, die staan te droomen
In middagdoorn.
De bloem ontloken door 't vleugelstroken
Drinkt in mijn dauw,
Die pas nog rustte en zwevend kuste
Het hemelblauw.
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Ook dorsch ik hagel met zwaren flagel,
Maak weiden blank;
Doe regen stroomen en lach bij 't komen
Met donderklank
Met zachte schokken strooi 'k uit de vlokken
Op 't schreiend woud,
Strook glad het laken, waar storm met blaken
Me in de armen houdt.
Op hooge transen weerschittert 't glansen,
Dat mij geleidt :
En lager onder, rolt schor de donder
In majesteit.
Langs aarde en stroomen, doet 't licht mij komen
Met zachten tred.
Geroerd door beeën van tooverfeeën
In 't purpren bed,
Langs klippenreien, ravijn en weien
Dal, meir en zee,
In wake of droomen, bij bergen, stroomen,
Toeft hem zijn fee.
Nu 'k blink van stralen, voert hem in 't dalen
De regen mee
....

....

Het bloedrood glimmen, aan de uchtendkimmen
Een vederkrans,
Komt mij doorgloeien, bij 't zacht vervloeien
Der starreglans.
Zoo blinkt op spitsen, door bliksemflitsen
Gescheurd, ontwricht,
Een aadlaar even en blijft er zweven
In goudgeel licht.
Maar als uit stralen de nevels dalen
Ter Westerkust,
Door purpren dampen der zonne lampen
Zijn uitgebluscht,
Dan vouw 'k mijn wieken — tot 't uchtendkrieken
Vol broedenslust ! —
M

En uit: HET KRUIDJE-ROER-ME-NIET
Door 't windje gevoedsterd met zilveren dauw,
In aarde, van regen en zonnelicht lauw,
Ontplooide mimosa haar blaadjes voor 't licht
En sloot ze als een waaier des avonds weer dicht.
Daar daalde de lente ter neer in dien gaard,
Gelijk aan de liefde, die 't meeste is op aard
En 't bloempje en het kruidje, dat de aarde verwekt,
Verrees uit des winterslaaps droomen gewekt.
Sneeuwklokje en viooltje, ze bloeien er dra,
Hoe lauw ook de regen ter neder soms sla;
Hun adem smelt saam met de geuren van 't gras,
Of 't mengeling van stemmen en snaren was.
Fier praalde de tulp ; — en de boschanemoon
Ontlook naast Narcissen, van allen 't meest schoon;
Die zóó lang zich spieglen in 't stroomkristallijn,
Tot ze offers van eigen bevalligheid zijn.
En lelie van dalen, najade der streek,
Van jonkheid zoo teeder, van liefde zóó bleek,
Dat 't licht van de trillende bloemetjes scheen
Door 't fijngroene blad, als een blad er omheen.
Hyacinth prijkt er ook, wit, purper en blauw.
En luidt uit zijn klokken de klanken zoo flauw,
Dat 't is of heur zoete en haar zachte muzijk
Slechts geur en geen klank is in 't zinnenrijk.
Ook rijst er de roos, als tot baden gereed,
Den gloeienden boezem ontsluierd, ontkleed;
Plooi vallend na plooi, en van schaamte vervuld,
Nu de ziel van heur schoon en heur liefde is onthuld.
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En verder de lelie, die slank als een riet
Met roomkleurige kelke fier opwaarts schiet,
Tot de vurige star in haar binnenste als oog
Door den heldren dauw heen blikt naar omhoog. —
Op 's waters beweeglijken spiegel, in 't rond
Van bloesemgewiegel en twijgental bont,
Met goudgroene lichtspranken sluipende door
't Gebogen gebladert in middagzon -gloor,
Lag trillend en bevend de lelie gespreid
Naast goudgele knoppen, aan slingers gereid
En zacht gleed rondom haar de dansende vloed
Op maatzang der golfjes, die fonklen van gloed.
Uit: AAN EEN LEEUWERIK
Zoo schokken, diepgeroerd
Door der gedachten licht
En tot gezang vervoerd,
Dichters in 't gloeiend dicht
Lachend 's werelds zoo stuursch gezicht.
Zoo zoekt een eedle maagd,
Achter kanteel en muur,
`t Harte van min geplaagd,
Troost in het eenzaam uur,
Cither bespelend voor 't boezemvuur.
Ik zou willen vragen, is veel, wat hij van Shelley zei, niet
op hemzelf toepasselijk, minnaars van lente en leven, minnaars van zomer en zon ?
Komt, waar hij zich vol bewondering over den grooten
Engelschen dichter uit, waar hij in zijn taal 't lied herhaalt,
zijn eigen zelf niet bloot ?
Men versta mij wel, ik beweer niet, dat de Beekbergsche
dichter in grootte Shelley nabijkomt, het best met hem te
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vergelijken zou zijn; neen, Shelley is een genie, een wereld verbazend genie, wiens glorieus kunnen en machtig volbrengen elkeen met bewondering vervult, wien 't gegeven is
dieper in zijn werk door te dringen, Winkler Prins daarentegen, hoe geniaal ook van aanleg, hoe fijn-blij en voornaam
ook in zijn jeugdwerk, hoe ernstig in zijn latere verzen,
hoe veel belovend altijd, is nooit boven zichzelf kunnen uitgroeien. Vandaar dat hij, na een prachtig debuut, spoedig
door verkeerde wegen te volgen, zooals bij overgangsfiguren,
helaas, zoo vaak gebeurt, spoedig min of meer in de war
geraakt is. Daardoor kon hij zich niet uitzingen, zooals het
dien wondermensch, die Shelley heette, mogelijk was.
En toch bespeurt iemand, die goed ziet en geestelijk-fijn
luistert, verwantschap tusschen de beide dichters, verwantschap van de beste soort, want Winkler Prins is geen navolger
geworden; neen, mist ook veel van zijn later werk de bekoring,
die uitging van zijn eerste verzen, dit moet gezegd worden,
dat hij origineel bleef, bij het bizarre soms af. Schreef eens
Willem Kloos: „Ik weet niet waar Winkler Prins zijn muziek
vandaan haalt ", bescheiden, maar met overtuiging, zou ik
hierop willen antwoorden : „Uit een van de sferen, waarin
Shelley ook thuis was." Want inderdaad, door de merkwaardige ontwikkeling van zijn fijn-geestelijk organisme, kon
hij opvangen en weergeven en gaf daardoor echte kunst. Dit
verklaart, waarom eenige van zijn verzen, na vijfentwintig jaar,
even klassiek zijn kunnen worden, klassiek in den besten zin
des woords, als Perks onsterflijk boekje, een vreugde zeker
voor den kroniekschrijver van den Nieuwen Gids, die wetend zag.
Merkwaardig is het te zien, hoe Winkler Prins, na een
zekere inzinking, getracht heeft het evenwicht te herstellen,
hoe hij maar schreef om vrij te worden.
Talrijke nimmer gepubliceerde verzen heb ik ter zijde
moeten leggen; onder de tweede reeks „Fragmenten" gaf ik
't gouderts, dat ik vond. —
Is het geluk, dat hij verwachtte ook nimmer gekomen,
't meevoelen met fijnbesnaarde zielen, dat heil is hem
gebleven, ook toen hij ouder werd. Lees deze
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BIECHT

(Naar Eva von Belouw)
Priester der bosschen,
Thans wil 'k verklaren
Al u mijn zonden,
De lichte, de zware
Boven de pijnen de zonnegoudpracht,
Oordeel mij zacht.

Wonder verward weer,
Voel 'k mijn geheugen:
„Liefde, gij Godheid —
Liefde, gij leugen,
Tot uwe diensten ben ik altijd
Lachend bereid.—

Is dat niet levens-echt en warm en innig en rag-fijn en
komt u hieruit niet tegemoet, dat ondefinieerbare, dat zuivere
poëzie geeft ?
Waar ik zooveel mogelijk den dichter zelf heb laten spreken,
rest mij nog de taak er op te wijzen, dat Winkler Prins,
hoewel eigenlijk niet tot den kring der Nieuwe - Gids - dichters
behoorende, toch door ontwikkeling en echt talent nauw aan
hem verbonden is; drie maal slechts werkte hij aan 't tijdschrift
mede. Toch staat hij, de zooveel oudere in jaren, dichter bij dat
tijdschrift, dan bij „de Gids" uit dien tijd.
Vele papieren van den dichter zijn voor altijd verloren, uit
wat ik gedrukt en ongedrukt bijeen heb kunnen brengen,
stelde ik, al luisterend en aandachtig kijkend, naar mijn beste
weten deze bloemlezing saam, moge het zijn tot een vreugde
voor allen, die beminnen het levend lied. Wie eenmaal zijn
hoog-fijne muziek hoort en het plastische beeld ziet en zijn
liefde, voor al wat leeft, diep -in bespeurt, komt niet meer van
hem los.
Dit gevoelen heb ik getracht uit te drukken in de volgende
verzen :
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Wel zal men eenmaal van den vreemde spreken,
die in zijn huis verlaten heeft gewoond
en zeldzaam zich den volke heeft vertoond,
maar in zijn tuin heel stil het lied der beken
beluisterde en door het lied beloond,
heel fijntjes schreef, die loopend- lichte reken,
die weg hij borg, heel even maar bekeken,
als dacht hij zich door menschen weer gehoond.
Diep in hem woonde liefde voor al leven,
liedren en bloemen, fijne zingensmacht,
teerheid om 't wondre, weeke wolken-zweven,
om wat de ziel weer luistrend had volbracht....
Het lied van 't woud heeft in zijn lied geklonken
en van de zee, maanlicht en zonnevonken.
Hilversum, 15/6 'io

JOANNES REDDINGIUS.

XVII

ISONNETTEN

'T SONNET
Wat nadert ginds ? — wat zweeft er, los en luchtig,
Het cierlijk kleed met duim en vinger vast
Door 't keerend rijm gedragen, lichte last !
En, voortgestuwd, onteugelbaar luidruchtig ?
Wat slaat de lier met forsche vingeren duchtig
Op maatgeluid, welks klankenstroom verrast
En neigt en buigt, bevallig en gepast,
Na 't daverend handgeklap — zoo wuft en vluchtig ?
Dat is 't Sonnet. — Haar tooit geen pronk van veeren ;
Zij boeit alleen de Wijsheid, êel en vroê ;
Zij ruilt haar gaas voor zwaargeplooide kleeren ;

En danst den voet in koeler lucht niet moe.
Zij zal den dans op Neerland's grond wel leeren : —
Roep, lieve vrouw, haar slechts het welkom toe !

SCHELPEN EN RUISCHHOORNS

IN DEN STOOMTRAM
Als een slang, met heetgestookte kaken,
Glijdt de tram door 't neergemaaide graan,
Akkers langs, waar volle garven staan,
Kinderen langs, die wilde kreten slaken
Straten door, die van de hette blaken,
't Seminarie langs waar, ijdele waan 1
Tal van vliegers, in een web van draán
Nedertuimelend, aan den toren haken.
Maar hoe heerlijk zweven andre veilig,
Opgestegen met des leeuwriks lied : —
Noem toch niet het vliegerspel lankwijlig,
Beeld veeleer, waarin ge 't leven ziet ; —
Ja, o jeugd, uw spel is ernst u, heilig,
Zachte balsem, dien ge op wonden giet.

HEKATOMBE

Honderd beelden, die weer nieuwe wekken,
Zie ik dartlen in mijn dichtensluim !
Honderd schepen dansen, pluim bij pluim,
Ver ter kim als nauw bespeurbre vlekken.
Honderd meeuwen zie ik daaglijks trekken !
Honderd wolken door het blauwe ruim;
Honderd golven rollen uit tot schuim ;
Honderd droplen, sijplen, vallen, lekken ....
Zeg, waar is dat alles wel gebleven ?
Grijpt u niet een kille huivering aan?
Meest in storm, al zijn er honderd reven,
Scheurt de fok en fladdert weg 't bezaan.
Ach, aan land, op zee — 't is sidderen, beven..
ik slechts waarheen wij zelven gaan !

SCHILDEREN AAN HET STRAND
Zwart en wit, de tuben uitgeknepen,
Mengt de schilder op het bruin palet;
Voor de jeugd wat ongewone pret,
Nu ze toekijkt, de oogen half genepen !
Ach, dat schilderen heeft men ras begrepen ....
Hier een veegje en ginds een pik, een spet,
Hoedjes, die hij vlug op hoofdjes zet,
Boven boezelaars : witte kronkelstrepen.
Toch, de pink heeft, meent men, groene boorden,
Hij maakt grijze ; dan in strik en lis
Hangen kabeltouwen : — hier zijn 't koorden.
Ook de kleur der starren vindt men mis ...
Maar het blijven woorden, woorden, woorden
Voor den schilder, die een vreemdeling is !

BIJZIENDHEID
0, men kent u in uw grijze kleeren,
Met uw bril, die stof tot lachen gaf ....
Schalksche meisjes komen op u af,
Nu ge uit zee naar 't koetsje weer wilt keeren.

„Dag, heer Adam".... 't kan geen zier hun deeren,
Ook al kijkt ge, heerschap, nog zoo straf,
Ook al springt ge koetswaarts in den draf
Naakte menschen kan men niet vereeren.
En de jeugd, onhoorbaar toegetreden,
Stoot de deur, doorspiedt de koets met 't oog
En, niets merkend, wrijft ge uw natte leden
Met den handdoek veel te langzaam droog;
En, verkwikt het trapjen afgegleden,
Klinkt een lachje ironisch, helder, hoog.

^lrr!v xe!óe
Blanke

beenen

onder blauwe broeken

Scheemren tusschen koetsjes wijd en zijd
In de

stoelen,

ordloos saamgereid,

Natte haren boven witte doeken.
Stille dames, boven stille boeken,
Spieden lang reeds met opmerkzaamheid;
Want een bader is zijn nommer kwijt
En, half radeloos van angst, aan 't zoeken.
Heel de republiek van wilde bijen
Gonst verstoord hem uit de korven aan:
Booze hommels houden op met breien,
Zouden hem van 't strand wel willen slaan;
Maar een kind uit 't volk heeft medelijden,
Wijst de plek hem, waar zijn koets moet staan.

KOKETTERIE
't Koetsje wipt zij binnen onverschrokken
't Biezen mandjen, afgezet met rood,
Bergt 't kostuum, dat altijd keurig sloot
In een wip aan 't slanke lijf getrokken.

....

... .

't Koetsje rolt de bank af, zonder schokken,
En naar zee heen, onafzienbaar groot: —
't Trapje is nat en 't rozig voetje ontbloot:
Onder 't mutsje schuilen gouden lokken.
Wat al oogen spieden naar de stangen ! ....
Ziet men, onder 't bolle en fladderend zeil,
Lijnen golven, achterover hangen ?
Duik maar, dartel
zweef en drijf een wijl,
Schaam geen blosje of kuiltje u in de wangen:
Aan het strand slijpt Amor pijl bij pijl !
....

GYMNASTIE
Slingrend rond gespannen ankertouwen,
Klimmend tegen steven, boeg en boord,
Hangend aan het slappe kabelkoord,
Wordt het spel vermaaklijk om te aanschouwen.
Weggevlucht zijn al te schuchtere vrouwen;
Andren vinden 't niet zooals het hoort;
Maar de knapen dartlen ongestoord
In hun jeugdig overmoeds vertrouwen.
Waterstralen zwieren aan, verrasten,
Wie zich bloo bij pink of koets verschool
Kluitjes modder mikken jonge gasten
Op hun ouder makkers uit de school ....
GUMNOI waren deze gymnasiasten;
Dartel als het pasgeboren vool.

Io

HET LICHTEN VAN DE ZEE
Hooger komt de vloedgolf langzaam klotsen,
Schuimend over 't water, dat verzonk ... .
Daar opeens blinkt in de golf een vonk,
Alsof reuzen steenen slaan en botsen.
Waterbergen, saamgetuimeld hotsen,
Toomloos verder ; en alweer, daar blonk
Plots die lichtstreep, als een meeuwejonk,
Afgetuimeld van te hooge rotsen.
Bliksemsnel schiet 't wonder langs ons henen,
Van 't vergane springende op wat leeft,
Aan 't getouw, voor grooten en voor kleenen,
Vonkenspoel, die doodsgewaden weeft.
Duizend stemmen hoort men klaatren, weenen
In de siddering, waar de golf van beeft.

II

WEERSPIEGELING

't Licht verflauwt tot purper aan de kimmen;
Pinken teeknen donkerzwart zich af ;
De ankertouwen, wit gebleekt en straf,
Leiden her en der, naar plassen, zwimmen.
Lichtjens ziet in 't want men weldra glimmen
't Zijn lantarens, die de schipper gaf,
En, weerspiegeld in de weeke draf,
Uitgerekt tot lange, bleeke schimmen.
Meisjes zitten schomlend op de touwen....
Jongens, die de meisjes gadeslaan,
Jeugd en grijsheid, kindren, mannen, vrouwen,
Alles ziet weerspiegeld men er staan ;
En men zou het spel voor ernstig houën,
Bracht de deining geen verandering aan.

12

DRAAILICHT
Zacht doortinteld van smaragden vonken
Schomlen stralen over 't effen diep,
Over 't zand, waar 't water weg van liep,
Aan de kim tot nevelig grauw geslonken.
Boven 't duin, in schaduwen verzonken,
Staat een reus. Het Noorder oog, dat sliep,
Gloeit opeens, alsof men 't wakker riep,
Sluit zich weer, tot 't weer begint te lonken.
Bange vrouwen zien het aan met vreezen,
't Bijgeloof voorspelt er uit gevaar ;
Stedelingen vragen : wat zou 't wezen ?
Maar de visscher mompelt: man, bedaar
Wie uit wisling 't blijvende kan lezen,
Stuurt zijn pink met zegen door de baar.

F3

GARNALEN -VISSCHERS
Oude paarden schudden met de bekken
Boven 't schuim : ze slepen 't net ter ree.
Visschers rijden op de ruggen mee,
Doen hun best het paard tot moed te wekken.
Zie, men keert .... en de oude dieren trekken,
Nu de visschersjongen roept : hoi hé !
't Wriemelend net ten lesten uit de zee,
Zóó, dat borst en dijen zichtbaar rekken.

Blonde jeugd staat bij de volle manden:
Over 't meisje staart de jongen heen
Kijkers fonkelen onder breede randen,
En men fluistert : visscherlief, nog één !
Uitgestoken worden grage handen :
Weigeren kan alleen een hart van steen.

14

VOLLE MAAN

In de verte zacht, melodisch suizen
Blanke lijn van 't drooggeloopen strand
Paarlemoeren plasjes langs den kant,
En er in de pinken en de buizen.

....

Tegen 't duin de lichten van de huizen
En heel achter, aan den versten rand,
Gloeiend als een pas begonnen brand,
Maneschijn op donkere kerkhofkruisen.

... .

....

In een stoet van grijze wolkenvlokken,
Trekt de maan naar 't Zuiden, naar de zee,
Al wat jong is, voelt zich aangetrokken,
Visschersmeisjes waden langzaam mee :
Voeten scheemren onder donkere rokken
En weerspieglen in de blanke ree 1
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't Jonge leven wriemelt om de stoelen,
Waar 't bedaagde langzaam breit of leest;
't Kalme strand is nooit zoo ruim geweest;
In de verte ziet men golfjes woelen.
In de plas het kousjen uit te spoelen,
Doet het teere meisje 't liefst en 't meest
Voor de jongens is 't een heerlijk feest,
Scheepjes te doen kruisen door de poelen.
Nog een duwtjen en het wakk'rend windje
Doet de zeilen bolstaan aan den boeg :
Lustig fladdert 't aangehechte lintje ....
Zoo het schuitje eens onderstboven sloeg ?
Wees gewaarschuwd, onbesuisde vrindje,
Straks bij vloed vindt 't scheepje golf genoeg.

i6

VLOED
Rustlooze eindeloosheid, grootsch aanschouwen!
't Kenterend water, wat nu landwaarts spat,
Zoekt de pink, door weeke slibbe omvat,
Op het strand, omringd door visschersvrouwen.
't Loodzwaar anker tilt in vast vertrouwen
Ginds een visscher : — tot de borst in 't nat,
Rust hij niet vóór 't goed den bodem vat
En blijft liggen aan de lange touwen.
Op de pink draait zingend men de spaken,
Tot de branding tegen 't scheepsboord gromt
En de kiel zich langzaam los gaat maken

...

Nu de golf het scheepje tillen komt,
Gieren touwen, ziet men zeilen blaken
't Roer valt neder en 't gezang verstomt.

... .
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's AVONDS
't Laatste purper speurloos aan 't vervloeien
In een waas van donker violet ....
Onbewogen 't zachte waterbed ; —
Spiegel, waarin zilvren starren gloeien ....

Breede schaduw aan den voet der duinen
Als een sluier, langs een vrouwewang
Vogelliederen in de duistre kruinen,
Van de popels, onafzienbaar lang ....
En uw stemmen, blonde meisjes, bruinen,
Keuvelende over nachtegalenzang.

Ió

'S MORGENS
Cirkels heeft door 't zand de helm getrokken,
Waar wij klimmen naar den top van 't duin,
Ginds ligt 't dorpje, achter kruin bij kruin,
Klein als speelgoed, opgebouwd uit blokken.
't Effen strand draagt rijen witte vlokken,
Naar de zee toekruipend —; grijzig bruin
Lijkt 't hotel een kubus van arduin
En de driekleur stijfstaande aan de stokken.
Alles fonkelt in de morgenstralen,
En de lucht is helder, zonnig blauw —
Witte wolkjes, uit het Noord aan 't dwalen,
Glijden duinwaarts, haast onspeurbaar flauw.
Schilders gaan penseel en kleuren halen
Nu natuur vernist met zuivren dauw!

ig

ZONSONDERGANG

zilvren zoomen....
Blauwe wolkenmassa's
Zwevend als een donzen vederlast,
Als gebloemt op dof getint albast,
Anjelier naast leliën aan 't droomen.
....

,

Plotseling licht! In breede, heldre stroomen,
't Golvental doorfonklend, dat er plast,
En met gloed, die telken stonde wast,
Ziet de schijf der zon men langzaam komen.

't Goud verdoft.... de schijf wordt matter, ronder,
't Blauw der lucht vervloeit tot paars smaragd.
In den vuurbol gaat de schijf reeds onder
....

Daar verdwijnt de gloeiende atlasvracht :
Nog een streepje, een vonk: vergaan is 't wonder —
De avond daalt onhoorbaar, langzaam, zacht!

20

VISIOEN
't Strand loopt onder water, langzaam onder ....
Links het duin : er langs een rose rand
Rul doortrappeld, ondoorwaadbaar zand:
Rechts de zee : een altijd ruischend wonder.

En als eens Joannes, de verkonder
Jeu Christi, zie 'k een muur, een wand,
Opgebouwd door 's krijgsmans stalen hand,
Onder roff'len en kanongedonder.
Wees nabij mij, Gij, die storm gebieden
En kunt stillen, 't scherp van 't zwaard niet vreest ...
Plots een licht .... Wat zou die glans bedieden ? ... .

Over 't water wandelt weer een geest :
En ik zie de golven westwaarts vlieden,
Als voor 't oog des temmers 't wilde beest.
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RUISCHHOORN
't Taschje vol met schelpjes, die er spoelen
Over 't ruime en eindloos grootsche strand,
Keerde ik huiswaarts om met dankbre hand
Wekenlang mijn schelpen te doorwoelen.
Hoe weemoedig, droevig zoet 't gevoelen,
Als, aan 't oor den hoorn met krommen rand,
Weer de branding heenbruist over 't zand,
Eindeloosheid klinkt uit 't toonloos joelen.
Ach, weerspiegel, als de wintervlagen
Bulderend gieren, zuiver hemellicht:
Om in rythme en rijmen 't voort te dragen,
Klank en glans van 't eeuwig Aangezicht: . .
Zing een zang ons uit de kinderdagen,
Wees een ruischhoorn, waardeloos klinkgedicht

22

HEUVEL- EN WOUDKLANKEN

23

KOELTJE IN 'T BOSCH
In langs 't pad gestrooide zonnespranken,
Over 't diep van 't grijs doortwijgde hout
In langs mos en varens schuilgaand goud,
Wiegelende op de slanke heggeranken

....

In onzegbre en nauw vernomen klanken,
In de zwijmellauwe lucht van 't woud,
En in meer nog heeft het God aanschouwd,
't Moede kind, te slaperig om te danken.
Ritslend komt het koeltje nederstrijken
Uit 't gebladert : schudt den droppel neer
En de slaap gaat wijken, langzaam wijken,
En het kind ziet 't zonnegoud niet meer :
Droomerig blijft 't een wijle rond zich kijken,
En keert zwijgend naar zijn dorpje weer.

24

NIET VOOR KINDEREN
Het morgenlicht werpt koesterende stralen
Op zacht satijnen krop van 't tweetal duiven,
Dat, met bevallig opgestoken kuiven,
Op 't muurtje rustig adem zit te halen
....

Op versch gesneden druiven in de schalen,
Op 't vlindertal, dat eensklaps aan komt wuiven,
Om als een wolk de vruchten te overstuiven
En op 't gezicht zich kosteloos te onthalen.
Een knaapje komt : hem is 't muziek voor de ooren
Dat duifgekir ; die druiven zullen monden,
En 't vlindervlerkje is wellust voor zijn oogen
...

Het grijpt .. het grijpt .. Maar 't stofgoud gaat verloren,
De dauwdrop valt, de druiven zijn geschonden,
En 't kirrend duifje is elders heengevlogen.

25

VARENS
Nu de varens als een branding wuiven,
Springt de saamgerolde spore los,
Om, verwaaid door 't roodgetinte bosch,
Her en der, naar eiken kant te stuiven.
Tot weer nieuwe groene varenkuiven
Op zich heffen uit het donker mos,
En, in telkens breeder, fraaier dos,
Pluim bij pluim en steel langs steel komt schuiven.

Hebt ge, o licht, na regen weer geschenen,
Dwars door 't zachtgetint smaragden woud,
Dan, alsof de varenoogen weenen,
Kletteren droppels langs het groene hout,
Sijplen door den rooden boschgrond henen,
Waar geen voet te treden zich verstout.

26

BUI
Grimmig snellen rondgerolde wolken,
Eindeloos groote kluwens, aan door 't blauw.
Doodsche stilte ! Toch, ze naadren gauw,
Scherp weerspiegeld in de molenkolken.
Schelle fonkling van millioenen dolken;
Dan de donder; en, van regen lauw,
Schudt de wind den hechten molenbouw,
Loeit het rund, dat wegvlucht, ongemolken.
Zuiver, als geslepen edelsteenen
In een rand van donker goud gevat,
Spiedt de klaproos door de halmen henen,
Glanst de koornbloem helder na het bad ;
En het paard, met glimmend stijve beenen,
Scheert de klaver, koel en druipend nat.

27

WOLKEN

Over 't loof der rosse zilvren berken
Trekken lange schaduwmassa's heen:
In hun donker schuilt het huis van steen,
Achter 't woud de torenspits der kerken.
Schaduw werpen ze op de breede vlerken
Van den reiger, spiedend naar beneên,
De ingetrokken hals bedrieglijk kleen ;
Schaduw op de groene kerkhofzerken.

En ze ruischen malsche regenstralen
Op de plant, die haast gestorven was
Mensch en dier, verkwikt door 't ademhalen,
....

't Nietig zaadje tusschen 't weidegras,
Alles spruit, herleeft op hoogte, in dalen,
Bella donna, winde en herderstas !

28

CAMPANULA
Klokketoren, lui 't gebloemt der velden
Tot de heilge meidagviering saam:
Zilvertonen op der winden aam,
Wil aan berk en beuk de tijding melden,
Dat aan de eikentak de knoppen zwelden
En de bloem weer prijkt aan brem en braam:
Dat de meidoorn uitloopt, zeer voornaam,
Hoe de takken 't bloesempje ook beknelden.
Tooi der dorre vaderlandsche zanden!
Voor mijn hart waart gij de vriendenlach
Als ik soms, in verre en vreemde landen,
U, als thuis, in schoonheid prijken zag:
En zoo vlocht ge met uw bloemenbanden
Mijn herinnering saam van dag tot dag.
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ERICA EN BIJ
Tusschen de ijle zilvren berkedreven,
Over heuvlen en langs beek en wei,
Strekt zich uit de paarse groene sprei,
Die uit geur en bloemen werd geweven.
Hoe voorbeeldig vriendlijk is hier 't leven 1
Zelfopoffering maakt de harten blij :
Want de bloem heeft aan de nijvre bij
Bateloos haar besten schat gegeven.
Deze draagt er de opgegaarde honing
Uren ver, met gonzend bromgeluid,
Naar de korf bij 's landmans stille woning.
't Lijdt niet lang of heel de zoete buit
Prijkt ten disch van burgerman en koning:
En opnieuw weer zwermen bijen uit.

30

DE ROODE BOSCHBES
Losgesprongen uit de ronde doosjes,
Kleeft de spore aan webbe en herfstdraad vast
En, verwaaid in 't ruig van de eikenbast,
Op de bottels van de wilde roosjes ;

Op de boschbes, die, met purpren bloosjes,
Tusschen donkre en stijve blaadjes wast,
En zoo goed bij 't najaarslandschap past:
Op de frissche, aanvallig heldre kroosjes.
Waarom, besje, vloekt u toch de laster
Als het giftigst schepsel van uw soort ? —
Ach, een eerzuil waar' voor u gepaster

Dan des wuftlings onbedachtzaam woord:
Reiner, kuischer, beter besje wast er
Hier in 't bosch, noch elders in een oord.
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BOSCHBESSEN
Glanzig vochte nevels, uitgehangen
Over 't verre en heuvelig verschiet,
Trekken, nu de zon haar stralen schiet,
Opwaarts met des leeuwriks blijde zangen.
Bukkend met van vreugd gebloosde wangen,
Juicht in 't bosch het meisjen als het ziet
Hoe de struik wel twintig besjes biedt,
Die ze in 't mandje handig weet te vangen.
...................................

32

NA DEN REGEN

Achter wolken dringen, half verstolen,
Zilvren stralen diep in 't groene dal:
Maar nabij ligt beek en waterval,
Langs den heuvel, nog in waas verscholen.
Onbespied in de overtwijgde holen,
Spot de vos met de uitgezette val :
Maar nu hij aan 't licht kruipt langs den wal,
Fonkelt 't oog als aangeblazen kolen.
Vlak nabij hoort men de haan plots kraaien:
Meent het dier, dat de uchtend voor hem daagt?
Vosjes pluimstaart, boven 't gras aan 't waaien,
Heeft verklapt, wie 't kippenhok belaagt:
En de leeperd, bezig wind te zaaien,
Wordt door storm terug naar 't hol gejaagd.

33

KORENVELDEN
O velden koren, door den wind bewogen,
0, in de winden golvend goudgeel graan,
Als ik een schaduw langs uw rand zie gaan,
Of die der wolk komt statig aangevlogen,
Dan schijnt ge opeens te rijpen voor mijn oogen,
En neemt uw geel een warmer bronskleur aan
Dan hoor ik sikkels door uw halmen slaan,
Al roept 't verstand : een logen, 't is een logen 1
En, opgetast op 's landmans donkren wagen,
Die drijft in rossen zomeravondgloed,
Rolt ge aan, terzij van winde omzwierde hagen,
Het dorpjen in, door jong en oud begroet :
Elk roem uw komst als gulden dag der dagen,
En dankt voor 't brood, waarmee ge opnieuw ons voedt.
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MEI
't Luchtwindje waait langs paarse Meiseringen,
Langs wilde roos en geurige jasmijn:
En over alles speelt de zonneschijn ;
Uit windselen komen knop en bladeren dringen.
Dauw, bloemen, jeugd en tranen zijn de dingen,
Waardoor men lijdt, maar zonder hartepijn ;
Omdat in elk een jeugdig vogelijn,
Van 't voorjaar af tot 's winters, zit te zingen.
Maar 't gaat voorbij, wat lieflijk is in 't geuren
Aan 't leven grenst de dood, het wiegje aan 't graf
Steeds 't zelfde zien we in anderen vorm gebeuren
De straal ruischt op, valt weer den heuvel af
Op vroolijk-zijn volgt later droevig treuren,
Wat weldaad is, schijnt straks een bitt're straf.
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OP DEN HEUVEL
Zie, wat dartelt op de heuveltoppen,
En wat scheert het spruitjen uit de hei ?
Zijn het herten ? .... schemert ginds 't gewei ?
Duidelijk zie ik opgeheven koppen.
Ginder zijn er die zich schuw verstoppen,
Achter frissche voorjaarsblaadjes ; — blij
Knabbelende aan het groene hout in Mei,
Nooit verzadigd van de lenteknoppen 1 —
Zoo nu vlieden, in des dichters zangen,
De gedachten ver, als in den droom,
Blijven in ravijn, op heuvel hangen,
Fier op vrijheid, schuchter in hun schroom ....
Laat ze dartelen, tracht er geen te vangen,
't Zien versterkt, wie mat zich voelt en loom.
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AAN HET MEER
Dartele reeën snellen aan en spelen
Aan den rand van 't zilverblanke meer;
En, weerspiegeld, welft de varenveer
Donker af, naast 't loof der witte abeelen.
In den top is 't nachtegaaltje aan 't kweelen :
't Reetje springt van d'oeverrand omneer ;
Herten komen, zuigen, keer op keer,
't Koel kristal door heetgeschroeide kelen.
De avondschaduw rekt zich uit, wordt langer,
Purpergloed ter kim, zoover men ziet:
En verkwikt rijst de afgetobde zanger
Van de heide op neven 't oeverriet.
Ach, wanneer de hette u moe maakt, banger,
Doe als 't hert : drink frisch u — aan een lied 1
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NAAR HUIS
Zoet gevoel naar 't lieve thuis te stoomen,
En, al naderende, u om niets bekreund
Dan te zien of ge, uit 't portier geleund,
't Dak ziet schemeren achter lindeboomen !
Of de buren reeds te voorschijn komen ?
Of door 't rijden, waar de straat van dreunt,
In de muren, door het dak gesteund,
Spleet en barsten niet zijn toegenomen ?
Maar wat kan u barst en spleet thans schelen,
Groene pan of verveloos kozijn ? —
In de linden hoort ge uw vooglen kweelen,
Op de bladeren speelt de zonneschijn ;
Kinderstemmen komen 't oor u streelen
Welkom ! welkom ! roepen groot en klein.
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FRAGMENTEN
WOUD
Wat toch fluistren de afgevallen bladeren,
Wat de berkentwijgen langs den stam?
PINGINCULA

Weemoedsvol als 't beeld der Lieve Vrouw,

Speur 'k een bloem, aan 't steeltje diep gebogen
BLOEMENTUIL

Wel is 't me een lust voor uwe blonde haren
Een bloementuil te plukken op de duinen,
Aleer de buien 't kleurenspel verbleeken
....

ORCHIS MACULATA

te fraaier dan uw bloemen:
't Gevlekt visier half open en half dicht:
De zilvren helm
Het vleugelpaar, uitwuivende in het licht
....

....

OSSEN

breedschoftige ossen,
Zacht bruinrood, glanzig en van hoornen hoog.
GELAAT

Zij had
In 't witte maangelaat sibyllenoogen
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II ZONDER SONNETTEN
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COR CORDIUM
Weet gij wat 't liefste ik op aarde verricht ? —
Niet te staren naar 't zich vergaren
Der onweerswolken aan de kim
Noch op de baren
Naar 't maangeglim,
Noch naar de stralen,
Die spookrig dwalen
In mist der dalen
Als nevelschim.
Maar als bij 't krieken op purpren wieken
De dag weer aanzweeft over 't woud,
Langs 't pluimloos kieken
Zijn vleuglen houdt,
Zóó 's werelds plagen
Verzachten, dragen,
Gelijk bij 't dagen
Het zonnegoud 1
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LENTE
Wat zucht en stamert
En tikt en hamert
Met duizend stemmen in 't elzenbosch ?
Wat wonder kloppen
Of vingertoppen
Er fluistrend manen : maak los, maak los !

Ontelbre droppen
Aan borne knoppen
Aan 't zwellend takje zoo sappig rond,
Ze staamlen allen
Bij 't roemloos vallen
Door 't bolle windje : maak los — terstond 1
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DROOMEN
0, mijmrend te droomen
Op 't glanzig groen mos!
Er samen te komen, met nymfen, met gnomen
In 't scheemrende bosch !
Ze sluipen langs blaadren
De bloemkelken uit ;
En toonen bij 't naadren de zachtzwellende aadren,
Satijnig van huid.
Wat wondervol dartlen
Van 't lelieslank lijf ;

Hoe streelen en martlen ze in tuimelziek spartlen
Mij de oogleden stijf !

Van kelken en knoppen
Geschud op mij neer,
Zijn 't geurige droppen, die 't hoofd mij doen kloppen
Ik waak haast niet meer !
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OP HET MEER
Ginds spieglen de bergen in 't donkerblauw meer;
Ik zie ze, maar voel hun verrukking niet meer.
Daar sla ik de riemen in 't meerkristallijn
En 't is of ze duizlig van 't schommelen zijn.
Nauw gloeien de lichten aan de oevers in 't huis,
En 't is of ze roepen : ik wacht u straks thuis !
Nog drijft door het purper de wolk als een pluim
En 'k voel mij bij 't roeien zoo luchtig, zoo ruim.
De starren verschieten ; — daar rijst in mijn borst
Naar 't maatlooze ruim een onmeetlijke dorst!
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DE MAAN
Trekt gij met uw zilvren stralen,
Mij, o maan ?
Of moet ik, bij 't eenzaam dwalen,
Tot u gaan ? —

Scheemrig weeft ge om heuveltoppen
Tooverglans ;
Hebt gij dan geen balsemdroppen
Voor mij thans ? —
Stort, gelijk ge op voorjaarsbloesem
Stort uw licht,
Vrede me in den jongen boezem
Me op 't gezicht !

Rustloos ijlend als de golven
In uw schijn,
Is ook al mijn vreugd verzwolgen
Door de pijn.
Straks als ge achter heuvelklingen
Kalm verdwijnt,
Stort ik 't uit in rustloos zingen
't Leed, dat schrijnt.
Ach ! zoo ik, als gij, moest zwijgen,
Welk een kruis ! —
Schijn nog lang bij 't dalen, stijgen,
In mijn huis !
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IN 't GROENE BOSCH
Mijn liefste draagt in 't groene bosch
Een lichten paarschen morgendos.
Haar blonde lokken dartlen los
Van 't licht doorvonkeld, goud en ros:
Zij zingt een lied en kent geen leed
In 't lichte paarsche morgenkleed.
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RUSTELOOS
Statig drijft op 't vijvervlak
Tweetal zwarte zwanen ;
't Licht kan door den dennentak
Nauw een weg zich banen ;
In den lommer zwart van veer,
Roeit het lustig heen en weer.
't Windje breekt den spiegel stuk,
Kleine golfjes klaatren ;
't Koeltje heeft het wonderdruk
Met de ontroerde waatren.
't Tweetal wendt opeens den nek
Zoekt een kalmer, koeler plek.

Nu met 't zacht insectgegons
Nacht is aangekomen,
Steekt het hals en nebbe in 't dons
Om als 't kan te droomen :
Van een schooner oord wellicht
Dan zich voordoet aan 't gezicht.
Maar een nijdige onverlaat
Plompt in 't meervlak steenen
Dat wil zeggen : gaat toch, gaat!
Pakt u spoedig henen!
Beiden heffen 't klaaglied aan:
Ja wij gaan, ja wij gaan!
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WENKEN
Witte wolkjes, met doorgloeide randen
Boven zee,
Wenken als een zacht paar blanke handen
Kom toch mee !
Blauwe plekken, in de blaadrenbogen
Van 't prieel,
Wenken als een zacht paar vriendlijke oogen :
Min haar veel!
Reuzenletters, in de kristallijnen
Schaatsenbaan,
Wenken als een beeldspraak door haar lijnen
Wil toch gaan!
IJzelpluimen, die aan takken klemmen,
Stijf van kou,
Fluistren als een zacht paar feeënstemmen
Blijf haar trouw!
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ZWALUWEN
Wat glipte over 't water, dat rustig nog sliep
En schoor met de wieken het donkerblauw diep?
Wat roerde de bloemen op 't witbedauwd veld,
En was in een oogwenk in neevlen ontsneld ? —
Wat kringt om mijn hoofd toch fluweelig van wiek
En wekt mij door 't sjilpen bij 't morgengekriek ? —
Zoo roeren gedachten mij dikwijls het brein ;
ik tracht ze te grijpen, weet niet, waar ze zijn.
Zoo glijden de beelden mij vaak door 't gemoed;
Ze komen, verdwijnen. 'k Weet niet wie het doet.
Zoo zwermen gevoelens me in 't wereldruim hart; —
Het sjilpen verneem ik : 't is lust en 't is smart.
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VERRIJZENIS
De Oostertrans is flauw aan 't blozen ... .
't Tintlend starrenheer verschiet,
Reeds bij poozen
Suist het koeltje door het riet,
Klinkt des leeuwriks uchtendlied
Straks prijkt, gecierd weer met purperen rozen,
Met violieren, het verre verschiet !
Worstlend met het alvermogen
Wijkt omlaag de schaduw niet.
Aan de bogen
Klinkt het levenwekkend lied
Dan eerst verruimt zich uw aarde aan uw oogen,
Als ge uit een hooger gezichtspunt haar ziet!
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VALLENDE VRUCHTEN
Wat zwiepend geschommel langs pannen en nok!
Hoe zwieren langs 't tuinpad de blaren !
Soms hoor ik een plomp en een val en een schok:
't Zijn appel- en peereparen.
Ze tuimelen rijp van den buigenden tak;
Vervuld zijn van daag hunne jaren.
Ze raatlen over de pannen van 't dak,
Nu de stormen komen gevaren.
Ook zijn er die plompen de slooten in
Door 't kroos naar den bodem geschoten,
Die toonen geen puntje van wangen noch kin,
De kleinen zoo min als de grooten.
Waar 't kroos door de winden verschoven is,
Daar drijven ze op 't donkere water,
Van wangen zoo rood en van kinnen zoo frisch.
Ze roepen : ach, visch ons later !
Ook zijn er die rollen in blaadren zich rond
Alsof ze zich willen verschuilen.
Ze zijn van het vallen zoo plekk'rig, zoo bont,
En dragen gedeukte builen.
De blozende, frissche, de gele vooral,
Door wespen gestoken, gebeten,
Die lijden het meest van den tuimelval
Ze zijn zoo gescheurd en gespleten.
Het groene onrijpe ooft is 't beste bestand
Al stortend voor hevige schokken :
En valt den dichter somtijds in de hand
Somtijds in zijn zwierende lokken.
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Kom stormen in 't leven, zoo zucht hij, kom thans
Door 't dragende hart mij gevaren
En blaas er, o Muze, in den tuimeldans
De vrucht van mijn rijpende jaren !
Mijn liedren, ik weet het, zal 't evenzoo gaan,
Zal 't gaan als de vallende vruchten :
Er zullen in goudene schalen er staan,
Die hebben geen kwaad te duchten.

Weer andre, gerangschikt op zilveren blaán
En ciersels van keurige disschen,
Die biedt men de gasten bij voorkeur aan
En niemand wil gaarne ze missen.
Maar, waar zij als app'len in slik van het pad
Op drassige gronden belanden,
Daar worden ze, kleurloos, bewasemd en mat
Gedeukt door de vlekkende handen.

En zijn ze door 't kroos van den moddersloot
In donkere kasten gesloten,
Dan moogt gij wel wenschen : ach, was ik maar dood
Om vruchtboomen nooit weer te pooten !
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AVONDWANDELING
'k Had uren reeds gewandeld ; — daar opeens
Een weiland ; en er achter blinkend licht,
Een onafzienbre streep, zoover ik zie.
Een meer, een vijver, dacht ik eerst, maar neen
Het is een wolk, waarin de zon zich spon
En rolde en wond, tot alles zilver werd
En blonk en glom als versch geweven zij.
Daarna vervloeide 't, werd het bleeker ; — en
In 't verre west, waar 't luchtruim effen is,
Zie 'k vuurge spoelen schieten aan de kim
En purpren draden slingren door elkaar.
't Is de avondsluier, die geweven wordt ;
Al vaster, dichter ; tot in 't eind karmijn,
Met violetten inslag en hoog geel,
Dat meer en meer vervloeit tot effen paars,
Er hangt gespreid als rustbed voor de zon,
Ras dalend. In dat licht speur 'k plots
Een hooggesteelde en slanke umbellifeer,
Wijd uitgespreid de schermen en er op,
In 't zelfde vlak, de bloemen, bloem aan bloem.
Maar verder, zie, daar slingert winde zich
Spiraalsgewijs en tegen 't licht rondom
Een jonge wilg en kruipt de takken langs
En slingert zich op andre dichterbij ;
En al de klokken zijn in 't avondlicht
Doorschijnend als de dunne schaal van 't ei,
Waarin een glimworm zich een rustplaats koos.
De madelieven met het hart van goud
Zijn reeds gesloten, kleine knopjes meest.
Viooltjes geuren : ik ontblader één
Als 't meisje, dat zich afvraagt : mint hij mij?
En wat ik vind zweemt naar een kleinen man.
Daar buk ik mij en zie wat wondre bloem !
De blaadren zijn als droplen bloed zoo rood
En binnenin, bij 't avondlicht, zie 'k ook
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Een kruishout, hamers en een spijkerpaar.
Is dat de Passiebloem ? Of mooglijk wel
De Nagelbloem ? Genadekruid wellicht? —
Vraag dat aan d'avond, die nog gloeit in 't West.
Ik rep mij verder. Rondom in de wei
Verrijzen aan een slanken, ranken steel,
Hoog boven 't gras en duidelijk zichtbaar nog,
Een aantal bloemen, heerlijk fraai van vorm.
Zij zijn mij lief. ik weet niet juist waarom.
Toen 'k jong was, nog een kind, plukte ik ze graag.
De zwartgevlekte blaadren glanzig groen
Doorgleufd, lang, smal, zijn cierlijk,
Maar gekerfd ; zij boren jong zich heen
Door 't bolstrend buitenblad ; maar houden steeds
De teeknen van dat werk. De donkre vlekken
Ontstonden, zegt men, enkel door hun goedheid.
Eens in de wei, die bloemenwei, was 't oorlog
En alles trok zoo goed het kon ten strijd.
De distel was vooraan met pluis en stekel,
De braamstruik volgde en toen de wilde roos
En 't allerlest kwam nog de meidoornbloesem,
Gevlekte scheerling en de dolle kervel.
Aan de andre zijde schaart zich in 't gelid
Campanula en luidt ras de oorlogsklok ;
Pedicularis en ook ganzerik ;
Hottonia vooral, met bieze en pijikruid,
En calta uit 't moeras ; dan nog van d'akker
De gele ganzebloem, de witte uit 't weiland.
Maar wat niet kwam was 't trotsche standelkruid:
Het mengde zich niet in de boersche twisten,
Fier op het zilvren ridderlijk blazoen,
Fier op den helm met slanke vleugelstukken
En op 't vizier, dat langzaam neer zich draait.
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Toen vielen de onverlaten aan op orchis

En geeselden en steenigden zoolang
Tot alles bont en blauw werd van de slagen.
De wonden heelden, maar de teeknen bleven,
De vlekken werden schoonheid met de jaren
En orchis maculatum heet de plant sinds.
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EDELKNAAP
Ha lustig, ha lustig ! Te paard, te paard!
Aldus heeft de jachthoorn geklonken ;
En snuivend en stuivend vooruit met vaart
Gaat 't dwars over boomstam en stronken.
„Laat schieten den valk ! Laat los, laat los !
Den kap thans van de oogen genomen !" —
En de edelknaap knielt op het groene mos
Blikt op langs de stammen der boomen.

De beuken, hoe zwaar ook, zijn mossig en zacht;
Der bladeren schaduwen spelen ;
In 't licht zijn de teederste takjes smaragd,
Waarin reeds de vogelen kweelen.
Op de opene plekken, daar blinkt 't als van goud
En tuimlen de lichtspranken neder ;
Daar flonkren de blaadren langs 't groene hout
En schomlen in 't windje op en neder.
„Wat mart gij, wat mart gij, o Valkenier
De reiger zal wis ons ontkomen !" —
En de edelknaap spiedt naar zijn vuist, naar het dier,
Blikt op langs de stammen der boomen.

Op d'uitersten tak van de beukenkruin
Daar wieglen de reigers in nesten ;
Toen 't winter was, zag hij ze zwartdonkerbruin
En scherp tegen 't goud van het Westen.
Ze vlogen in kringen er om en er in,
De halzen ver over de randen ;
Pas wedergekomen bij 's voorjaars begin
Uit warme en zoo verre landen !
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„Wat mart gij, wat mart gij, o Valkenier!
Zeg, droomt gij van herten en vossen ?”
Maar vaster omklemt hij het roofzieke dier
En wil 't van den kap niet verlossen.
Hij weet het ; het nest gebouwd met zorg,
Bekleed met de pluimen der ouden,
Is voor het gebroed een heilige borg,
Die ouders voor kinderen bouwden.
Die ouders te dooden waar' schandlijk en slecht,
Waar' jongen van steun te berooven ; —
Hij draagt niet 't hart van een poortersknecht
Hij blikt omlaag en naar boven !
„Wat mart gij, wat mart gij, o Valkenier!
Zeg, droomt gij van varens en mossen ?" —
„ — Jaag liever op hinde en herten hier
In de eenzame Soerensche bosschen !" "
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AVOND-WATERTOCHT
Een polder strekt zich uren voor ons uit,
Nog ruim en blank als 't luchtruim overdag;
Wanneer door 't blauw de groote stapelwolk,
Met violetten buik en zilvren rug,
Er voortrolt onder d'adem uit het Oost.
Want nu, nu 't donker wordt en avond bijna,
Nu voor ons uit, waar, langs den polder, zich
De ringdijk buigt naar 't West, de zon verdwijnt,
Nu is 't of 't watervlak 't gemis vergoeden wil
En, 't vliedend licht met volle teugen drinkt.
't Kaatst, 't schittert op de rimpling door den riem
Geploegd in 't kristallijn ; 't hangt in de gleuf
Door 't springend bliekenpaar getrokken,
En, waar naar rechts zich 't biezenveld verwijdt
Als onafzienbaar donker vierkant vak,
Daar hangt het op de toppen van 't fluweel
Der donkerbruine en pluimgelijke bloesems.
In schaduw van die biezen roeien wij : —
Wij visschen planten, appelbloesemkleuren,
Aan steelen, schermgewijs op dikkren steel geplant
En hoogre ; maar die bloeien als de spurrie,
En kleiner ook van bloem. Dan op een steeklig
En vleezig blad, lang, smal en donkergroen
En kransgewijs van ondren saamgevat,
Een wonderfraaie, een porceleinen bloem
Driebladig, zonder kelk en vlekloos als
De pas gevallen sneeuw.
Het water werd steeds lichter nog, terwijl
De gloed, vooruit, steeds minder werd en kromp;
Tot aan den dijk der populieren kruin,
Waarachter 't weemlend zonnegoud verzonk,
Al zwarter werd en tegen 't diepe ruim
De blaadrenmassa toonde als silhouet.
Daar naast verrees — en 'k dank mijn metgezel,
Dat hij mij wees, wat ik u thans hier zeg —
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Een molen. Zie, de ronde, donkre kap
Keert naar het west haar twee paar wieken heen,
Die roerloos staan met weggenomen zeil
En bruin van lijnen omgetrokken zijn.
En op de hooge stelling, waar de wiek
Dag in dag uit haar lustig wijsje zingt,
Bij goeden wind, daar staat een rank figuur!
Het schijnt een meisje, een vrouw. De lange haren
Lichtbruin — maar wellicht zijn ze blond —
Bewegen zich in 't avondkoeltje zachtkens.
Zij staart naar 't Westen, met den rug naar ons:
En wenkt van tijd tot tijd met beide handen.
„Wie 's dat ?" — zoo vroeg ik. Maar mijn vriend
Sloeg krachtiger de riemen door het water
En uit dien riemslag sprak een diep gevoel.
„Dat 's Méta !" zegt hij, „Kind van ouders,
Die schatrijk zijn en veraf wonen, ergens
Waar zij geen last meer hebben van hun Méta.
Ze is hier besteed en — gek 1"
Ik zuchtte en zag
Nog eens naar 't wenkend handenpaar —
Naar Méta
....
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DE STERVENDE ZWAAN
Een zwaan ligt op 't water te sterven
En zingt een lied,
Van 't eindeloos, eindeloos zwerven : —
Hoe 't is geschied ! — —
Gij bladeren rood en purperbont,
Wat klaatren
Uw stemmen ? En waarom dobbert ge rond

Op de waatren ? — —
Gij biezen, van rouwe geknikt en geel
Overstoven,
Wat ratelt ge toch van steel tot steel
Diep gebogen ? —

De heggerank ook verlangt naar 't graf;
De winde en hop :
Zij schudden hun laatste cieraad af,
Den regendrop.
De bruine beuk weent droplen bloed
Omlaag, omlaag!
De blaadren tuimlen zwart als roet
Gestaag, gestaag!
Zelfs bilzenkruid, alruin en look
En paddenstoel,
Die buigen de hoofden en weenen ook
Met diep gevoel. —
Een zwaan ligt op 't water te sterven
En zingt een lied,
Van 't eindeloos, eindeloos zwerven : —
Hoe 't is geschied! —
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NAJAARSGEVOEL
Geen koeltjes kreuken het loof der beuken,
De lucht is stil ;
't Zacht blauw der kolken, gedrenkt met wolken,
Kent drift noch gril.
Ontelbre reuken uit eik- en beuken En berkenblad,
Vermengd met dampen uit akkerkampen,
Omzweven 't pad.
De voet gevaren door dorre blaren
Jaagt ritslend ze op,
En kwetst door 't treden den afgegleden
Dauw -flonkerdrop.
Der paden zoomen in schauw van boomen
In zilvergloed,
Zijn git, robijnen, die droplen schijnen
Van maagdlijk bloed.

Daarboven 't fonklen en goudrood flonkren,
Als 't windje waait,
Der reuzenwaaiers, nog door geen maaiers
Omlaag gemaaid.
En dan bij poozen, rood als de rozen
In licht gedoopt,
Op 't pad de blaadren, tot 't stof der vaadren
Bijééngehoopt.
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LUCHTBEELD
Wondere witte waterdampen zweven
Aan en af langs 't bruine kleed der hei:
Hoog de maan en laag de nevelsprei,
Als een star door moeselien geweven
Als een vuur door blauwe rookkolommen
Zachtkens tintlend met verbleekten gloed
Zilvervisch, uit 't diep omhoog gezwommen,
Op den rug geworpen door den vloed.
Tot het zachte zoele Zuie-windje
Alles saamrolt, alles smenvaagt,
De Oostertrans, alsof de morgen daagt,
Paars gestreept wordt met een purpren tintje.
Dan daartegen, zuiver afgespiegeld,
Reuzenbeelden, hoog één en één laag,
De armen in beweging, 't hoofd gewiegeld,
Heen en weer een scherpe reuzenzaag.
Ha! dat tweetal zaagt de zondige aarde
Middendoor in 't stille morgenuur ; —
Maar hoe meer ik op het luchtbeeld staarde
Groeide in 't Oost het dagend zonnevuur.
Uitgespreid als smetloos blanke vingren
Van een wel- en wonderdoende hand,
Zie ik glansen op- en zijwaarts slingren,
Lichtende over 't bruine heideland.
Dáár doortintlen de eerste roode stralen
Bloem en heikruid, zwaar van zilvren dauw;
En de spooksels krimpen, slenken, dalen : —
Weggevlucht zijn zaag en Witte Vrouw!
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IN DE LAAN
Niets doe ik liever op het wandelpad,
Dan, langs 't in vloeiend goud gedrenkt geboomt,
Naar 't spel te spiên van 't licht, hoe 't komt en gaat
Hoe 't takkenschaduw teekent op den grond ;
Hoe, als het waait, die schaduw krimpt en rekt;
Hoe dan der blaadren beeltenissen stom
Elkaar vervolgen, zooals molenwieken
Bij luwen wind, of als bij maanlichtglans
De schauw dier wiek komt aangesneden, om
Ons slag op slag door 't lijf te gaan : zoo groot,
Zoo reuzig groot, wanneer de molen draait,
En 't helder is. —
Maar in de laan is 't stil,
't Geboomte is onbewogen, stil de lucht.
Een geur van blaadren, saamgewaaid, vermolmd,
Bedwelmt een weinig, mengt zich samen met
Den wasem van een lossen vochten grond. —
Het is October — Langs der beuken stammen,
Zwaar, rij aan rij, een onafzienbre reeks
Aan eiken kant, verschieten over
Zwart donkergroen, zachtgrijs gekleurden bast
Van tijd tot tijd smaragden strepen licht.
Van tijd tot tijd, maar ook van eind tot eind,
Want links in 't Zuid zijn 't zware wolken, die
Er rondgerold, maar helder wit en zacht
En laag naast laag gestapeld, 't licht der zon
Den doorgang er betwisten ; en van daar
Mijn laan, waar 'k wandel, donker ; maar vooruit
't Pad overwelfd door bogen bruin en geel ; —
Dan donkre schaduw weer ; en dan weer verder
Robijn en goud op parelgrijzen grond.
En zoo om 't ander. Tot op 't lest het licht,
Een smalle streep, maar krachtig, diep van toon,
In schaduwslag verdwijnt van aarden wal;
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Waarop de berk met ros beroomden stam
Het krimpend, gelend blad en 't twijgental
Als kantwerk ópheft tegen 't blauw der lucht,
't Wit van de wolk. —
Opeens treedt uit die scháuw,,
Ik zie niet hoe, een klein figuur in 't licht.
Een jongen, meende ik, in zijn blauwen kiel
Op weg naar school. Maar nu ik scherper tuur,
Denk ik, een vrouw, voor boodschappen uit huis.
'k Tuur scherper ; maar — te laat. Zij treedt opeens
De schaduw in, onkenbaar scheemrend thans.
Nu kan ik weer opnieuw gaan gissen ; tot
Ze opeens weer treedt in 't tweede lichtvak, dat
Haar van mij scheidt met nog twee andre ginds.
Nu zie ik beter : — 't is een vrouwlijk wezen, jong
Van lokken blond, rooskleurig van gezicht,
Omlijst door 't haar, dat afgolft op de schoudren.
Maar scherper turend houd ik, wat er zweeft,
Voor banden van een muts — van 't boodschapmeisje?
Geen antwoord ; want ze treedt de schauw weer in.
Ik stap wat aan ; want zie hoe stil de lucht
Verandert toch het lichtvak naar mij dunkt
En wordt de schaduw langzaam, langzaam dunner.
Thans zie ik beter : — 't is een vrouw op leeftijd
In helder witte morgenkleeding, dragend
Iets in haar armen ; maar ik weet niet wat.
Het wappert weerszijds af als kanten sluier
En ziet er uit als een pistache ; een pak
Bruidsuikers in een rozenkleurig hulsel. —
Weer schaduw en weer licht. —
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AVOND OP DE HEIDE

De zon doorpurpert laag ter kim,
Met rood geglim,
De bloemen der heidestruikjes,
Wit glanzig als sliep een feekoningin
Een elfenstoet er binnen in,
In de kelken der kroezige kruikjes.
En lager zinkt het bloedrood oog,
Het straalt een boog
Karmijn op 't paarse laken,
Waartusschen de klokjes gebogen thans staan,
Nu de elfen om er uit te gaan
Zich los van de helmhokjes maken.
De zon zinkt weg en 't rood wordt goud —
En tusschen 't hout
Suist wonderlijk tikken en stampen.
'k Zie elfen, die er bezig zijn
Uit spinrag en uit herfstdraad fijn
Te weven de purperen dampen !
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POEL
Waar aan den boschrand, tusschen pijn
En lariks zilvren berkenschijn,
Weerspiegelt in den blanken poel,
En de omgevallen paddenstoel
Half opsteekt tusschen dorre blaán,
Trok schoonheids toovermacht mij aan.
Hoog dreven door het blauwe ruim
De wolken — dun als zilverschuim,
Hun schaduw, glippende aan en af,
Volgde in een speelschen tuimeldraf
Het edel hert met hoog gewei —
Mij in een oogenblik voorbij!
Was ik een hert, was ik een wolk !
Zoo priemde mij der afgunst dolk.
Maar nauw gesproken, voelde ik ook
Het ijle van dier wenschen rook ;
Ik nader meer en meer mijn doel:
Zie mij wierspiegeld in den poel!
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ZEILEN
Uit zeilen, uit zeilen
Wie gaat er niet mee ? —
De bolronde wolken,
Ze roepen: in zee 1
Uit zeilen, uit zeilen !
Wie heeft er geen zin ?
De zwellende golfjes,
Ze roepen : stap in 1
Uit zeilen, uit zeilen !
Opwekkend genot: —
Ver van de taveerne
Maar dichter bij God!
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MAAIERS
Daar gaan ze weer !
Daar staan ze weer !
Daar slaan ze 't neer,
Het gras bij 't morgenkrieken,
En halen de zeisen telkenkeer
Langs 't wuivende pluimveld heen en weer
Als blinkende molenwieken.
Tot blij getik
En dof gebik,
Klik-klik, klik-klik,
Van hamers klinkt op de sneden :
Tot scheermesscherp de zeis weer blinkt
En 't maaiersliedje lustig klinkt,
Nu de zeis weer komt aangesneden !
Want zie, hoe frisch
De morgen is,
Reeds liggen ris
Aan laag op laag de halmen: —
Maar ach! de leeuwrik vaart bang omhoog
En heeft geen moed aan den blozenden boog
Zijn jubelzang te galmen 1
Hij weet het : dicht
Bij de zeisen ligt,
O droef gezicht,
Een nest met jonge hazen.
Hij ziet van omhoog het jonge goed,
Hoe ze zonder de ouden en welgemoed
Op de wuivende sprieten azen.
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En eensklaps ruischt
En gonst en suist
En scheert en bruist
Een staalvonk in ijlende kringen ;
't Gaat raaklings, raaklings langs hen heen ....
O maaiende mannen met harten van steen,
De leeuwrik kan boven niet zingen!
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VIJVER IN T' BOSCH
Gelijk aan zuilen hecht en sterk
Met zacht mos op de stammen,
De gloeiende kruinen in 't blauwe zwerk
Maar lager vol wieglende vlammen,
Rijst boom aan boom
Bij den vijverzoom
De krachtige neven de broze;
En spieglen in 't water zich, één van zin,
En groeien zoo tusschen twee werelden in
Het eindige en 't eindelooze.
Gelijk een bonte vlindervlucht,
Een stoet van rozige vlokken,
Gewiegd op vochtigen najaarslucht
Geschommeld met zachte schokken,
Daalt blad na blad
In 't donker bad
En blijft er zweven een pooze,
Als had het nog in geen sterven zin,
En drijft zoo tusschen twee werelden in
Het eindige en 't eindelooze.
Gelijk aan boom en bladeren bei
Zoekt jeugd en grijsheid hier weelde,
Stil mijmerend aan des vijvers zij,
Waarin hun beeltenis speelde
Waarbij de hak
Treedt op dorren tak
Op gezonde neven de vooze: —
Zoo zweven allen bij 's winters begin
Onwetende tusschen twee werelden in:
Het eindige en 't eindelooze!
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HERINNERING
Als na 't branden van den dag,
Na het zonnestralen,
De avondsluier nederlag
Over berg en dalen ;
Als in 't West het gouden licht
Saamvloeit met 't azuren,
En de maan met kalm gezicht
Boven 't woud komt turen;
Alles zachter, milder werd
Alle scherpe trekken
Uitgewischt in doom der vert,
Zoet gevoel slechts wekken ; —
Dan ook hult herinring, gij,
Zoet en zuur in nevel,
In een glanzige avondsprei; —
En ik zet mijn wrevel
Ver en verder van mij af
Met mijn bitterheden,
Doe ze meer en meer naar 't graf
Van 't vergeten treden !
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ALPENKRUIDEN

Ik heb een boek, een heilig boek,
Een boek vol herinneringen,
Zoo dikwijls ik er iets in zoek,
Komt zanglust mij doordringen.
De bladen zijn oud en geel, verdord,
Hoewel ze eens gloednieuw waren :
Maar 't is of ik zelf weer jonger word,
Als de oogen er op mogen staren.
Dan rijzen ze levendig voor mij op,
De verre wandelingen,
Langs waterval, gletscher, den hoogen top,

Waarover wij moedig gingen.
En ook al werd ik aan de oogen blind,
Al had ik geen hand om te tasten,
Ben 'k zeker, dat ik de bloemen toch vind,
Die zoo dikwijls mij geurend verrasten.
Want fijn, doordringend voor 't geestlijk gezicht,
Ontwasemen die kruiden hun reuken —
Ik sluit zorgvuldig de bladen weer dicht
En zorg er geen enkle te kreuken !
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IGNIS FATUUS
Ik doolde en liep
Door 't groene bosch
En de avond sliep
In 't groene bosch
Ik klaagde en riep
In 't groene bosch:
Zal ik dan nooit een dwaallicht zien?
En de echo zong : misschien, misschien !
Ginds om den hoek
Een gouden schijn;
Ik nader kloek
Den gouden schijn;
Ik volg en zoek
Den gouden schijn:
Daar komt mijn meisje me in 't gezicht
Op golvend blond goud avondlicht!
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LIEVENHEERS- BEESTJE
Ik weet niet waarom maar 't gebeurt somtijds,
Wanneer wij luid denkende spreken
En onze gedachten aan 't horten gaan,
Ter weerskanten uitgeweken,
Dat eensklaps een rood, zwart gestippeld insect
Op tafel gevallen onze aandacht trekt.

Dan zeg ik, als 't kruipt langs den suikerpot:
„Pas op, het zal aanstonds nog vallen."
Dan brengen wij 't samen in veiligheid,
Beschouwen 't met welgevallen,
Tot 't weldra weer kruipt langs den inktpotrand : —
Dan zet mijne liefste het neer op heur hand.
Dan fladdert het weg op het wit porcelein
Van de lamp, vlak vóór ons aan 't branden;
En eensklaps van daar naar den spiritusvlam
Op het theeblad ; — en zie, onze handen
Ze reppen ééndrachtig zich heen naar 't insekt,
Dat weldra opnieuw weer onze aandacht trekt.
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MEIREGEN
De school gaat uit ; het vroolijk gedruisch
Komt aanstonds tot bedaren,
Nu 't zoel en vochtig is buitenshuis,
Nu Meiregen suist door de blaren.
Zoo jeugdig frisch als die blaadjes zijn,
Zijn ook de kinderkopjes ;
Zoo zacht als het groene bladsatijn,
Zoo malsch als de regendropjes.
De blaadjes suiz'len : val op ons neer!
En de kinderen roepen : Meiregen !
Geef zonneschijn eerst en dan mooi weer
Wij allen, wij kunnen er tegen !
Belinde, die, wegens guren wind,
Een kapertje draagt over de ooren.
Rukt 't af : en het blonde haar van 't kind
Golft weeldrig omlaag en naar voren.
Maar statig hangt neer de zware vlecht
Van Elze, tot haast de heupen ;
Ze ontstrikt en plooit de golvingen recht,
Die de droplen dra weer kreuken.
En Annie heeft krullen ; zoo cierlijk gelegd
Ter wederzijde der schouderen ;
Zij lacht maar zoo menigmaal Elze zegt:
0 Annie de krullen verouderen 1
Maar fijn en zacht en zijachtig blond
Dat hebben wel de allerkleinsten ;
Die schudden geen krullen, geen vlechten rond,
Van eenvoud stellig de reinsten.
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Zij wandlen gearmd, de neusjes omhoog,
De hoofdjes naar achtren gebogen,
En juichen van pret bij elk dropje, dat vloog
Langs haren en voorhoofd in de oogen.
Hoe somber zien Dien en Geerte ; hoe droef
En strak staan hunne trekken ; —
Zij dragen het haar als jongens stroef
En kort geknipt in de nekken.
Een ander groepje, dat dartelt ook niet;
Dat ziet meer verwezen uit de oogen,
Als vragen die kleinen : wat is ons geschied
En waarom op 't voorhoofd die bogen ? —
Daar druppelt op lokken, op krullen, op vlecht,
Op 't voorhoofd nooit Meiregen,
Die houden de ponnies, eenvormig recht,
Jaar in jaar uit er tegen !
Val droppels op haren, recht, golvend, verward,
Besproei hen allerwegen ;
Want anders blijven de voorhoofden hard
En rust op het leeren geen zegen !
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ZANG OP ZEE
Wat luidt er des avonds
Al over de zee ? —
Zijn 't klanken van vreugde,
Zijn 't klanken van wee ? —
Wat tintelt in 't diep toch
Zoo scheemerig ver ? —
Verging er een wereld,
Verdoofde er een ster ?
Het nadert, het nadert,
't Komt dichter en dicht; —
Daar heft uit de golven
Zich op een gezicht!

Daar ruischt er van snaren,
Van harpen van goud,
Wat vreugd geeft in 't leven,
Wat bitter berouwt.
Bij 't flonkren der oogen,
Verleidelijk zacht,
Klinkt 't zoete refrein steeds
Goê nacht! o goê nacht!
Neen, jonkvrouw der zeeën,
Neen, meisje uit het diep,
De nacht is niet goed hier,
Hoe vaak gij het riep !
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Nog beter geslagen
Uw harpen tot gruis,
Dan met u te dalen
Naar 't kleurenrijk huis.
Niet goed is uw bijzijn,
Niet goed is 't bij nacht
U offers te plengen,
Hoe zoet gij ook lacht!

79
J. Winkler Prins 7.

WERKING DER MUZIEK
Wat is mijn hart toch,
Wanneer gij, o klanken,
Mij met 't geluid overspuit
Uwer spranken ? —
Is het een gaarde,
Waar bloemen, die bloeien,
Door 't felle steken der zon bezweken,
Van dorst verschroeien ? —
Is het een bloemperk,
Waar goudgele bijen,
De geuren stelen der paarsfluweelen,
Violen-reien ? —
Is het de boekweit,
Waar hommelhorden,
Wit bestoven van 't bloemenrooven,
Gonzende snorden ? —
't Mugje, dat zingend,
In de orchis gedoken
Vast er bleef kleven en moet sneven,
De oogen geloken ? —
Wellicht een beek,
Zoo snel aan 't vlieten,
Dat boschanemonen en duizendschoonen
Weerspiegeld verschieten ? —
Is het een meer,
Een kristallijnen,
Waarin de sterren, dichtbijzijnde en verre,
Verdubbeld schijnen ? —
8o

Een waterval soms,
Tusschen de rotsen
Voort zich wringend en vroolijk zingend
Met spattend klotsen ? —
Is 't een fontein,
Zilverkolom,
Opwaarts bruisend neerwaarts ruischend,
Fonklende alom ? —
Neen, 't is de zee
Waarover henen
Stemmen schateren en zuchten klateren
Met lachen en weenen ! —

8i

KUNST
Ach ! de kunst is schoone schijn
Fraai gekleurde, bonte bellen,
Tintlend vuur in jongen wijn;
Vreugde en pijn
Doet ze aan 's harten grond ontwellen ; —
Zacht gezongen ruischt het lied,
Maar de klanken blijven niet!

NOVEMBER-LICHT
Langs schaarsche blaân
In de iepenlaan,
Daar dwalen vrij
En stralen blij,
Langs rij aan rij
Van stammen zonnespranken; —
Ze hebben het rijk, het rijk alleen,
En kruipen over de takken heen,
Alsof ze knielende danken.
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ZEEWIER

Nog een kind,
Leerde ik hem droomen
Van bollen wind;
Van schepen, die komen,
Van golven, die gaan;
Van zeemeerminnen
Met roodgouden vinnen,
Waarmee ze het water tot zilver slaan

NAAR BENEDEN

Naar beneden
Voert de weg,
Al maar naar beneden,
't Lieve licht der zon is weg,
't Duistert, waar wij treden,
Maar reeds blinkt aan de Oostertrans
Zachte, milde starrenglans
....
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SPOREN
Ik liep verdwaald door 't open veld
En zag ontsteld

Noch heg noch steg,
Noch pad noch weg,
Maar vond in 't bar onvruchtbaar zand
De sporen van een menschenhand,
De sporen van een naakten voet; —
En dat deed goed !
'k Reed langs een gladgevroren plas,
Die maagdlijk was
En dwaalde ver,
Tot ster na ster
Met hel smaragden glans verscheen,
En 'k kras na kras zag ingesneên
Op 't ijskristal, zoo spiegelglad ; —
Ik volgde dat!
'k Liep voorjaars rond langs gouden brem;
Daar klonk een stem:
Wring, berst er door
En baan een spoor
Voor hem, die stellig na u komt
En diep in 't mulle stuifzand plompt;
Wie moed verloor,
Vindt dan een spoor!
Toen jaren later op 't papier
Mijn dichtensvier
Zijn beelden schiep,
Vermaande en riep
De stem eens goeden engels mij
Maak indruk op uw leez'renrij,
Opdat het moegedwaalde kind
Uw sporen vind' !
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BUITEN EN BINNEN

't Is met de verzen van den dichter
Als met zijn huis, dat ge in wilt spiên
Al schijnt de zon, al blinkt het licht er,
Kunt ge in 't voorbijgaan weinig zien.
Ge ziet van buiten door 't gordijntje,
Zoo tusschen hor en valgordijn,
Van ieder voorwerp slechts een schijntje,
Een onbepaalden schemerschijn !
Leest gij zijn verzen zoo eens even,
Zoo tusschen droom en waken in,
Dan speurt ge er in geen licht, geen leven,
Zelfs geen begrijpelijken zin.

't Blijft alles flauw en scheemrig, donker ; -Doch kom eens binnen, rust een poos:
Gij ziet er beeld- en kleurgeflonker
En op zijn tafel geurt een roos !
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III LIEFDE'S ERINNERING
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BEELDEN
Roem vrij den langen lichten dag,

Het zongestraal,
Op veld en beemd in zomerpraal,
De wolk, die onbeweeglijk lag,
Verblindend 't oog als 't opwaarts zag,
Het harte op sneller maat bewegend —
Ik roem den avond, luchtig koel,
Gezuiverd, als het heeft geregend,
Van onweersdampen niet meer zwoel;
Ik prijs den uitkijk uit mijn raam,
Als 't goud verglimt tot vage strepen,
Met scherpen doorn de rosse braam
Het laatste licht heeft vastgegrepen
En de olmentakken af en aan
Op 't avondkoeltje schomlen gaan: —
Dan neer 't gordijn, de lamp ontstoken,
Vaar, menschen, wel ! vaarwel gij straat!
Voor 's geestes oogen, ongeloken
Tot in den laten nacht, tot laat !
Verschijnen dan onafgebroken
De beelden, dansend naar de maat
Van fabel, vers, verhaal en sproken,

In rhytmisch paradijsgewaad !
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SPRANKEN
Zoo tuimlen soms spranken
Langs buigende ranken,
Langs vochtige blaren,
Verrégende varen,
Verschotene knop,
En trekken er teeder
Omhoog, wat omneder
Gedrukt werd door 't weder,
Weer liefdevol op !
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ONDER DE LINDE
Gezegend al onder de linde
Zijt gij, o kleine kluis !
Hoe menigmaal zag ik de winde
Er bloeien rondom het huis!
Er slingren door de beukenhaag,
Waar ik te toeven ditmaal waag —
Met wie 'k sinds lang beminde!
Hoe menigmaal hoorde ik 's hamers klank
Van d'overkant, over het water,
In koor en bij beurten op bout en plank
Met melodieus geklater :
Tot kiel en ribbe en boeg en boord
Werd één met mast en want en koord
't Schip van de helling liep later !
De winterzon komt thans stralen
Bloedrood al over de werf ; —
Waar zijn de balken, de palen ?
Verlaten is het erf ;
De winterzon komt bloedrood op
En kleurt den kalen popeltop,
Waar of de schepen thans dwalen ?
Naar verre landen henen
Zijn zij getogen met spoed
Mijn liefste, wil niet weenen,
Bewaar in 't harte moed.
Wij blijven altijd voor elkaar,
De liefde is trouw en 't woord is waar:
Na 't scheiden volgt hereenen !
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IN DEN NACHT
Ik ben in den nacht
Op eenmaal gebracht
In de Londensche stille straten
Geen oog dat meer lacht,
Geen hand drukt meer zacht,
Geen mond meer om mee te praten
Ik voel mij zoo vreemd
Of de spraak 't mij beneemt,
Het land, dat ik graag wou aanschouwen:
Maar eilacie ! het zweemt
Naar geen Hollandsche beemd
En geen mensch naar de liefste der vrouwen !
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ONTZIE, ONTZIE
Ontzie, ontzie op 's tuinpads kronkelloop
Het teeder huis, waaruit het slakje kroop
Ontzie op 't veld de menschenschuwe muis
Als 's hooiers hark haar harkt uit 't kleine huis.
Drijf nooit het mes, met koelberaden hand,
Dwars door de schelp in 's mossels ingewand.
Trek nooit het weefsel, met te wreeden zin,
Uit 't kunstig lijf der kunstbegaafde spin.
Verjaag het loerend, roofziek kattenoog,
Als 't opblikt naar het zwaluwnest omhoog.
Zit op geen bloem, geen distel neer in 't veld
Vertreed geen kruid, dat Godes eer vertelt.
Rijg aan geen draad het bonte vogelei,
Waarin natuur in kiem een zanger lei.
En schreeuwt om voedsel 't hongrig jong in 't nest,
Tot stilling van dien honger, doe uw best:
Wat klein is groeit : de zanger schenkt één keer
Uw teedre zorg u duizendvoudig weer!
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FLUIT
Maar hoor ! — Wat klagend, wat zacht geluid
Golft opeens door 't venster naar binnen,
Streelt de zinnen 1
Strookt langs 't matte hoofd mij heen,
Als een klank uit 't lief verleên ! —
't Is een fluit ! —
Zie, — als een wolk van stuivend goud,
Warlen de klanken om mij henen ! —
't Is verdwenen,
't Leed, dat me in zijn boeien houdt:
't Vlucht opeens mij 't hart weer uit! —
Wondre fluit !
Zie, — alsof het een regen waar,
Een bonte voorjaars-bloesemregen,
Afgezegen
Op een water stil en klaar,
Treft mij 't wonderzoete geluid
Van de fluit.
't Is of plots de gaarde in 't rond,
Nu de wind komt aangevaren,
Dorre blaren
Warlen op den vochten grond;
Zoo zwelt nog ten donker uit;

't Zoet gefluit!
O welluidend en vol, week geschal!
Gij doet 's harten bron weer springen
Voorwaarts dringen
Als voorheen in tuimelval,
Tot uw galm op de echo stuit,
Wondre fluit!
93

Week en welluidend vooral is de klank,
Eindloos droef de reeks der tonen!
Hoe te bonen,
Hoe te toonen u den dank
Voor 't verkwikkend en sterkend geluid,
Wondre fluit !
Golf nog lang me in 't harte na,
Drijf nog lang als gouden wolken
In de kolken
Van mijn borst, als 'k raadloos sta,
Als de wanhoop loert naar buit,
Droeve fluit !
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POPULIER

Op 't weiland staat een populier,
Stil, éénzaam en verlaten ; —
Waarom is er geen tweede hier ? —
De bladeren kunnen niet praten ; —
Maar konden zij praten, ja, dan toch
Vertelden zij waarlijk niet veel, och
Aan onbescheiden ooren : —
De bladeren kunnen niet hooren !
Het ronde blad, zoo sappig groen,
Werd door den wind bewogen ;
Maar zonnig was de middag toen
Als lachten duizend oogen ;
Thans staren de bladeren droef mij aan,
Alsof een vuist hen ruw kwam slaan,
Hun sloeg wel duizend gaten : —
De bladeren kunnen niet praten.
Een zware mist steeg eensklaps op,
Omsluierend stam en takken
En wist den speelschen rateltop
Fluks stevig beet te pakken ;
Hij duwde de blaadjes uit elkaar,
En 't druppelt tranen waar ik staar,
Geen medelij kan baten : —
Och, konden de bladeren weer praten!
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ABDIJ

In Dale staan de resten
Van de eeuwenoude abdij
De vogels bouwen er nesten,
De distels groeien er bij ;
Maar wat er niet meer groeien wil
En wat er niet meer bloeien wil,
Dat zijn de vroolijke nonnen,
Die eens er lijnwaad sponnen.

De brokkelige bogen
Van 't gothisch spitsboograam
Zijn weeldrig overtogen
Van mos en klimop saam;
Maar wat er niet meer groeien wil,
En wat er niet meer bloeien wil,
Zijn de adellijke jonkvrouwen
Met kap en wijde mouwen.

De zon werpt lange stralen
Langs 't eenzaam riddergraf,
Maar niemand komt er dalen
De steenen trappen af ;
Toch wat er nog wel groeien wil
En wat er nog wel bloeien wil,
En 't dichterhart doet zingen,
Zijn stille mijmeringen 1

;6

PLOMPENBLAD

0, plompenblad, dat schommelt
Al op en neer als 't water deint
Doch groener nog dan 't kroosveld schijnt,
Wanneer ge er opsteekt overeind,
Tot gij verzinkt, verschijnt, verdwijnt,
Als 't onweer, nu het daglicht kwijnt,
Schor rommelt!
0 groene bies, bewogen
In de onbewogen avondlucht
Door 't vallen van een beukevrucht,
Door 't suizen van een vlindervlucht,
Door 't koeltje dat uit 't Zuiden zucht,
Maar tot den grond door 't stormgerucht
Gebogen!
0, paardebloem aan 't bloeien !
Zoo vroolijk geel, zoo zonnig teer,
Op 't weiland aller bloemen heer ;
Maar blaast het kind straks op u neer,
Dan zie ik, hoe zich keer na keer,
De zaadjes, als de donzen veer,
Voortspoeien !
0, plompenblad, bies, bloemen!
Gij spiegels van mijn zielsverdriet,
Van al wat 't leven bitters biedt
En wat men zelden duidlijk ziet;
Gevoelens waar men vol van schiet;
De wondre dingen, die men niet
Kan noemen!
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UIT MISTIG GRIJZE MORGENSTREPEN
Uit mistig grijze morgenstrepen,
Een onbewogen meer gelijk,
Verschijnen vormelooze reepen
't Zijn boomen op een hoogen dijk.
Nu 't lichter wordt, zie ik iets blinken
Als sikkels, opgaande uit den mist ;
En klokjes hoor ik droomrig klinken
De herder met zijn koeien is 't.
En meer en meer komt 't groen der weiden
Te voorschijn uit den morgendamp ;
't Zijn bloemen, die mijn oog verblijden,
Geel als een stralend helle lamp.
Reeds flonkren hoog de popeltoppen
En lager 't groen der beukenheg ;
De dauwdrop vonkt aan windeknoppen,
De morgenwind waait nevels weg.
Gezegend, licht, uit nacht gestegen,
Zoo vriendlijk lacht uw oog mij aan;
Ik sta op 't kruispunt van veel wegen —
0, zeg mij welken kant te gaan !
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'T DAAGT
't Daagt reeds de bosschen door!
't Licht glimt op varenkruid!
Schittert in 't bloemivoor !
En een gewiekt geluid
Zwirrelt en twettert den nevel uit !
Schuilgaand in morgendamp
Wint het aan heldre kracht
Nu over weidekamp,
Kroossloot en donkre gracht,
Stralend de blinkende daggod lacht!
Zoet zuiver blij geschal
Suizelt er keer na keer!
Ruischt als het beekkristal,
Dwarling van klanken neer,
Waait als de luchtige donzen veer
Ach 1 hoe ge 't hart mij roert
Luidend als zilvren schel,
En mij ten hemel voert
Nu ge, zoo zuiver hel,
Orgelt ter keele uit uw wee en wel !
Hoor dan toch ! hoor ! o hoor
't Klinkt reeds de velden door!
't Schalt door het groene dal!
't Warrelt naar overal,
Spelend geplons van een klankenval!
't Ruischt als een mandolien!
't Bruist als een klare beek!
't Orgelt als seraphien!
't Suist als violenstreek!
Zwellend vervloeit het zoo smeltend week 1
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Sta stil een oogenblik 1
Luister ! o luister toch !
Ach hoe beschaamd ben ik,
Dwars door het duister toch
Trillen en zwirlen de tonen nog 1
Zeg mij waarheen zoo vroeg ?
Toeft op een heidepol
Zij, die u gadesloeg,
't Harte van minne vol,
Toen u ter keele uit de zangdrift zwol ? —
Ach ! ik begrijp het wel !
Ach ! ik begrijp uw spoed!
'k Weet het, wat u zoo snel
Zwirlen en twettern doet,
't Zwellende harte vol hoop en moed !
Ja! gij zijt zóó gezwind
En gij rept voort u dus,
Wijl ge in den morgenwind,
Suizend langs groene rus,
't Zoete geklank hoort der liefde kus!
Langzaam versmelt 't geluid
En suizelt weg naar 't Oost —
Waar thans ter kimmen uit,
Lieflijk de morgen bloost,
Liefste, verlangend naar weerzien, poost 1

too

SCHAPEN OP DE HEI
In heiige ruigten, den heuvel af,
Staat trouw bij zijn schapen,
Die droomerig slapen,
Wat verder,
Een herder
En leunt op zijn staf.
De zon doorvonkt het bruin wollig haar,
Verzilvert de randen
Met blinkende banden —
De vachten,
Ze wachten
De knippende schaar.
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WANDELING
Ik deed een verre wandeling,
Langs meidoorn en langs meisering,
Langs winde, die uit heggen hing,
En 't geurde langs den weg, dien 'k ging;
Maar zoeter dan de Mei-jasmijn,
En als de witte winde rein,
Is zij, die 'k hield in d'arm gevat
Op 't zonnig geurig voorjaarspad !
Hoog in de zuiver blauwe lucht
Klonk zacht een klepperend gerucht:
Der wieken breede blanke vlucht
Suisde als een zoele voorjaarszucht ; —
Zoo suist tot mij haar stemgegons —
Maar blanker nog dan 't eiberdons
Is zij, die 'k hield in d'arm gevat
Op 't zonnig geurig voorjaarspad !
Twee zwanen roeiden vroolijk als
Klonk tot hen uit het diep een wals
En langs de veeren, donzig malsch,
Daar welfde trots de zwanenhals ; —
Maar trotscher dan de blanke zwaan,
En fier geheven onder 't gaan,
Is zij, die 'k hield in d' arm gevat
Op 't zonnig geurig voorjaarspad !
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IN 'T WESTERWOLDSCHE BERKENBOSCH....
In 't Westerwoldsche berkenbosch,
Waar langs het kantwerk van den stam
Het gouden blaadje tuimlen kwam,
Daar deden wij, aleer ik ging,
Voor 't laatst een kleine wandeling
In 't Westerwoldsche berkenbosch !
In 't Westerwoldsche berkenbosch,
Op 't geelgetinte mosfluweel
Te midden van het grijs struweel,
Waar 't groen nog aan de twijgen hing,
Daar gaf zij mij een gouden ring
In 't Westerwoldsche berkenbosch
In 't Westerwoldsche berkenbosch,
Waar aan den fijnen zilverbast
Het blad, geschikt voor schrijven, wast,
Wierp ik den afgetrokken kring
Haar schertsend toe en zij — ze ving
Het blad in 't gouden berkenbosch!
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IV WERELD VAART
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GEDROOMDE DRIFT

Zacht doet de wind door schomlend looverraam
Langs rossig boschpad ijle schaduw stuiven
Van vaargekrul
Hoor ver, heel ver, zijn duiven,.
Die kirrend roepen. Roepen zij een naam?
Vol geuren is het bosch. Daar bloeit de braam
Naast menthe en thym, daar ranken wilde druiven.
Maar door die geuren geuren blonde kuiven
Van hemelsche englen, naast mij plots hier saam.
De één zegt : „Gevoel, ik ben het Kunstgevoel
En mijn vriendin is Engel van 't Begrijpen,
Steeds wandelend in schaduw blijft zij koel
En plukt langs weg de vruchten, die er rijpen.
Mijn pad is als een nieuw pad zonder doel
En kent als vrucht slechts zorgen, die fel nijpen."
....

II

„Wie wilt ge volgen ?" Maar versteld van schrik.
Vergeet ik volgen, denk ik slechts aan vluchten
Wat ik laat hooren zijn de diepste zuchten
En stokstil peinst mijn ingekeerde blik.
Ach, nu ik zoo besluitloos langzaam wik,
Komt onweer, slaat uit dreigend donkre luchten
Een zig-zag-straal van bliksem, een geduchte
En ratelt donder
Hoor ik daar gesnik ?
„Vriendinnen !" roep ik ; maar te laat ; de twee
Zijn tot heel vage schimmen weggeslonken.
Nu overvalt me naamloos bitter wee
En wrijf ik de oogen tot er helle vonken
Van vuur uit springen, zooals uit een zee,
'k Waggel weg als dronken.
Die over 't hoofd gaat
....

....
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III

Als dronken dwaal ik lange dagen, nachten,
En aldoor zie ik weeldrig boezemmalsch,
De ronding van een zwane-slanken hals
En achter wimpers gloeiend-innig smachten
Van twee paar oogen, donkre en diep-zachte
Gazellen-oogen, reeën-oogen, als
't Verschrikte wild, steeds denkend aan wat valsch
En menschelijk is, ontkomt aan 't moordend slachten.
„Vriendinnen !" roep ik en ik sla in razen
Mij voor de borst en ren in wilde vaart
Terug naar 't bosch en jammer als de dwazen,
Die roepen om een graf diep onder de aard.
Geen graf.... alleen ópspringend schuwe hazen,
In middag-licht de wit-gepluimde staart.
IV

Als dronken zoek ik, maar vind 't plekje niet,
Waar 't hemelsch tweetal mij verschijnen wilde.
„0 !" roep ik, „straal, die door het loofraam trilde
En op het mosbed gouden vonken schiet,
Verschroei mij met uw zonne-brand, gebied
IJskille starheid aan wat door mij rilde,
Aan 't heete schroeien, dat geen drinken stilde
En mij doet dorren als gesneden riet !"
Toen roerde slaap mijn leden en ik zag,
Wat 'k duidlijk reeds aanschouwde, vlak voor oogen:
Daar stond het tweetal, boog zich waar ik lag
En bleef een poos zoo over mij gebogen.
Toen werd het donker, nacht volgde op den dag....
Maar waan of waarheid, werklijkheid of logen ?
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►A
Een helder lachen davert door het bosch,
Opblikkend speur 'k vier beenen, kruisgewijs
Afbenglend van den wal, in helder grijs
En mollig rond geteekend tegen 't mos.
De zon doorvonkt de gele lokken, ros
Neerkronklend op de schoudren, naar 's lands wijs.
De vlugge vingren zwaaien berkenrijs
En geeslen klinkend op twee tasschen los.
„Reeds vier uur ?" vroeg ik. Beide kindren schaatren
„Pas drie, heer slaper in de koele schauw."
Die stemmen ruischen als kristallen waatren
Als leeuwrik -zang omhoog uit uchtenddauw.
En ik, die roep : „Doem !" over vrouwe -haatren,
Schuil schaamrood weg voor 't blanke schepsel: vrouw.

Stil, eenzaam bosch, mijn liefde van den tijd
Dat de eerste tred langs kronkelpaán geschiedde;
Mijn teeder oog 't onzienlijk mos bespiedde,
Door varenveer beschuttend overspreid.
Toen ik den stam, waar 't licht langs spelemeit
In raadslen vroeg, wat toch de drift bediedde,
Waarvan zijn knop, zijn blad, zijn bloemkroon ziedde,
Door al wat leeft zoo rijkelijk verbreid ?
Die levensdrift draagt over diepten heen,
Waar de afgrond 't oog doet duizlen bij het staren,
Beveelt den lach te heerschen op geween
En deugd uit zonde en vreugd uit leed te baren.
Beveelt gevoelen aan den killen steen
En rijpheid aan de pas nog groene jaren.
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VII
Hoe vonkte 't oog van 't tweetal schalke kleinen
Hoe poezelrond zwol onder 't enge kleed
De kleine borst en golfde er als gereed
Om uit den druk des kerkers te verschijnen.
Bekoorlijk reeds was 't golvend spel der lijnen,
Waar volle knie met 't slanke heupbeen breed
Naar binnen boog, in schaduw zich vermeet
Voor 't vorschend oog als sluitlijn weg te kwijnen.
Is 't lentevuur, wat door die leden bruist,
Is 't vriendschap, wat hun plagend mij doet naadren ?
Maar 't is muziek, wat van die tongen suist
En koestrend voor wat rondkruipt door mijn aadren;
't Is tooverzang, die klinkt nu 't koeltje ruischt,
En over bei de schaduw wiegt der blaadren.
VIII
Stil eenzaam bosch vol lenteweelde, gij,
Vol kiem als knop aan windselwá ontwrongen,
Ontelbre keer aan 's werelds wel ontsprongen
En nieuw voor elk en altijd nieuw voor mij,
Hoe sterkt ge 't hoofd en maakt den boezem vrij,
Hoe snuiven u de stofgedrenkte longen,
Nu ge in uw snoer, borst tegen borst gedrongen,
Den knaap en 't meisje omstrikt houdt allebei !
Dan blikt de schuchtre blozend in het groen
En 't wankel voetje treedt op de anemoon
En hem, die volgt, door kans op winnen koen,
Verdriet de weerstand door de schaamt' geboón
En als ze op 't boschpad nog één stap gaan doen,
Vertrappen beide 't hagelblanke schoon.
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Ix
„Mijn kleuters," sprak ik, toen de drift bedaarde,
Die kans en weelde opeens ontstoken had,
„Wat toeft uw voet op 't overgroeide pad,
Waar ongediert kruipt door het stof der aarde,
Waar vunze laagheid zich met hoogheid paarde,
De boschslang sist in reigersbek gevat,
De boomvorsch leeft op ritslend eikenblad —
Heeft vrouwendeugd voor reine jeugd geen waarde ?"
0 schalke kijkers met uw fonklend licht!
O tartend schomlen van de kleine voeten!
Wie wederstaat de zon in 't aangezicht,
Om niet met blindheid voor die daad te boeten ?
In wanhoop sluit 'k mijn oogen duizlend dicht,
Nu beide kleuters eindloos schaatren moeten.
Ei
„Wij zoeken bloemen, beste, kuische man,
En wandlen voor gezondheid — reeds een uur.
En bovendien, de straal van 't middaguur
Doet heusch geen kwaad, aan wie er tegen kan.
Waait u in de eenzaamheid de slaapziekte án,
Nu baker u als schootkind met een luur,
Want preeken in den tempel der natuur
Doen we u present : daar weten we alles van."
Ben ik betooverd ? Zijn dat kinderstemmen ?
Maar 't is muziek en 't golft mij door de ziel.
0, 'k zou ze beide in de armen willen klemmen
En 't bosch doordansen, tot ik er bij viel.
Maar beter is 't, begeertes rem te remmen,
Nu 'k biddend haast voor 't plagend tweetal kniel.

ISO

XI

„Wij kennen u, gij zijt een dichter, gij,"
Zoo klinkt het weer uit 't tweetal kleine monden,
„Gij zijt een speelgoed tot vermaak gezonden,
Met u te sollen staat aan ieder vrij.
Gij dicht op bruinen en gij dicht op blonden
Op lentegeur en paren in de Mei.
Speel, dartel, zing — speel met ons allebei ....
Wij zochten u en hebben u gevonden !"
Zoo ruischt verleidings brandingsschuim op klippen
En wenkt 't fregat tot 't ondergang er vindt ;
Zoo komt uit rotsspleet val van water glippen
En dooft de stem : verzin eer gij begint.
Zoo lokt god Pan met ruigbehaarde lippen
Op rieten fluit al tot zich, wat hem mint.
XII

„Maar in mijn dicht," dus vang ik weiflend aan.
Is alles droomwerk, fantasie, gelogen.
Op waarheid kan geen enkle daad er bogen,
In leugenlicht ziet ge ieder ding er staan.
O liefste mijn, zoo zucht ik, en de maan
Staat als mijn liefstes beeltnis mij voor oogen.
Mijn Engel 1 roep ik en opnieuw bedrogen
Zijn 't schimmen slechts, die 'k vurig wil omvaán.
Mijn Ideaal! Maar weg is 't uit mijn handen:
Geest gij ! Maar och, ik tast in stuivend stof.
Gij Vrijheid ! Maar te sterker knellen banden 1
Gij Liefde 1 Maar 't is wraakzuchts dolk, die trof.
Licht gij ! Maar 'k stuit op ijzerdikke wanden,
Dan Fijnheid gij 1 Maar al, wat 'k vind, is grof."
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XIII

„Dat 's gekheid maar," zoo schertsen weer de beiden,
Ge ontkomt ons niet, al poogt ge 't nog zoo zeer.
Wij kennen u: gij zijt een aardig heer
En 't is uw roeping menschen te verblijden.
Op maanlichtstralen langzaam maanwaarts glijden
En omgekeerd weer even langzaam neer,
Gebeurde nog geen enklen, enklen keer,
En wie 't gelooft, is dommer dan een heiden."
„Maar Fantasie ?" — „Wat, fantasie, gij dichter
De dingen kunnen of ze kunnen niet.
Verschijnt de zon, dan wordt 't op aarde lichter,
Verdwijnt de zon, 't is duister, wat men ziet.
Dat 's duidlijker dan dat gij door een trichter
Onze arme hoofden vol met droomen giet."
XIV

Roofvogel, die de zon ziet, maar blijft kwijnen,
In ijzren kooi rammeit aan traliewerk,
Begraven mensch, die, onder loodzwaar zerk
In enge kist, den schijndood voelt verdwijnen;
Zwak teringkindje, dat gezond wil schijnen,
Maar door den dood gemerkt werd met zijn merk;
Een adelaar met lamgeschoten vlerk —
Zoo voelde ik mij door 't praten van de kleinen.
O felle smarten als men sturen moet
Door dwarrelstroom van niet te peilen kolken,
Als de afgrond gaapt en ziedend bruist het bloed
En 't haaie-beest reeds priemt met duizend dolken,
Dan roept men moed, meer moed, ja altijd moed,
Maar men benijdt de blanke zomerwolken.
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WA
Maar onderwijl wordt 't volle middaggloren,
Een zachte scheemring. 't Mild-smaragden licht
In tak en kruin van 't beukenbosch geboren
En als een strook van groen gaas voor 't gezicht,
Valt lager, schuiner, als een gulden schicht,
Die rond een wolk een rand borduurt van voren,
Tot deze als bui neerklatert, zwaar en dicht
En druipt en sijpt om in het mos te smoren,
Laat ik u, tochten, los uit mijn gemoed,
Drenkt, reinigt dan als zoele regendroppen,
Maar als gij in 't venijnig vunze wroet
Van paddenstoel met rooie spikkeldoppen
En met dat tuig een argloos schepsel voedt,
Dan vloek ik u als giftige addrenkoppen.
XVI
„Lief tweetal !" zeg ik en ik bloos bij 't spreken
En schrik van eigen schoolspedante stem,
,Ze is schoon de bloem der schittrend gele brem,
Maar onverteerbaar is haar zaad gebleken.
De braam is zoet, maar ach, haar doornen steken.
De scherpe wig zit plichtdoende in de klem —
Beveel den leeuwrik duizendmalen : zwem!
De zanger zwemt nog in geen duizend weken,
Lichtzinnigheid speelt aan de wijsheid parten
En stort in 't gat voor andre liên gekuild.
Bedenk dus eer ge in lichten zin des harten
Den doek ontknoopt, waarin de wuftheid schuilt,
Eer gij de kooi vol kleine liefde-smarten
Koopt en het recht van 't oorbre spel verruilt."
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XVII

Maar 'k sprak voor niet. De lonkende oogen schoten
Steeds heller vuur en schomlend rees de voet.
Ik merkte 't wel: mijn praat was brand voor 't bloed,
Naar hals en wang en boezem opgespoten.
Ach 't luistren heeft het tweetal reeds verdroten.
Tot verder spreken mis ik thans den moed.
'k Spring overeind met ongewonen spoed
En heb ter vlucht de vleemsters weggestooten.
„0 Jozef, Jozef", suist het door den hof
En 'k voel de panden van mijn jas gegrepen.
De naden scheuren van de zomerstof
En wat mij blijft zijn fladderende reepen
Dan wordt het mij opeens voor oogen dof
En voel ik stijf tien vingren er genepen.
XVIII
„Mijn helpsters !" roep ik, „weest niet als de steenen !"
Juist suisde een keitje raaklings mij langs 't hoofd.
„Het koord heeft striemen in mijn vel gekloofd
En stijf als staken zijn mijn moede beenen.
'k Zie roode streepen rond mijn polsen henen,
'k Voel beide handen van gevoel beroofd,
Mijn armen zijn door 't vastgesnoer verdoofd.
Nu zoudt gij heengaan ! Dat kunt gij niet meenen."
Ik eindig nauw, of wieglend komt een kei,
Een blanke kei, maar zwaar als lood, om neer,
De helling af en heengerold naar mij.
Ik zie geen kans te ontkomen, hoe 'k mij keer,
Hij wentelt, rolt, springt op, rechtuit, ter-zij,
Dan op mij aan — ik adem haast niet meer.
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XIX

Voorbij — Goddank ! maar thans ook, nu ik zie,
Hoe kleedjes scheemren aan den steilen rand
En wapren tusschen 't pijnhout boven 't zand,
Nu zie ik weer mijn eigen naakte knie
Vol blauwe plekken. Nu 'k mij weer bespie,
Is 't of een kleine, vingersterke hand
Haar nagelspoor mijn vel heeft ingeplant,
Den weerstand brekend, dien ik worstlend bie.
Zoo werd ik hier dan slapende beloerd
En 't speeltuig dra van schalke plagerij
Toen heeft men mij naar 't diep ravijn gevoerd,
En er beroofd van al wat 'k had aan mij ... .
En 'k merk, hoe 'k hulpeloos en stijfgesnoerd,
Nu onbeweeglijk neerlig in de hei.
XX

De donkre wolken jagen, jagen,
In duizlingwekkend snelle vaart,
En op de bolle westervlagen
Langs de van vocht doorsijpelde aard,
Zweeft, nu eens hoog dan laag gedragen,
Het dons gelijk der duivenstaart,
Door wind en regen losgelaten,
Het laatste blad uit rozengaard.
In kringen draait het of bij poozen
Gaat 't pijlsnel schomlend recht vooruit —
Tot 't onder aangestormde hoozen
Zijn vaart op eenmaal voelt gestuit —
Ik voel mij, als dat blad der rozen,
Aan winden van het lot ten buit.

I15

XXI
Als in de smidse kolen gloeien
En blaasbalgs stroom ze blaken doet,
Tot 't sist en knettert in den gloed,
Waar de ingestoken ijzren roeien
Gesmolten schijnen weg te vloeien,
Tot eindelijk de smid ze doet
Op 't aanbeeld, ze behaamren moet,
Zoodat de vonkenregens sproeien ....
Tot ze uitgeplet tot platte kragen
En aan een dunnen steel gehecht
Op 't kookfornuis de pannen dragen,
Waaruit het maal wordt aangerecht —
Zoo voel ik me onder noodlots slagen
In machteloosheid neergelegd.

XXII
„Wat mijmert gij ?" zoo klinkt het schalks van boven
„Dicht gij nu nog, gebonden en berooid,
Een stijf sonnet ? — Wij hebben u gegooid,
Omdat wij aan geen dichtervuur gelooven.
Wij wilden u eerst binden, dan berooven,
Omdat gij schoolsche wijsheid om u strooit —
Wel weelde prijst, maar als een vink gekooid,
En wilden zien, of dat uw vuur zou dooven.
Toch dringen nog, door d'avondwind getild,
Sonnetten-rijmen uit het diep ravijn.
Uw rampen hebben 't dichtvuur niet gestild
En wind voor 't vuur schijnt wel uw zielepijn.
Uw naaktheid.... ja, daar hebben we om gegild....
Maar dachten : kunst en kunstnaars zijn slechts schijn."
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XXIII

Nog hing op zwijmellauwe lucht
De laatste klank dier kindermonden
Om langs de paarsbebloemde gronden
Te sterven met een flauw gezucht,
Toen balsemgeur en wiekgerucht
Mij eensklaps 't naderen verkondden,
Der beide hooge blanke blonden,
Mij in het woud te vroeg ontvlucht.
Daar staan zij voor mij slank van leden
En ernstig effen van gezicht
En 'k voel mijn banden doorgesneden
En voor mijn scheemrende oogen licht.
Ik hef mij op en kan weer treden
En buig en rek mij 't kniegewricht.
XXIV

Toen ving een reis aan wonderbaar,
Die als een waanbeeld was van 't heden
En bij het suizend luchtbad treden,
Tafreelen wevend door elkaar.
Het duizelt mij, als 'k neerwaarts staar,
En „langzaam" heb ik vaak gebeden,
Maar sneller, sneller voortgegleden
Wordt, wat er schemert, zonneklaar.
In onbeschrijfbaar wondre vloeiing
Zijn de aetherkleuren saamgemengd,
Daar is geen strijd, maar dartle stoeiing
Tot in de oneindigheid verlengd,
Nu met onhoorbre vleugelroeiing
Het tweetal mij er henen brengt.
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MUZE
Is dat de hooge, teerbeminde,
De Muze, die mij huivren deed
Bij 't raken van den zoom van 't kleed,
Mij, door drieste overmoed ontzinde ?
Dat ik het middel thans mocht vinden,
Na 't doorstaan van zoo duldloos leed,
Na jaren proeftijd, bang en wreed,
Waardoor 'k voorgoed haar aan mij binde !
Ik voelde zacht een kleine hand,
Die machtig mij naar elders voerde,
Mij leidde als door een tooverland,
Waarvan ik sprakeloos ontroerde,
Het golfde en ruischte als aan het strand...
Terwijl in de olm de woudduif koerde.
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JEZUS VAN NAZARETH

0, zwakke Jozef! Eerst nu de engel Gods
U blinkende beveelt als Gods begeeren,
Dat gij van 't zijpad, waar gij gaat, moet keeren,
Werd weer Maria al uw lust, uw trots.
Gij vreesdet, Jozef, lasters boden knods ....
Maar toen gij hoordet, dat ge uw vrouw kondt eeren
Als aangeroerd door reinen geest des Heeren,
Stond weer uw moed onwrikbaar als een rots.
In Bethlems stal bij 't scheemrig uchtendgloren
Komt 't kind ter wereld, dat de redder werd ;
Het welkom klinkt van hemelsche englenkoren,
Een heldre star blinkt in de donkre vert ;
Ook herders komen, nu zij 't wonder hooren
Gelijk naar 't water 't moegejaagde hert.
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II

Herodes bonst het hart, nu hij het hoort,
Hoe 't jonge kind hem naar de kroon zal steken,
Zijn trotsche macht, zijn weidsche praal verbreken,
Als 't na hem op den Koningszetel gloort.
„Ga," spreekt hij, „zoek en spoed u ijlings voort
Vraag aan de wijzen, of het maanden, weken
Of jaren telt, reeds loopen kan en spreken,
En dan daarna dat dreigend kind gemoord !"
En weer was 't de engel Gods, die toen verscheen.
„Op, jozef, op, en spoed u naar Egypte l"
En zie, toen 't land vervuld werd van geween
En 't rookend staal door kinderkelen glipte,

Bracht Jozef Jezus naar Egypte heen,
Als blanke voorn, die door de mazen slipte.
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III

Johannes komt.... het kleed van kemelshaar,
Den leeren riem gesnoerd rondom de lenden.
En allen smeeken : „Red ons uit de ellenden
Door biecht en doop !" .... zelfs Pharizeeën-schaar.
„Zie, aan den wortel ligt de bijl reeds klaar....
Wat wilt ge u van den toorn, die komt, toch wenden 1
Brengt vruchten voort, opdat we u daaraan kenden,
God vormt zelfs menschen uit een steenenpaar !
Ik doop met water, maar doe onder voor
Wiens schoenen vast te snoeren mij zou eeren,
Die zuivert met zijn wan zijn dorschvloer door
En doet zijn tarwe ook in zijn schuur vermeeren
Die brandt het kaf met niet te blusschen gloor
En doopt met vuur en heil'gen Geest des Heeren !"
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IV

Daar nadert in de verte een bleek gelaat,
Maar als verhemeld stralen de englenoogen ; —
Rond de elpen slapen, zacht ovaal gebogen,
Is 't lokkig haar, dat op en neder gaat.
Rond slanke lenden golft een grijs gewaad,
Van voren door een riem iets opgetogen,
Terwijl de knieën vrij bewegen mogen,
Waar wederzijds het kleed ze ruimte laat.
„Johannes doop mij !" klinkt een zoete stem
Uit 't water op, vlak onder zijn bereik.
„Doop Gij mij, Heer !" Toen klonk met meerder klem

„Laat af, geef van gerechtigheid mij blijk !"
En opgeklommen, daalt Gods geest op hem,
Een zachte blanke donzen duif gelijk.
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't Zijn veertig lange dagen, veertig nachten,
Die Jezus slijt in de eenzame woestijn ;
Hij voelt ze nauw des hongers scherpe pijn,
Al worstlend met verzoekings helsche krachten.
„Zijt gij Gods zoon, doe steen tot brood verzachten !"
„Van brood alleen kan men niet zalig zijn
„Zijt gij Gods zoon, maak spijze uit zwart venijn...."
„Verzoek ze nooit de algoede Hemelmachten 1
...."

...

„Zie dan l" spreekt Satanas, „de koninkrijken
Des werelds !" Jezus ziet ze duidlijk staan.
„Wilt gij mij dienen en uw trouw doen blijken,

Dan zult ge als heerscher over allen gaan."
„Wijk, Satan, wijk I" En Satanas ging wijken
En de englen kwamen blij op Jezus aan.

123

.

VI

En Jezus, wandlende aan den boord der zee,
Zag Simon-Petrus en Andreas netten
In Galilea's vischrijk water zetten,
En sprak tot beiden : „Wandelt met mij mee."
En verder gaande, zag hij weder twee,
En zegt het weer en predikt 's hemels wetten,
Om zonde en kwaal en ziekten te beletten
En perk te stellen aan het kankrend wee.
Hij strekt zijn hand 1 En wie van pijn bevangen,
Of in de macht is van den Satanas,
Langs 't kerkhof doolt met smachtend maanverlangen,
Niet wel bij 't hoofd of zwaar van zinnen was,
Keert 't blozen weer op de uitgeteerde wangen,
Zoodat hij elk, die tot hem kwam genas.
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VII

Een storm stak op en heeft het schip bedekt
Met rollend schuim ; en steigrend opgespoten
Is 't binnen boord en over dek gevloten,
Waar Jezus sluimerend ligt uitgestrekt.
Ach waarom thans den Meester niet gewekt?
Hoe houdt de slaap zijn oogleên vast gesloten ?
Men heeft hem zachtkens aan den arm gestooten :
„Heer wij vergaan, de ranke bodem lekt ...."
„Kleinmoedigen !" — En ijlings opgerezen
Bestraft hij wind en water en 't wordt stil.
En wie 't aanschouwt doortrilt een heilig vreezen
En voelt het hart van bange ontroering kil ....
Wie zou die man, die wonderdoener, wezen,
Die wind en water ketent aan zijn wil?
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VIII

Eens ziet men Jezus door 't gezaaide schrijden
Met al zijn jongren, hongrig, ver van huis.
Verleidlijk golft het graan, met zacht geruisch ;
Zij plukken de aren, die zich padwaarts spreiden.
De Pharisaeërs zagen het en zeiden :
„Dat 's zonde op Sabbath !" Hij : „At in Gods huis
Niet David 't Toonbrood ? Zijn de Priesters kuisch
Als ze op dien dag den tempel Gods ontwijden ?"
En naar de Synagoge voortgeschreden,
Ontmoet hij daar een halfverlamden man;
Toen vroegen zij : „Geneest gij, Heer, ook heden ?"

„Barmhartigheid is weldoen, waar men kan:
Strek uit de hand en roer uw dorre leden."
De Pharisaeër zag 't en gruwt er van!
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Ix
Hij sprak, hij sprak tot luisterende scharen
En klimt den berg, tot bidden op, alleen ; —
Het schip voer weg, naar d' andren oever heen
En al de jongren zijn mee weggevaren.
Maar in den nacht .... een spooksel op de baren!
Is Hij dat, die zoo blinkend plots verscheen ?
De jongren barsten los in bang geween;
„Vreest niet !" zegt Hij : „Ik ben het, gaat bedaren !"
„Zijt gij het Heer," zegt Petrus, „laat mij komen
Op 't water en er wandlen, aan uw zij !"
En Petrus daalde en smeekt met heimlijk schromen,
Voor 't loeien van den wind bevreesd : „Redt mij !"
En Jezus zegt, en heeft zijn hand genomen:
„Gij kleingeloovige, wat wankelt gij !"
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Eens in Bethanië, in zeekre woning, goot
Een vrouw een zalf uit flesch van alabast
Op Jezus schedel uit, toen hij als gast
Door Simon, den Melaatsche, was genood.

En ergernis kleurt 's jongren kaken rood:
Waartoe die zalf, die kostbre zalf verbrast ?
Waar 't niet veel beter armoe's boden last
Er door verlicht en brood te koopen, brood?
Maar Jezus had de woorden wel verstaan :
„Waarom is 't dat gij deze vrouw verbiedt ?
Zij heeft aan mij een loflijk werk gedaan,

Want de armen blijven, maar ik doe dit niet.
Zij kondigt mijn begrafenis u aan,
Als zij heur zalf mij op het lichaam giet."
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XI

't Was in den tempel, in den morgenstond,
Dat daar een overspelige verscheen.
„Gesteenigd moet zij, Meester, is 't niet ? — Neen ? —
Maar Mozes wet doet het ons duidlijk kond."
En opwaarts starend klinkt uit Jezus' mond:
„Wie van u allen zondloos is, diegeen
Werp op de zondares den eersten steen !"
En nederbukkend schreef hij 't op den grond.
De schaamte grijpt de klagers aan, men vliedt
En van hun allen keert geen enkle weer.
En Jezus vraagt, nu hij ze heengaan ziet:
„Waar zijn de klagers ?" — „Gansch verdwenen, Heer !"
„Dan ook beschuldig ik u dit keer niet :
Ga heen en zondig nu voortaan niet meer."
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XII
Pikzwarte lucht, doorkliefd van bliksemvonken,
Omfloerst 't taf'reel, zoo bitter wreed en laf,
Waar, doorngekroond, des werelds licht en staf
In naaktheid werd aan 't schandhout vastgeklonken
De bitt're beker werd geleegd, gedronken,
En de aarde beefde en rotsen scheurden af,
En open sprong het dicht-gemetseld graf,
En wierp het uit, wat daar was neergezonken.
En wie 't aanschouwde roept : „Het is Gods zoon 1"
En 't bitter schreien klinkt der droeve vrouwen,
Wier roos verbleekt tot lelie op de koon ;
Maar Jozef heeft in windsels 't lijk genomen,
Door zalf en wassching 't waardige eer geboon
En in de rots een graf er voor gehouwen.
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FRAGMENTEN.
ROEPING

Gelijk in 't woud de sneeuw-blanke anemoon
Bij 't voorjaarsluwen oprijst uit het mos,
Zoo windt er, beeld en klank, uw baatloos schoon
Uit voorjaarszwachtlen voor den wandlaar los

....

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

Opdat een elk, die 't wondre werken zag,
Zijn hartewond voelt voor een tijd geheeld.
ZANG

Men zal voor 't hart u hemel -manna noemen.
OORLOG

„Mijn Muze ", sprak ik zacht, „ik prijs beleid en trouw,
Maar zachte Poëzie kan 'k in geen bloedbad vinden.
Ik hunker naar mijn bosch, mijn vijvers, beek en linden,
En naar de aanvalligheid der altijd teedre vrouw".
ZANGSTER

Zing duizend zoete deuntjes, zangsterlief....
..............................................

Droom heerlijk zacht, gij troostelooze moeden.
MUZE

En wat ze zachtkens zong, klonk als een lief gedicht.

131

BATHSEBA

Zie Báthseba, in 't witte marmerbekken,
Waar 't water opspuit in de blauwe lucht
En klaatrend neervalt met een zacht gerucht,
De blanke leden tot een stortbad strekken ....
VRAAG

Wat ben ik zelf ? Uit welke stof
Is, wat mij zichtbaar maakt, gewrocht ?
Heb ik door eigen wil gezocht
Een nieuw bestaan tot Godes lof? ... .
BEUKEN

Veel rechte rijen groenbemoste beuken
Zijn voor het woud, wat liedren zijn voor 't hart ....
JUDAS

Daar raatlen stokken, blanke zwaarden blinken
En Judas geeft het teeken door een kus.
VITA NUOVA

Thans nu het leven zonder pijn
En iedre bloem een altaar is.
Verlang ik weer een mensch te zijn.
PIJLEN

De pijlen su zien neer en sissen over 't water....
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V NATUURSYMBOLIEK
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ZONNESTRAAL
Waar 't kronklend boschpad, morsig glibbrig groen,
Ligt overdekt met ros geblaart, dat ritselt
Bij 't treden van den voet, en wegstuift verre
Bij 't wakren van den wind, staat bij een kromming
Een houten bank, druipnat, waaraan de perels
Van vroegen morgendauw, van late regens
Als diamanten vonkt het in de webben
Der kleine spinnen, tusschen stijl en leuning,
Als edelsteenen op fijn kanten kragen,
En, komt de wind, dan flonkren ze op en neer.
En tusschen 't mos en 't bruin struweel der heide,
Waar aan en af de fijne herfstdraad opwaait,
Verschuilen zich, armzalige overblijfsels,
Fragmenten van papier, bedrukt met letters
Van een courant, hoogst ordinaire stukken,
Of eleganter lekkernijenhulsels,
Dun zilver of fijn goud voor chocolade,
Of 't helle geel der appelsina schillen.
Daarneven mengen dooiergele zwammen,
Bruinroode of melkwitte paddenstoelen,
Hun kleurkontrasten, onbarmhartig palstaand
En leunend tegen ijzersterke boomen.
Ze heffen zich breedkoppig onbescheiden
Op dikke zuilen, elegant van ribben,
Hoog boven 't mos, symbolen van het vaststaan,
En turen ijskil op de minnebrieven,
Waarvan de snippers, aan hun plompe pooten,
Zich natberegend, bijna weenend klemmen.
En achter 't boschje, waar het dicht gebladert,
Al wat hier kwam, onttrok aan vorschende oogen,
Verstuiven reeds de gouden berkenblaren,
En dansen tegen 't paarse fond der twijgen.
Daar tusschen door, waar nooit een minnend paartje
't Fluweelen grijs der zomersche onweersluchten
Bespeuren kon, vertoonen onbarmhartig
....
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Zich gladgestreken boden regenbuien.
Dan klatert plots de bui en sijpelt droevig
Den boschgrond door, doorweekt de natte slibbe,
Tot 't hellend boschje al dieper zinkt en dieper,
Meer achterover in d' ontrouwen bodem,
En wijkt voor 't windgeruk aan poot en leuning.
Droef zingt de wind de houten stijlen langs
En wiekt zijn wanhoopslied rondom de letters,
Die ingesneden zijn, rondom de namen
Van blonde meisjes en van donkre bruinen —
Rondom het schrift van groote en kleine heeren,
Zooals zij 't grillig door elkander schreven,
Hoe oud, van waar en werwaarts zij weer togen ....
Tot meer en meer het potloodschrift door regen,
Door 't schuiflen van de vele rosse blaren,
Verbleekt en wegkwijnt voor nieuwsgierige oogen.
Dan breekt opeens de zon door 't dreigend donker
Der regenluchten, achter 't hellend bankje,
Doorvonkt het mos, doorflonkert de papieren,
Maakt goud van 't geel der appelsinaschillen ... .
Tot meer dan goud, het goud der lekkernijen,
En doet het schrift der dierbre meisjesnamen,
De wederzijdsche namen van de paartjes,
Nog eens voor 't laatst in vollen luister stralen.
Maar aan deze voet der beuke- en berkeboomen,
Daar blijven gele en roode en witte zwammen,
Die zoo standvastig neerzien op de wuftheid,
In 't donker, in de schaduw van de stammen.
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ONTMOETING
Duifje zat en krauwde 't kopje
Met den blanksten duivenpoot,
Wijl de doffer op het muurtje,
't Allerzoetste deuntje floot;
't Muurtje, dat met wilde rozen
Ordeloos omslingerd was,
En waar bonte vlinders poozen
Tusschen hoog óp-bloeiend gras.
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HEIDE
Geen kinderlach
Klinkt hier in 't rond,
Geen maagdenvoet
Betreedt deez' grond
Slechts spichtig gras in 't zwart moeras,
Dat spiegelt in den donkren plas.
Geen goudblond veld
Met golvend graan,
Geen plant, geen struik
Biedt schaduw aan:
Slechts adderen met bonte huid
Verschuilen onder 't heidekruid.
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WATER- RANONKELS
0, bloemen - eiland, wat moet ik beginnen!
Je drijft voorbij..., voorbij aan mijn zij.
0, bloemen - eiland, wat moet ik verzinnen,
Opdat je niet dobbert al verder voorbij ?
Ik spreid mijn vingren, i] : strek mijn handen,
Ik wandel mede, ik krop mijn verdriet. —
De zon lacht in 't water. Met rosse vangarmen
Pakt zij je van ondren – voor niet, voor niet!
O bloemen - eiland, waar henen getogen ?
Ik strek mijn armen, ik wandel mee.
Ik wandel mede met tranen in de oogen ... .
Drijf jij naar d'afgrond, naar de eeuwige zee ?
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LEEDVERMAAK
Op 't elzentakje wiegt zich
De roodeborst heen en weer.
De bloeiende katjes stuiven
Geel op de veertjes ter neer.
De geelvink, even rustend
Bij 't slagnet, ziet op de veer
De gele verandering komen,
Fluit : roodborst ben-je niet meer !
De roodborst ziet over 't vinkje....
Flap I.... 't slagnet vallen omneer,
Schudt 't stof van de wiekjes, óptwettrend:
Nu ben je geen geelvinkje meer !
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SYMPATHIE

De morgenglanzen
Der zon doorlichten
De golf beneden,
De wolk omhoog.
Zoo doet de liefde
De wondre perel
Van meêlij stralen
In menschlijk oog,

Doorlicht de randen
Der zorgenswolken
Op 't somber voorhoofd,
Van lijden zwart,
Sproeit malsche regen,
Die groeikracht losmaakt,
In dorre vlakten
Van 't menschlijk hart.
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MOZAIEK

Nu 't windje wakkert en de bleeke zon
Uit blauwe lucht haar schuine stralen schiet
Langs 't vochtig hout, trekt zij den killen mist
Hoog tot zich in de fonkelende lucht.
Zij kleurt tot goud het rossig gele blad,
Dat als een regen nederdaalt.... zich dan
Op 't pad vermengt met 't saamgeschrompeld loof
Dat 't eerste viel als offer aan den herfst.
En overal, waar 't slingerwegje leidt
Uit dichte boschjes naar den straatweg heen,
Zeer breed belaand met stammen grijs en groen,
Waarop smaragden lichtpijl wemelt, snel
Van boom tot boom verschietend, ligt de weg
Te droomen onder 't blaadrenbed, een sprei
Van geel en rood en okerkleurig bruin,
Met zachte schokjes schomlend uit de lucht.
En tegen 't donker, dat van kruin tot kruin
De lange lanen doorhangt, steken dan
De schaarsche bladen aan den kalen tak
Als mozaiek van edelsteenen af,
Dof door 't émail van mist en morgendauw.
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RIJP

Nu glinstert alles van de witte rijp.
De dunne berkentakjes zijn bedekt
Met wollig dons, dat wonderbaarlijk blinkt.
Het groene koolblad, dat zoo sierlijk krult
Aan langen stengel, vonkt van diamant.
In schaduw van de doornenheg hangt, laag
Er tegen aan, in 't windje wuivend, rag,
Dat door ijspluimpjes dik omsponnen werd.
En lager tegen de aard straalt 't gele gras
Wijd uitgebloeid, hoog opgeschoten, fijn,
Zijn zijden aartjes pluisdun in de lucht,
Zoo kostelijk fraai met edelsteen getooid,
Als strooide een zak met parelgruisjes daar
Een engel over 't uitgebloeid struweel.
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MYSTERIE
Het sneeuwt.... het sneeuwt....
0 zilverblanke vlokken,
Waarom die dwarling
Klankloos door elkaar ?

Zijt gij een wá,
Een wá op doodenbaar,
Uit 't hoog onkenbre
Naar omlaag getrokken,
Heel ver van elders,
Maar van de aarde niet ?
Onhoorbaar valt ge
Licht- geluidloos neer,
IJl als de luchtgeest,
Als der dingen wezen,
Als de immanentie
Der substantie ijl.
Zoo peinsde ik starend....
Maar op eenmaal, zie!
Daar lachen door
Die dwarrelende vlokjes
Mij kinderkopjes
Vriendlijk blozend toe.
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Als zomerroosjes gaan ze,
'k Weet niet hoe,
Op eenmaal buiten
Uit het sneeuwbed groeien
En staan te bloeien
En staan te knikken
Door het raam mij toe....
Ik knik terug,
Terwijl ik nieuwe blokjes
Op 't smeulend houtvuur
Van mijn kachel doe.
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TREK-OS
Uit koele kalme schaduw van het bosch,
Treedt langzaam-aan kopschuddend-schomlend, de os;
Treedt op het blinkend zandpad, dat, gevlekt
Met tak- en bladeren-schauw, is overdekt
Van brandend zonlicht, zomer -zon-gegloor
Den heelen dag, van vroeg tot 's avonds, door.
Hij keert naar stal en ziet het open hek....
Een korten ruk aan 't leidzeel.... Uit zijn bek
Valt vlokkig schuim ; en eensklaps staat hij pat,
De voerman roept.... Daar zijn de kindren al 1
Ze klimmen naast hem, allen rood en ros,
Op 't kleine bankje, naast hem met geklos.
Dan weer een rukje aan 't leidzeel rond den bek
En langzaam-aan gaat 't weer vooruit, trek, trek.
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OP DE BRUG
Aan Pol de Mont
Ik sta op de brug.... Mijn silhouët,
Zwart diamant op fluweel gezet,
Zwart diamant in écrin van blauw,
Is tegen het flitsend zonlicht vaatgrauw.
Ik buig mij over de leuning der brug....
De zonnebrand strookt mij armen en rug,
Spreidt over het water mijn schaduw heen,
De trekkende lijnen van armen en been.

Meer blauw dan de lucht is het water, meer blauw,
En donkerder dan 't silhouët is zijn schauw.
Daar zwemmen op eenmaal vier eendjes kleen,
Van onder de brug naar mijn schaduw heen.
Ze zijn nog zoo klein, ze zijn nog zoo teer —
Ze zwabren op golfjes omhoog en omneer.
Ik roer mij en raak met mijn schaduw hen aan....
Weg zijn ze gedoken, kopje onder gegaan.
Wat verder, daar schieten ze schuw boven 't nat,
En snaatren : wat 's dat, wat is dat, wat is dat!

Dan roeien ze langzaam naar de overzij....
Ik rek weer mijn schaduw, maar kan er niet bij.
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STIL ALS GEDACHTEN
Stil als gedachten,
Zweven de nevels

Over de rimplende
Diepten der golf ;
Stil als gedachten,

Over de graven,
Die het beweeglijke
Waterbed dolf ;
Stil als gedachten,

Over de strooiing,
Over het lichtgruis
Der fonklende star ;
Stil als gedachten,

Over de tooling,
Bladknop en naaldknop,
Van loofhout en spar.
Stil als gedachten,
Over de trekken
Van een weemoedig
Berustend gezicht....
Stil als gedachten,
Schuiven ze langzaam,
Tot een gordijn, zich
Dichter en dicht.
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Stil als gedachten,
Boven der jaren
Wentlende wieling,
Golvende zee,
Gloort in des dichters
Onbluschbre bezieling
De alom aanwezige
Eeuwige Idee.
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VOETSTAP
Klotst 't watertje tegen het walletjen aan,
Het watertje, zoo drabbig dik
Van vallende sneeuw is en schomlend slik,
Dan voel ik mijn hart zwaarmoedig slaan
En zou de wereld wel uit willen gaan.
Giert wind door de straten, geniepig fijn,
En beukt den grauw gebakerden knop
Met ijzige vuist op den teeren kop,
Dan denk ik : wat doet die wind toch klein,
Precies het geluid van een stervend zwijn
Dan richt ik mij óp, op eenmaal mij óp,
En staar naar den zwiependen twijgentop
En zou de wereld wel uit willen zijn.
Maar hoor ik van fluit en klarinet
Het vol-zoet geklank en klaatrig gespet,
Van waldhoorn-getoet en bas-bromgeluid
Vlak voor mijn venster er boven uit,
Dan wordt al wat zwaar is tot ijl-lichten schijn
En vlucht de benauwende winterpijn,
Dan dartlen de vlinders over mij aan,
Dan lacht de zon weer met hemelschen blik,
Dan vlucht de nijpende, schroevende schrik
En hoor ik de treedjes van liefste gaan.
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WEEMOED
Ruischende rijen van 't rijpende graan,
Zag ik in goudglans zoo menigmaal vallen,
Zag ik met drijving van zweepslage-knallen
Schokkend en schomlend naar huis toe gaan.
'k Zag het, ik hoorde 't, maar lette nauw -even,
Denkend aan haar, die de liefste mij was ;
'k Dacht aan 't geluk, in mijn huis mij gegeven,
En ik versnelde mijn haastigen pas.
Nu is het winter en zie ik het riet
Nedergemaaid aan de kanten der slooten ;
'k Toef en zeg aan elk, die dát ziet :
„God en de Dood zijn de grootsten der grooten."
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BESPIEGELING
Onverbidlijk in hun boosheid
Zijn de vlagen

Tegen teerheid, tegen broosheid
Van de dagen,
Die niet meer in jonkheids licht - gloed,
Zonnevlagen,
Ook wanneer een elk zijn plicht doet,
't Leven dragen.
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SENSU SUPERIUS
Als 't rond-om donkre nacht is, pikke- duister,
Zie 'k veel gestalten, die briljante boeken
Wijd voor mij opslaan en verhalen zoeken,
Die 'k dan hoor lezen met zacht-zoet gefluister.
Als ik dan doodstil liggen blijf en luister
Naar 't als van duiven gorgelend roedoeken,
Klinkt breede stemmenstroom uit alle hoeken
Al lezend, lezend. 'k Hoorde 't nimmer juister.

Op al die bladen, rood- omlijnd, dof - gouden,
Vol arabesken, randen, vogels, bloemen,
Staat van gelieven, die hun trouw berouwden
En van bedriegers, die hun ontrouw roemen....
De nasmaak van de lezing blijf ik houden,
Al kan ik de verhalen niet meer noemen.
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OCULUS INTERIUS.
O duizend oogen in den stillen nacht....
Geen zomerzon komt milderstralend op,
Geen regenboog welft aan den hemeltop
Zijn groen-blauw goud in statelijker pracht,
Geen pauwestaart heft zóó juweelig zacht
't Ontplooide kleuroog, vuurge drop bij drop,
Van esmeraud en fijn lazuur hoog óp
Als gij doet in den stillen, stillen nacht.
Hoog rijst op éenmaal, duidlijk als bij dag,
Een blanke toren met blank wijzerpaar,
De een over de ander. Daarna galmt de slag
En langzaam. tel 'k twaalf slagen na elkaar.
De slag was waarheid, schijn was 't, wat ik zag;
Maar schijn wordt waarheid, want de slag is waar.
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NATURA MYSTICA
Toen 'k groenbespikte regenboogforellen
Door blanke hand zag in een vijver werpen,
Hoorde ik in 't grint de gele borstvin knerpen,
Zag als een pijl de visch door 't water snellen.
De eerst gladde bodem toonde diepe dellen,
Een reeks van kommen naast een reeks van terpen ....
De vinnen graven met een klagend snerpen
En 't gas ontborrelt aan de waterbellen.
Zoo voel ik in mij de begeerte schuren,
En zie de ruggen der gevlekte dingen.
Soms staan ze stil, doodstil, naar mij te turen
Met strakke irissen in groen-gouden ringen.
Dan gaan ze graven, uren, uren, uren,
En in mij drijft hun drang tot rustloos zingen.
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OS MAGNA SONATURUM
Als 't gouden slanglicht, onderschraagd door winden,
Naar binnen bliksemt, zie ik mijn papieren
In wilde dwarling door mijn kamer zwieren....
Dan zoek ik vruchtloos. Hoe de brief te vinden,
Die 'k pas begonnen ben, aan verre vrinden ?
Waar boeken lagen, zwerven vreemde dieren,
En bij mijn inktpot kruipen roode mieren
Op dorre blaren van mijn trotsche linden.
Ach, zoet vertrouwen! Als een dun papier,
Door waan geblazen uit de menschenmonden,
Aanzie ik 't zwerven, nu eens dáar, dan hier.
Geen minnend paar wordt hand in hand gevonden,
Geen vriendschapsdeur blijft open op een kier,
Wordt uit waans wolk de klaterbui ontbonden.
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PARADISIA PERDITA
In 't palmenhuis, in zacht-groen zomerlicht,
Strekt hoog de palm de koepelkruin tot 't glas,
Hoog, boven 't breed zich breidend vaargewas,
Zijn pracht aan bladen naar de zon gericht.
Veel fraaie dingen zag ik. — Dàt gezicht
Is fraaier, dan wat voor mij 't fraaist ooit was,
Zóó denk ik en treed uit de palmenkas
Naar buiten in bleek-grauw, triest winterlicht.
Zoo is mijn leven. Uit zijn breede stroomen
Spuit hoog de gifstraal, onderaardsch fontijn,
De draaikolk sleurt mijn boot langs oeverzoomen
Vol blanke bloemen, wortlend in venijn,
En achter mij ligt, ver reeds, 't land van droomen,
Van kleurenpracht, van kunst, van hoogen schijn.
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SCHIJN

O mijn zoet lief, gij zijt tot troost gegeven
Aan allen, die door zwaren lust van zinnen,
Meer 't aardsche stof dan 't ideaal beminnen,
Geen ander streven kennen dan stof - streven,
Geen ander leven kennen dan zin-leven
En niet een schoonheids-eeredienst beginnen,
Voor 't buiten is verheerlijkt door het binnen,
In tooverkleed van licht door schijn geweven.

Val dus niet hard de koper-harde hoofden,
Die door begripstof blinkend gepolijst
Zich zuiverder dan zuiver goud geloofden; —

Zooals de klok in koopmans aanzien rijst,
Wanneer 't paar wijzers, hoopvol als verloofden,
Op gouden plaat naar gouden cijfer wijst.
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WIJ TWEEEN
Wij zochten 't strand der eindloos verre zeeën....
Door 't mulle zand was 't wandlen geen verblijen....
De branding zong 't aantreklijk lied van vlijen —
Dof was de grondtoon, zwaar van sombre weeën.
Eén voet vooruit en twee teruggegleeën,
Of éen terug bij twee voet voorwaarts schrijen,
Zag 'k achter duinen altijd nieuwe rijen....
Wij gingen samen, hand in hand — wij tweeën 1
De branding werd al luiêr. En als sneê er
Een scherpe wind het daglicht van de kimmen,
Werd 't voor onze oogen donkrer, binnen weeër.
Al flauwer werd 't omfioersde zonneglimmen
En altijd werd de rij der duinen breeër
En moeier onze voet van 't vruchtloos klimmen.
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ZILVERLOK
Ik weet niet uit welk dal.... uit wilde kloven,
Granieten rotskruik, springt met donderval
Melkwitte grotstroorn, hoog, van wal op wal,
Van rots op rots, van tak op boom gestoven.
En als een dunne sluier weeft hij boven,
Ver boven onze hoofden, rond door 't dal,
Tot rag verdruppeld, sproeiend overal,
De vochte nevels, die de scheemring dooven.
Dan langs een spleet vonkt 't vroege zonlicht door....
't Melkwitte tweespan, vlammend uit de transen,
Rolt over schuim zijn kar van goud-ivoor.
De wielen dondren en de spaken dansen....
In 't paars en rood van 't regenbooggegloor
Staat gij, ik zie uw zilverlokken glanzen.
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BEDWELMING
Goudsnarig zingen blanke bloemenkronen
Uit gele harten, in het zacht geglans
Der verre starren. Vol staat aan den trans
De bleeke maan met uitgebolde konen.
De witte wolkjes, die hoog boven wonen,
Zijn door het windje saamgereid ten dans,
Of saamgewaaid tot luchte vederkrans....
Diep uit de kelken zingen gouden tonen.
Tot roos en lelie zie 'k de maan verkleuren
Door 't zoet gezang der wonderlijke koren,
De starren uit het eindloos los zich scheuren,
Als rijpe zaden, vonkende naar voren —
0, 't is bedwelming naar muziek van geuren
Uit bloemenharten, droomerig te hooren.
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DISTELS

Op rossig fond, vol blauwe en bruine vlekken,
Van donkre schauw en wislend licht doorstoofd,
Staan omgekeerd de distels op hun hoofd,
Kaarsrecht en groen de schubbig scherpe nekken.
Heel 't lange lijf is, door 't onmatig rekken
Naar 't onbereikbre, van figuur beroofd....
Ze hadden zich zoo dicht, zoo dicht geloofd
Bij 't witte wolkje, dat ze diep zien trekken.
Nu komt het windje, schudt de berkenblaren
Van 't gelend boompje, schudt, tot al wat bloeit
In fladdervlucht op 't beekje is neergevaren....
Dan buigt de distel, die in 't zonlicht gloeit,
Den kop nog dieper, onder spijtig staren
Naar 't spiegelbeeld, dat krinkelend vervloeit.
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De grauwe wal, vol holle, kleine kloven,
En overwelfd door spichtig gelend gras,
De punten slierend langs den rimpelplas,
Is onder bruin, maar als smaragd van boven.

Uit 't blauwe ruim komt dartlend aangestoven
Een waterjuffer en ontvlucht nu ras
Het licht, dat brandend als een oven was,
Om gloed van 't lijf in koele schauw te dooven.
Een waterrat, ter jacht op waterspinnen,
Die

kringen trekken

op het

vlak

der

beek,

Ziet vreugdevol het roekeloos beginnen

Van 't fraaie dier, dat langs hem nederstreek.
Maar op haar vleuglen dringt het licht weer binnen,
Zij spoedt zich voort naar verre, veilger streek 1
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MASKERADE
Steeds nieuwe benden rukken aan. Zie allen
In blinkend staal van 't borstkuras gestoken!
't Verzilverd hoofd, in vederen weggedoken,
Roemt, prat op 't roer, zijn ijzren oorlogsballen.
Nog altijd draven ruitren uit de stallen
En teuglen 't roer met saamgeperste knoken.
Vooruit 1 vooruit! De faklen vlammen, rooken,
De hoeven traplen en trompetten schallen.
Ach, Maskerade, schaduwbeeld van 't leven,
Bont poppenspel, gij, bal masqué van lijken,
Kometen, die als zonnen willen schijnen....!
Een korte wijl gaan liefste en ik er neven,
Tot we ongemerkt een eenzaam pad bereiken
En heel den stoet in dampen zien verdwijnen.
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NATUURKUNDIGE LES
Veel kleine handen schrapen, in de rokjes
Versch uit de lucht, sneeuw op een groote schaal.
Dan gaan ze er mee naar binnen in de zaal....
De leerares kneedt al de starrevlokjes
Met poeier uit verbrijzeld grijze brokjes
Tot groote ballen, stapelt ze in de schaal,
Doet over 't gele doosje haal bij haal
En houdt dan aan de sneeuw de ontstoken stokjes.
Als gele rozen in de zon aan 't bloeien,
Staan in een omzien dan de witte ballen....
Dan gaan ze knetren, langzaam-aan vervloeien,
En dan verdroplen, de een na de ander, allen !
Zoo voel ik blank-rond zielebeeld, door gloeien
Van het verstaansvuur, uit elkander vallen.
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BEGRAVEN VARENS
Bij stille lucht heb 'k langs den gladkristallen
Boord van mijn vijver in mijn tuin een varen
Diep ingeplant.... tot er wel honderd waren,
Die er zich spiegelden met welgevallen.
De groene kuiven rekten ze uit de wallen
Diep over 't water in wellustig staren..
Toen viel de regen zonder te bedaren
En 't water steeg en overstroomde, ach, allen.
Toen zag 'k ze hangrig, slap als rotte staven,
Geelrood gevlekt en glibrig, heen door 't water.
Thans, nu het vriest en witte vlokken draven
En, saam met winds boosgeestig luid geschater,
Onvindbaar ze onder ijs en sneeuw begraven,
Is 't mij, of 'k nimmer plantte. — Wacht maar, later....

165

FEEST
Nu liggen alle landen blank te lachen,
Nu zij zich kunnen met hel groen blanketten
En overal de wonde plekken betten,
Zelfs over 't bruin der logge heideplaggen,
Zelfs over 't wit der uitgewaaide raggen,
Waarom de dampen als juweel zich zetten....
De zon breekt door. 't Is vlammend vonken spetten,
Als op een hoffeest, met een pracht van vlaggen.
Wat kan een hart zich thans nog schooners wenschen ?
Mijn lieve vijand met zijn zoet gezicht,
Die steeds zijn hoed afneemt voor hooge menschen
En matig is in alles, zelfs in plicht,
Voelt nu zijn hoogmoed langzaam-aan verflensen,
Nu Gode's bloemen bloeien in dat licht.
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AVONDZANG
Reeds zijn de stammen der boomen in duister
En is de schaduw als roetstreep gelegen
Over de stoffige, zandrige wegen,
Maar op de kruinen rust avondzon-luister.
Alles voelt vrij zich van daghette's kluister....
Vrij als de wind, die den tak komt bewegen
En uit het dal met den nevel gestegen,
Rondwaart door 't bosch met veeltonig gefluister.
Zie, hoe veerkrachtig in lichtende lucht
Schomlen thans over de wegen de blaren
En met wat deinend, zacht -ruischend gerucht
Buigen de rijpende korenaren
Diep naar beneden, de halmen vol vrucht,
Alsof miljoenen goudoogjes er staren.
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ZINGENDE VOGEL
Een donkre doek ligt op de kleine kooi,
Met gouden tralies. En in 't duister binnen
Probeert de vogel zangkunst te beginnen,
Nu hij zich voelt aan de eenzaamheid ten prooi.
Hoor, hoor! wat zingt die kleine vogel mooi!
Hoe tracht door pracht van klank hij te overwinnen
De droeve moeheid, loodzwaar in zijn zinnen....
Hij zingt maar door, ook als ik kruimpjes strooi.
Hij zingt in donker. — Maar nu maak ik licht;
En nu het licht is, ha! nu kan hij zingen.
Hij voelt zich vrij. In tonen zweeft hij dicht
Tot de aetherwoning van de hemellingen
En wil door onweer en door bliksemschicht
Tot in de troonzaal van de godheid dringen.
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POPEL-EILAND
Zie uit nevels rijzen, als uit droomen,
Rijen duinen in een blanke omlijning;
Zie de golfjes met een zachte deining
Tot mijn eiland, popel - eiland komen.
Hoor 't gebriesch van knabbelvraatzucht, stroomen
Rond mijn eiland.... Tot er kust - verdwijning
En verwelking, en ontbladering, kwijning,
Plaats heeft aan mijn rijen hooge boomen....

Wilder schudt de wind de ratel-bladen,
Wilder wiegt hij schaduw over 't dak,
Wilder danst het golfje langs mijn paden
En lacht op, wanneer een dorre tak,
Laag gebogen en met dauw beladen,
Door de zuiging neergetrokken, brak.
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DUIKERKLOK
Onhoorbaar zinkt de klok van klaar kristal,
En binnen -in zit ik. Al dieper zinkt hij.
'k Glij marmerstammen langs, albast gebloemt; ik glij
Langs rozerood koraal naar 't diepe dal

Tot op den bodem. Nu eerst klinkt geschal
Van ammonshoorn en turriliet om mij
Nu zingt versteende bonte bloemenrij
Met zilverstem in zoeten tonenval.
Een lichte trilling vaart den klokwand door,
Als stiet zijn rand op harde rots van steen.
Zie, in de rots groef hij een diepe voor,

Zooals de ploegschaar snijdt door de aardkluit heen.
Bont bloeien op de beelden, altijd door,
En alles lijkt een sprookje, lang geleên.
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LENTEWIND
De windpijl loopt over het watervlak
En spouwt met zijlingsche rukken
Het schomlend kristalblauw in stukken....
En nu het schomlend email -azuur brak,
Loopt 't over het blaadje, dat recht-op stak,
En doet het, door zijdelings drukken,
Diep onder de rimpeling bukken
En stuwt het al verder als hulpeloos wrak.
En donker, beneden de schommeling,
Van heftig stootenden lentewind,
En reuzengroot onder de slingering
Van 't breed uitzwierende waterlint,
En rond als een ringlende vingerring,
Loopt schaduw van blad over bodemgrint.
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WAT DRIJFT DAAR?
Wat drijft daar voor rozeblad ver aan de kim,
Wat drijft daar voor rozeblad ver?
Wat fladdert wijd-uit daar, nu her en dan der,
Wat fladdert er wild als een neevlige schim ? ...
Geen rozeblad is het, geen zonnegeglim,
Geen gloed van een schitrende vallende ster,
Geen gloed van een dwaallicht, nu der en dan her,
Geen avondzon -spiegling in plas en in zwim.

Is 't wiekslag van vogel in zwaar -vochte lucht,
Een duif, die wil scheiden, maar scheidende draalt ?
Een watergordijn, dat met murmlend gerucht,
Als schuimwijn, die tegen bokaalwanden kraalt,
Met driftige blankheid zijn kerker ontvlucht?..
't Is blond van mijn liefste, waar de avond op straalt.
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WOLKEN-PARADE
Wind is met zijn lichten dun-rag-ijlen
Wolken-stofpluim door het blauw gaan vegen
En jaagt op, al wat in rust gelegen
Uitslaapt op de helling van den steilen
Hoogen luchtberg. Vlijmende onweerspijlen
Drijven uit rol-ronde nevels regen.
Vederwolk en streepwolk slingren tegen
Stapelwolken logge donderkeilen....
Laaggelegen donkre wolkenbanken
Braken springvuur. Flitsend uit kardoes,
Zingt de vlam met schelle schetterklanken
Tot den aanval 1 En in dollen roes,
Diep de sporen in de wolkenflanken,
Jagen ros en ruiter.... heisa, hoes !
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SPIEGELING

In 't venster van mijn buurman is een tuin....
In 't bochtig glas zie 'k schelle groene vlekken,
Die krimpen of langwerpig vierkant rekken,
Al naar de wind suist door den dichten kruin
Der wit-bethyrste blare- boombazuin,
Waaruit doorvonkte groene wuivers strekken,
Die 't pad met wieglend schauw- gewoel bedekken,
Nu 't avondlicht al schuiner valt en schuin.
Maar 't licht verdwijnt en scheemring komt nu ras.
Mijn buurman treedt aan 't venster, trekt aan 't koord
Van 't valgordijn.. .. het valt met stroef gekras.
Hij steekt de lamp op, kleedt zich ongestoord
En in den spiegel zie ik hem zijn das
Vaststrikken rond den hoogopstaanden boord.
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WINTERSCHE BOOMEN
Takken wijd-uit en vol zwartgroene strepen,
Kil in den wind, staan de boomen. Ze strekken
Tranen van wee over veelheid van vlekken
Deemoedvol uit. Door den rukwind genepen,
Kaatsen langs 't boschpad verweerde bast-reepen,
Blijft maar de regendrop lekken, steeds lekken,
Bruinend, verzwartend de gore schors-plekken.
Waarvoor het dient, heeft geen boomtak begrepen.
Waarvoor het dient? zingt de wind, heb geduld,
Zie maar de knoppen, ze ronden door 't zwellen,
Van mijn geblaas is de boogerd vervuld,
't Luwt uit het Zuiën — geen traan mag ontwellen
Nu elke tak is in zonlicht gehuld...
Wat of de boomen elkaar wel vertellen ?
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TUIN DER TOEKOMST
In verre verte strekt, omlijnd door slooten,
Zeshoekig en vol licht, zich uit een tuin.
En meer dan één. In elke een berg. De kruin
Torscht een fontijn. De straal, hoog opgespoten,
Komt met een golving fonklend neergevloten
En vloeit dan weg in bekken van arduin.
Dan wordt het kunstwerk langzaam, langzaam puin,
De lijn verbroken, kleurenpracht verschoten.
Alleen de laatste zilverboog blijft stralen ;
En als een kleurgolf, als fontijn van licht,
In ongebroken duizendfonkling pralen,
De top zoo hoog, dat ze uitwijkt voor 't gezicht:
Een ziel gelijk, die honderdduizend malen
Den hemel inschiet als een vonkenschicht.
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Hoog om mij suizelt met een korte kwijning
IJlragge luchtzee. Door het blad-verschikken
Valt drop na drop met harde korte tikken
Neer op mij door de dichte blad-omheining.
Nu hult de vuurgod 't bosch in vlam - omlijning
En slaat zijn bliksem als een wig den dikken
Stam in de kruin, dat tak en bast verwrikken
En alles zwart ziet van de vonkenschrijning.
En als een vorst, die knarsetandt, onttroning
Vooruitziend, nu hem hovelingen raden
Zacht, zacht te zijn, heerscht onweer als een koning,
Verpletrend zwakken, die om meêlij baden....
Zóó is vol vlammenpracht de dichte woning
En 't regent schilfers, dor hout langs de paden.
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VERRE DAGEN
O blonde murmelzee, zacht ruischend lied
Der verre dagen - blijheid, kom weer spreken
Veel tongig en veelklankig, zooals 't breken
Der avondruischling door 't gedweeë riet.
Dwars door de rosheid straalt het ver verschiet
In gouden nevel.... Balsemdroppen leeken
Op 't moede hoofd, reeds in den strijd bezweken,
Als het geen kunst zijn tempel binnenliet.
Onjuist is alles.... alles is onjuist,
En alles schijn, hoog -valsche schijn, onecht..
als de zee versterkend om mij bruist,
Wil ik niet weten, wat haar golf mij zegt;
En als de zoele voorjaarsregen suist,
Kan 't mij niet schelen, of zij recht valt, recht.
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SCHADUW IN 'T BOSCH

Op open plek in 't bosch, met rondom varen
En blank van maanlicht, kruipt met vreemd geglij
Een reuzenschaduw langs de stammenrij,
Wijd uitgespreide vingers over blaren.
Rond -weemlend als goud - zwarte vlammenparen,
Soms puntig hoog als takkig hertgewei,
Sliert 't ook wel wild uit, zooals 't wijd gesprei
Van woest geschudde, losgebonden haren.
Hoog gaat de maan, al hooger op in 't blauw.
't Geblaart wordt zilver, waar haar schitters glanzen.
Als esmeraud geflonker in den dauw,
Hangt 't bosch vol scherpgepunte dennelansen .. .
En nu de morgen komt met morgenkou,
Blijft altijd daar de vreemde schaduw dansen.
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IN DE BEEK
Zooals kleine fluisterstemmen zablen,
Als op school de les te rijklijk was,
Hoor ik tegen 't water van de plas
Kleine stroompjes blinkend water bablen.
Uit verveling en met zingend zablen,
Zuigen zij zich belletjes vol gas,
Rukken zij uit 't slierend oevergras
Weg, wat bloeit door altijd durend knablen.
't Wit ranonkeltje, dat met haar geuren
Zich gegeven heeft, drijft mee naar 't diep,
Maar 't viooltje met haar drietal kleuren,
Dat niet meeliep, toen het water liep,
Blijft vereenzaamd buigen, onder treuren,
Dat zij doof bleef, toen het stroompje riep.
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BLOEME-HART
Nu 't bloeme-hart zich opent, starrig stralend,
Loopt gouden wijzer langs albasten klok,
Ruischt hoorn aan hoorn, wier marmerblankheid trok
Goud-groene kevers, uit blauwe ijlheid dalend
Op orgelpijp aan pijp. Daar, nimmer falend,
Schiet zilverbuks ijlragge stof. De vlok
Groeit uit tot zaadje, dit wordt statierok
Waar nieuw gebloemt in prijken zal, hoog pralend.
0 veld-bloemharten, droevig zijt ge en teer,
Blauwe oogen, die in vochten opslag kwijnen
En klagen dat het groeien zeer doet, zeer,
En jonge levens oude bindsels schrijnen,
Zelfs waar ze stralen, kil als pauweveer
Met vonken druppen, die door nevels schijnen.
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HEIMWEE
0 spitsen van bergen, ver boven de lusten,
Ver boven het stoffige menschengewoel....
Hoog staat gij als vorstlijk gebeeldhouwde stoel,
Waarop zich de Godheid verheugd zet tot rusten..
Geen zichtbare zee roert uw kruinen als kusten,
Toch komt er het grenzeloos wereldgejoel
Tot reinheid zich wassen — o badplaats zoo koel,
Wier zachte beroeringen vuurbronnen bluschten.
Gij trekt als in 't dal ons de stoflucht doet stikken,
Gij trekt als de beuzling het hartebloed vreet....
Gij trekt ons — gij trekt met magnetische blikken,
Hoe meer ik het steenharde rotspad betreed.
Mijn voet kent geen wanklen, mijn oog geen verwrikken,
Zoolang gij, rond klimlust, u plooit als een kleed.
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BEEVAART

Als zilver glinstert in lauw-zwoelen damp,
Uit schuimgewolk rad van den watermolen,
Waar, boven schaduw, tusschen rots verscholen,
Hoog straalgebloemt oplicht als helle lamp.
Nu knarsen, zagen, dan hoor 'k balkgestamp ... .
En tusschen rook zie 'k aangeglommen kolen.
Dan over 't rotspad, tusschen 't hout aan 't dolen,
Komen daar koeien, tjinglend uit de kamp.
Diep onder naast mij, raast, langs brokkelbrokken
Van zwart graniet en blanke keie-vlek,
De wilde bergstroom — altijd door met lokken
Van slangerig geschuifel en gelek,
Of zachte fluistring. Maar omhoog getrokken
Rep ik mij verder naar mijn beêvaartplek.
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DROOM DER ZEE
De boegspriet op omhoog zinkt weg de steven
Van 't groote schip, terwijl de vuren sissen.
De stormwind jaagt uit rookwolk vonkenrissen
En vlammen op. De boot is weggedreven.
Uit zware zuiging, bank van schuim, nog even
Een laatste bobling en de bange visschen
Gaan, dol van schrik, in 't diep zich vergewissen,
Wat monstervisch hun rijk komt binnenzweven.
Ach, arme schepeling, nooit zal hij in pracht
Van liefstes oogen zien, nooit met haar wonen
Nu moet hij in den donkergroenen nacht
De nixen streelen met de harde konen....
Hoor, in gedempte tonen rolt een klacht
En huivert voort, voort in gedempte tonen.
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STROODAK
Grijs en groen korstmos weefden zich als kleed,
Een ondoordringbaar kleed voor wind en regen,
Rondom 't laag stroodak, als beschutting tegen
Het felle vriesweer, dat door elke reet
Zijn fijne jachtsneeuw blaast; als blank tapeet
Zijn pluimen uitschudt, breed -uit te allerwegen,
Van hoog gekomen laag zich heeft gelegen,
Als een bedekking over holte en spleet.

De grijze en groene mossen slapen heerlijk
Hun winterslaap op dak van stroo en hei,
En ook het dak vindt zulk een dek begeerlijk
En voelt zich van de winterkwalen vrij ;
Want ook, al blaast de winterwind er deerlijk,
Het slaapt zoo rustig onder zulk een sprei.
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GEBOORTE
Nu wordt uit nacht de dag geboren — ziet,
De schitterglanzen van de verre zon
Verzilvren 't gras rondom de murmelbron,
Elk topje makend tot een gouden spriet.
Het ronde keitje, waarlangs 't beekje vliet,
Wordt tot email. Zoodra de dag begon
Zijn net van fijne kleur te spinnen, spon
Hij langs den sliertip van het buigend riet....
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WOORDEN
Als zwaar beladen karren, dreunen woorden
Door 's harten diepzee-plantenweefsel rond,
Verpletren alles op den weeken grond,
Wat óprankt langs gespannen ziele-koorden.
En heen zich buigt langs afgronds donkre boorden
Naar dieper afgrond. Wondre dieren, bont,
Vuurvlammig schitrend, staan met open mond
Te luistren naar de klanken, die hen stoorden.
Dan wordt het oog een ruit, een donkre ruit,
Waar achter 't vreemde dier-geblikker blinkt,
De stem zwelt aan tot stormgeloei, zet uit
Tot roofgebrul, dat schrikverwekkend klinkt....
Dan jaagt het dier uit zelfbehoud naar buit,
Hapt naar den woordsteen, die zwaar schomlend zinkt.
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IN DE LUCHT
Veel wondre draden kronklen als gesponnen
Uit rekbaar glas, waarin elke aardsche straal
Gebroken wordt tot boven -aardschen praal,
Tot gruizelwerk van nooit - geziene zonnen.
Zij leiden 't hart tot hooge klaterbronnen
En stellen zich, als flikker-kling van staal,
Dwars over 't pad, dat heenleidt naar de zaal,
Waar het festijn der wereld is begonnen.
Zij krimpen in voor 't zij -geruisch van kleeren,
Zij dooven weg, waar broeikas - luchtstroom schiet,
Zij dijen uit, waar lachjes, vogelveeren

En bloemen zijn en ruischend oeverriet
En zonnige oogen vol van hoog begeeren....
Zij dijen 't best, waar plaats is voor het lied.
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OVERSTROOMING
Toen langzaam aankwam kriewel-kralig nat
En uitweg zocht uit boordevolle plas,
Als zoete schuimwijn over rand van glas,
En 't blank geloop der voelers ruimte had,

Is alles weggevlucht uit 't mulle pad,
Uit wagenspoor, uit voetstap en geel gras,
Waarin het nest der jonge heihaas was
En 't laag struweel, waarop de leeuwrik zat.
En toen het verder kwam, toen dreigde 't ook
De kleine hei -hut, die zoo eenzaam staat
En uit zijn heiplag -dak de krinkelrook,
Als rappe pluim, de blanke lucht in laat,
Waar wolk en nevel, strook zich paart aan strook,
Tot kantenkraag, die fraai op 't luchtkleed staat.
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WOLKBREUK

In een wilde suizelende wieling
Gudst volmondig, als een zee van droppen,
Dampgordijn van water, stralen-stroppen,
In één lange door- elkander -krieling ;
Overstelpend alles, wat in knieling
Angstig neerligt en de bange koppen
Onder vlerken als beschutting stoppen
Voor de nader komende vernieling.

Neergegeeseld ligt smaragden klaver,
Platgeslagen 't blauw en 't fladderend rood
Van de koornbloem tegen de papaver
Door de rogge, als lijkkleed langs de sloot,
Maar de wilde, kleine gele klaver
Tart van 't heftig straalgevlaag den stoot.
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NEVEL
Als met star en bloem doorweven paarse sluier
Over goudbruine oogen, oogen van klaar vuur,
Ligt de nevel over 't landhuis, in glazuur
Van de zonbrand als een goudklomp. 't Zuier

Koeltje schuift het wolkenfloers der bui er
Langzaam over. Ach, hoe kort van duur
Is de gloeiing van het goudoog, nu het puur
Oog der zon al lager straalt, al luier.
't Esmeraud torst bronzen schaduwstreepen
Zie de koeltjes ze verleidlijk wenken
En ze naar de golfjes voorwaarts zwepen,

...

Tot ze in 't meer de zwarte koppen drenken
Tot de dreigend donkre wolken -reepen
Weggeglommen zijn als zoet herdenken!
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BOVEN
Kijk eens hoe vlug weet men boven te ruimen....
Zelfs nu de zon schijnt, al is het maar even,
Ziet men geen ragjes in 't avondlicht zweven,
Nergens zijn vlekken, zijn plassen, zijn kruimen.
Kijk eens hoe de englen met wollige pluimen
't Hooge paleis hebben blinkend gewreven,
't Stof uit de hoeken door koeltjes gedreven,
Alles polijsten met kracht van de duimen.
Zeggen zij : water, dan regent de regen,
Spuit op de boomen, spuit overal rond,
Spuit op de torens, de daken, de wegen,
Spuit op de velden, op akkers, op grond;
Overal zijn engeltjes nedergelegen
Op een zacht bed met een roos in den mond.
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BERGBLOEM
Geen blanke tuberoos, geen lelie lijkt haar beeld,
Zoo min uit elpenbeen, als blauw dooraderd marmer
Of geel albast gesneên. Haar vorm is anders : armer
Aan gladgeslepenheid. Zij is het lied, dat kweelt
Hoog uit het takkig hout, wanneer het loover geelt
En 't blarendak in 't bosch al rosser wordt en warmer...
Wanneer de wind daarna zijn spel van loos alarm er,
Zijn ritsel-krijger-spel langs pad en greppel speelt.

De vuurbloem lijkt haar 't meest, die door bevroren kleed
Van sneeuw en gletscher -ijs den blauwen kroon doet bloeien
In ongerepte pracht, van niemand slechtheid weet,
Maar kil gebloemt rondom van eigen vuur doet gloeien,
Door kuischheids zachten gloed onsmeltbaar ijs doet vloeien,
Hoog op de bergen woont en soldanella heet.
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SNEEUW
Door blanke wá van sneeuw op voorjaars-crocusbed
Komt reeds de jonge spruit de kleuren -spikjes spreien,
Zooals de schilder zet zijn lange kleuren-rijen
Uit zuivren scheppingsdrang op porcelein palet.

Soms dient zij slechts als wit, dat uit de tuub geplet,
In volheids overvloed komt over 't oude glijen,
Om 't met een nieuwheidskrans, een stralenkrans, te wijen,
Zooals op rafelkleed een lap wordt ingezet.
Dan blijft zij nog een tijd in donkre kloven hangen,
Waarin zij onberoerd en onbereikbaar stort,
Tot 't lieve licht der zon haar op de bleeke wangen

Drukt warme voorjaarskus en haar bestaan verkort....
Dan wordt haar taaie korst door zoel gedrup vervangen,
Zooals van het palet ou -verf verwijderd wordt.
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MAARTSCHE BUI
Dicht jaagt in dichte, witte vlokken, dicht
Als dwarrel-garenkluw, de natte sneeuw.
En overal hangt wolkenfloers, geen licht: —
't Gepijnigd hart slaakt moedloos schreeuw na schreeuw;
't Gehokte menschdier brult als zieke leeuw
En stapt zijn kooi rond, 't vreugdeloos gezicht
Vlak aan de trailes naar de lucht gericht.
Maar nergens zon — o droevig eind der eeuw!
Het straatkind gaat lamlendig schokkend voort
De magere handen in het rafelkleed.
En als de jichtpriem door zijn zenuw boort
En honger aan zijn jonge krachten vreet,
Dan staat het stil of 't helsche kreten hoort,
Breekt daar de lucht en komt de zon? Wie weet!
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VOORJAAR
Vang jubellied nu aan van al wat jong is....
Bruin lariksbolstertje spring af van 't dopje,
Geur sterker nu, spits kleverig denneknopje,
Plooi breeder 't esmeraud -groen blad, o lisch 1

Nog is als 't ongeboorne uw bloemknop frisch,
Straks springt van 't reukfleschje af 't kristallen stopje,
Dan vouwt gij open, bloem, 't gesloten kopje,
Dan komt bewondring, ziet u en 't is mis !
Laat alles nog een tijd in windslen blijven....
Ontbolstering komt altijd vroeg genoeg.
Als warmend kleed voor bibberende lijven,
Zijn 't armen, die de wijsheid om u sloeg,
Toen voorjaarsvorst de naaktheid deed verstijven....
0 zonneschijn, o zomer, niet te vroeg 1
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BOSCH
Nu avond valt wordt schemergrauw de weg
En schaarsbetreden 't pad, waar hooge stammen,
Pas nog de kruin doorvonkt van zonnevlammen,
Gekoppeld staan als ondoorzichtbre heg
Van duisternis. Loert daar boos overleg ?
Zijn 't schimmen ginds ? Het snelle bloed gaat strammen,
't Scherp oog verdonkren en de spier verlammen
Van driesten voet, die klom van steg tot steg.
De koopman snoert den lijfriem dichter vast,
Omklemt den knuppel, zwaait hem hoog, steeds hoog....
Al zwarter wordt het bosch. Zie, hoe hij tast
Van boom tot boom, vol zorg, dat hem niet moog
Verrassen boosheid, nu de nacht staag wast, —
En sneller wordt de tred en schuwer 't oog.
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HITTE
Nu is het loof der boomen donkergroen,
De rijpe volheid overal in 't land...
En uitgestrekt ligt blakend zonnebrand
En donkre schaduwstreep van kous en schoen
En bundels kleeren, die de kinderen doen
Van 't warme lijf bij plas en sloot, in 't zand
Van wijde murmelzee en eenzaam strand,
Waar hoog door 't blauw de stapelwolken spoên.
In dorre wei ligt kauwend koebeest loom
En knabbelt gras tot spriet van brons geroosd.
De melkster melkt de witte warme stroom
In brandende emmers. Alles gloeit en bloost
In spettend had van opgewolkten stoom,
En donker drijft het onweer aan uit 't Oost.
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MARTELAAR
O ijdel beeld van donker vlambedrijf !
Hoe lekt de vuurvonk op ten allen kant
Als vingers van een grijpensgrage hand,
En nestelt schroeiend tegen 't klamme lijf,
Dat aan den paal gehecht, tot tijdverdrijf
Van mooie menschen in satijn en kant,
Den sulfergloed van laaien martelbrand
Kiest boven kwijning in vermolmd verblijf.
Wel valt meêlijdig lavend neer de regen
En koelt warm hoofd en sprakeloozen mond....
Maar dan komt wind en blaast langs alle wegen
Aan lange slieren vonkenrissen rond ;
Tot land aan land als vonkensnoer geregen,
Vlambrakend dondert uit gespouwen grond.
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EDELSTEEN

In donker van de dichtgesloten schrijn
Kan de edelsteen zijn zuivere facetten
Niet in een brand van zonnesparkels zetten,
Niet tot een bloeddrop -tintling van robijn.
Nauw valt door reet van deksel schemerschijn,
Of hij vangt aan gloedpuntjes uit te spetten
Tot niets hem meer 't vonkvlammen kan beletten
En hij zich houdt als loom door donkren wijn.

En is hij vastgezet in rand van goud,
In zuiver gouden rand langs zijkleed heen,
Zooals de smaak het langs de leden vouwt,
Langs sierlijk jonge, maagdlijk jonge leên,
Dan merkt men eerst, hoe kostlijk hij zich houdt
In aard van echten, onvervalschten steen.
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DONKER
O in de schaduw 't gloeien te beletten
Van 't warme hoofd, dat door de zonnevonk
Rood als karmijn, of ros als oker blonk,
En beide slapen met koel nat te betten,
Is zoet, maar zoeter : voet er in te zetten
En zich te laven aan kristallen dronk,
Zooals uit duister van de rotsspelonk,
Met zacht geruischel 't nat aan 't licht komt spetten.
Uit donker keert zich ook naar licht de bron,
Uit donkre kamer als uit koele kelder,
Waarin geen sprankeltje verscheen van zon,
Geen plantenkiempje leven kon, 't nat welt er
Bakterie-vrij, genezend als ozon,
Koel als blank ijs en als kristal zoo helder.
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REGENNACHT
Scheemrig gehuld is alles in bruingore plooien
Van den eenzamen nacht. Alle straten zijn stil.
Hier en daar een lantaarn. 't Lang flakrend geril
Rekt zich uit in de plassen. Gelen, bloedrooien

Weerschijn werpt 't op zwart - natten, bladerloos, dooien
Tak van den boomstam en op zijn droppels. IJskil
Vonken ze als starren. Dan komt de wind. Met getril
Schudt hij ze af op straat, doet ze in het slik zich verstrooien.
Tegen de ruiten van 't woonhuis, bewasemde ruiten,
Danst onhoorbaar schafiw van den tak, die op en neer slaat.
En in de kamer valt tegen 't behangsel van buiten
Klokke - schaduw met reuzenslinger, die heen en weer gaat: —
Donkre schaduw, wier slingring door niets is te stuiten,
Zoolang de schaduw der wijzers voortkruipt over de plaat.
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PIONIER

Door rotsig dal trekt heen de pionier....
De blanke lijn van wagenhuif en wagen
Golft voort door dauw en golvend uchtenddagen,
Door luchtgetril van gloeiend middagvier ;
Door schuim van schietstroom, water van rivier,
Door bui van donder, scherpe regenvlagen
En onweersflitsen, die de lucht doorjagen,
Tot het bevel klinkt : halt gehouden hier!
Daarna weer verder, altijd, altijd verder ;
En altijd vrijer voelt hij zich, veel vrijer....
Nu golft de groene graszee : en, als werd er
Een licht ontstoken, spalkt hij de oogen wijer
En zegt : hier blijk 'k ! — Zoo voelt de goede herder,
Als hij zijn schaapjes veilig ziet, zich blijer.
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WERVELWIND
Doodstil is de lucht vol warme zon en lauw....
Tot dorrend loof op 't pad met ritselingen
In roering komt, alsof er voeten gingen
Van een ijl-luchte, dansend lichte vrouw.
Dan zwieren ze op, de blaadren, hoog in 't blauw
In dichtgeschroefde aaneengesloten kringen,
Tot 't laatst gesuis der ringelende ringen,
Zwart tegen blank, al flauwer gaat en flauw.
Nu het opeens tot vlucht van vogels wordt,
Wat moet er nu met 't dorrend blad gebeuren ?
Zie, hoe 't logschomlend machtloos nederstort,
Alsof 't beschaamd zijn vlieglust wil betreuren,
Alsof het weet : doó-blaren-dans duurt kort,
Kort duurt de luchtreis van de bonte kleuren.
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ZEILEN
Over 't meertje, 't donkergroene meertje,
Vliegt het ranke bootje, vliegt met spoed.
Lustig fladren rond een strooien hoed,
Linten neven 't fraai gekrulde veertje.
In het briesje van 't mooi voorjaarsweertje
In den armstoel, is het wonderzoet,
Als men aan een lief kind wijzen moet,
Hoe te sturen, denkt een aardig heertje.
En zijn hart voelt zich zoo wonder wee....
Teeder drukt hij meisjes kleine rechter
Rond den stuurstang, stuurt dan zelf ook mee
En het spel wordt langzaam, langzaam echter....
0, pas op : bedrieglijk is de zee
En het weer wordt langzaam, langzaam slechter.
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LIEFDESOOG
Twee tuinen zag ik in vanaf een hoogen heuvel
En beide zeer gelijk, zoover ik schouwen kon. .
Gelijk van padental, van perken, van gazon....
Maar de ééne was in bloei, op d'ander drukte een euvel,
Dat 'k niet begrijpen kon. In de ééne was gekeuvel
Van zoete vrouwenstem, geklater als een bron,
En geurigheid rondom van 't lieve licht der zon..
Maar de ander was vol walm van paddenstoel-gesneuvel,
Van blaren-rotheid glad en kil van drogen wind,
Van vrieswind, die den grond er hard hield, dor en droog...
In d'ander zag 'k een fee, een allerliefst blond kind,
Er wakende overal. Zij tilt den gieter hoog
En giet den parelstraal op alles wat zij mint....
Elk gietergaatje is daar een gouden liefdes-oog.
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ALS 'T LICHT WORDT
Nog is de zon niet op. Reeds zweeft teer rozerood,
Of 't heldre strepen zijn, die zich als vingers spreiden,
Door zee van witten damp op schemerende weiden
En boort er wekkend heen tot wat er slaapt als dood.

Verzilverd hangt vol dauw de ranke wilgenloot
En over watertjes, die naar 't verschiet toe leiden,
Komt 't eerste vroege licht der dagende uchtend glijden,
Werpt glans en rooden schijn tot over 't kroos der sloot.
In morgenrozerood staat nog een flonkerster,
De leeuwrik zingt het lied in blanker wordend blauw,
Begroet de dagvorstin en groet haar reeds van ver,
In stralend morgenkleed van koninklijke vrouw,
Die dag en nacht ten troon, steeds rondlicht her en der
En uit de waterwolk optrekt de vroege kou.
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ZONDAGMORGEN
Uit gulden kamer steekt de dagvorstin
Het jeugdig hoofd en werpt met milde hand
De stralenbundels wijd-uit over 't land,
Tot zij haar zilvren lichtwebbe, in 't begin
Van kruin tot kruin, dan als een gouden spin
Uitspint door 't gras tot vuurgen vonkenbrand
En over alles 't net van stralen spant,
Tot in het kerkje, diep er binnen -in. —

Bij 't klankgat fonkt de kleine torenbel....
En als het klokje nu ter kerkgangstond
Een vlucht van tonen rondklept zilverhel,
Valt door 't hoog kerkraam binnen op den grond
En op den preekstoel donker schaduwspel
Van berk en haazlaarsblad, en kruipt er rond.
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VERDRONKEN LAND
Diep zinkt van 't ploegend paard de stramme poot
In 't akkerland; en naast de donkre voor
Trekt het een tweede en meer en altijd door
En 't vriendlijk oog blikt onheilspellend rood.

En aan den kant van overvolle sloot
Staat 't stil en drinkt. Het steil-opstekend oor
Viel moedloos slap, toen naast 't geploegde spoor
Bij elken stap het water hooger spoot.
Al dieper buigt het den gedweeën kop
En doet zijn best als winner van 't bedrijf..
Steeds valt de regen. Zie, de scherpe drop
Slaat 't oude beest de grauwe haren stijf,
Wolkt hoog als damp in grijze krinkels op
Van 't warm- geploegde, moe - getrokken lijf.
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OPKLARING
Glad is de lucht als zilverhelle plaat,
Waarover vlokkig grijs geschilderd werd,
Met glans van licht uit eindelooze vert,
Dat door de ruimte spelemeien gaat.
't Vonkt door de droppels aan het rijs, dat staat
Als stut op 't tuinbed, staat bij boon en ert;
Vonkt door de droppels aan 't gewei van 't hert,
Vonkt door de droppels aan het schaap, dat blaat.
Bedwelmend geurt de ronde maankopdoos ;
't Kind gaat er langs en denkt : de doos is ronder;
De sloot is zwarter, groener is het kroos,
De tarw goudgeler en de rogge blonder,
De koornbloem blauwer, rooder is de roos,
En alles mooier, al wat leeft gezonder.
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GELUID

O ga eens naar de hei en li4 er neer doodstil
En span uw ooren wijd, wijt open en dan: luister
Naar 't velerlei geluid, wat k mt en gaat. Wat bruist er ?
't Is eindloos geschakeer van rythmisch toongetril.
De dennenaald slaat aan met speergeklank en wil
De dennenaald te lijf ; de kleine vogel pluist er
De stroeve veertjes glad ; roofvogels wiekslag suist er;
De sprinkhaan knirpt door 't gras, de krekel sjirpt er schril.
't Jong haasje strijkt de snor met één voorpootje droog,
De hermel schuift den snoet voorzichtig door de hei
En loert naar 't eiernest, waarvan de kieviet vloog;
En langs den berkestam schuurt 't hert het hoog gewei
En voelt bij elk gerucht schrik -siddring door 't groot oog,
De wolk jaagt op de wolk, de wind jaagt allebei.
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EEREDIENST
Nu is de lucht geplet tot ronde zilverspoel,
Waarlangs een zonnehand ontelbaar vele malen
Dun ijlrag weefsel wond van heldre zonnestralen,
Tot overtrek bestemd van 's hoogepriesters stoel.
Dan klinkt bazuingeschal in kleurig wolkgewoel,
Tot heel de lange rij der hooge hemelzalen
In feestdos-tempelpracht aanbidlijk staat te pralen,
Voor de eeredienst gereed van 't eindloos groote Doel.
Nu wolkt de reukwolk op uit levend kristallijn;
De roos laat diep in 't hart haar zielewonder schouwen;
De bruine zwachtelkop van kleverigen pijn
Komt uit zijn spitsen top de groene blaadjes vouwen
En 's levens kleine kern komt altijd weer zich spouwen
Tot dingen nooit gezien, maar die plots zichtbaar zijn.
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WATER
Van naakte natte rots stort wordend waterwonder
Uit klaren drop bij drop.. .. Uit donkren spleet van steen
Breekt zachte ruischling.... Dan nog één, alweer nog één,
Tot zij met vreugdgejuich elkaar ontmoeten, ronder
En voller worden. Hoor, ze storten reeds naar onder,
Langs kiezelbedding-klomp en over rotsen heen
Naar 't diep.... Dan plots in 't dal sprong van de reuzenleên,
Breed-uit, blank-glinsterend, met stem van doffen donder.
Hier hangen zij geplooid tot weemlend schuimgordijn
Langs water-ledikant, van zuiver linnen wit ; —
In ongebroken kracht van nauw vereenigd-zijn
Wordt alles op het steen tot kleed van nauwen snit,
Dat in het volle licht van zomer-zonneschijn
Past op het rotsenlijf en onberisplijk zit.
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LUCHT
Zij strookt den rozeknop voor 's armen kleine ruit
En orchideeën-kroon in vorstelijke tuinen,
Waart door den zilverstraal, die hoog-op uit arduinen
Bassin met blanke pluim de tintel-droppen spuit.
Zij steekt het blauwe hoofd hoog boven bergen uit,
Streelt met onzichtbre hand der rotsen harde kruinen
En vaart met schetterklank door lange bergbazuinen
En perst uit gladden steen klinkklaar kristalgeluid.
De domheid telt haar niet, want zij kan haar niet schouwen,
De dwaasheid acht haar niet, want zij pakt haar niet beet;
Waanwijsheid stelt in haar al evenmin vertrouwen,

eVijl zij haar algemeen en licht verkrijgbaar weet, —
Alleen de wijze wil haar in zijn woning houën,
Zet deur en venster wijd en voor haar komst gereed.
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WIND
Daar schettert zijn fanfaar.... Nu vangt de dolle jacht
Op reuzenpluimen aan. Onzichtbaar in het Zuiën,
Doet hij als bergen schuim de wolkenstapels kruien,
Van zonneflitsen vol, langs blauwe schitterpracht.
Hij cirkelt als spiraal. Met persende overmacht
Slaat hij zijn ringen rond de violette buien
En doet het zoet muziek der voorjaarsbloemen luien,
Strookt met onzichtbre hand van 't jonge lam de vacht.
Hij strooit op witte wol de groene vleugelzaden
En is in 't zomerbosch der blaren harpenaar.
Hij kent geen onderscheid, blaast bol de pronkgewaden
En tilt de slippen op van 't lijkkleed langs de baar.
Hij kent geen onderscheid, speelt met de goudkwastdraden
Aan hoogen Pacha's muts en met wild waprend haar.
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HULDE
Nauw gaat de lieve zon in 't licht de lichtpijl hangen,
Of alles offert geur aan 't wonder van den dag.
De duizend -kronkelvorm van 't dunne spinnerag
Klemt zich rond 't bloemenhart om ook haar deel te ontvangen
En haakt als sluier vast rond roode rozewangen,
Waarop de morgendauw als wijdings -olie lag....
Dan ruischt uit 't bloemenhart, waarin het lichtoog zag,
Een wonderzoet muziek van teedre huldezangen.
Vol klinkt de waldhoorntoon uit spiklig zilvren buis
Van orchis op het veld. De gele vrouweschoen
Laat stroom van zing -zang neer uit haar geheimste kluis.
De hyacinthen -klok komt ook zijn best weer doen;
En alles zet wijd los van klank en geur de sluis
En offert 't dierste goed aan 't licht als voorjaarszoen.
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GEUREND VIOOLTJE

Reukdoosje van fluweel.... zelfs als zij weggeslipt
Uit koesterende hand, verloren liggen blijft,
Dan rolt de wind haar om en rolt haar voort en wrijft
Zich duizlig aan haar zoet. Nu is ook afgewipt
De paarl van heldre dauw en op het pad geglipt
En door de morgenkou tot klaar kristal verstijfd.
Zie, hoe al meer en meer stof aan het kleinood klijft
En beide, paarl en bloem, meedoogenloos beslibt.
Hoe 't blauwe bloempje rukt, het kan zich niet ontscheuren
Aan fellen beet van wind, die als een speelsche dog
Het wonder van den tuin al om en om blijft sleuren,
Haar met zijn pooten drukt en met zijn lijf zoo log....
Steeds door de spatten heen blijft het viooltje geuren
En als zij ligt vertrapt, dan geurt haar bloemblad nog.
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BIJ
Een weemlend zwarte stip, die tegen lucht-azuur
Vol stelenszoete zin zich spelend blijft vermeien
En vogelzangen gromt of orgel - pijpen-reien
Er rijzen als een haag van zonnebloem en muur

Al smelt het lucht -email door brand van zonnevuur,
De bij kent enkel lust in altijd -door arbeiên,
Verzamelt wat zij kan en voelt zich vol verblijen
In 't lange lage licht van laat middag-uur.
Loom ligt het vee in rust, het zwaargeschofte vee
Loom op zijn hooiberg ligt de warmgehooide hooier,
Het verre West gloeit warm als een ontstoken zee,
Daar drijft de lage zon glad als een loonre dooier,
Maar 't bijtje werkt steeds door en maakt zijn dagtaak reê
En draagt zijn schat naar huis en bouwt het op, al mooier.

218

WARKRUID

Soms, tusschen paars gebloemt der erica's
Op 't verre heiveld, als de zon er door
Een tintling straalt van laten avondgloor
En alles hult in gouden stralenwaas,
Hangt rond de stammen iets als zacht -blank gaas,
Dat werd gespreid als een beschutting voor
De modderspetten uit het wagenspoor,
Of 't onharmonisch wagenrad- geraas.
Daar slingren zich aan dunne groene ranken
Veel kleine witte bloemen, zij aan zij,
En luiden uit de klokjes fijne klanken.
De voerman denkt : 'k hoor nog een late bij
Wijst met zijn zweeptop mijmrend naar de ranken
En zegt verrast : daar zie ik witte hei !
...
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DIEP

In 't diepste diep ligt het gezonken schip..
Diep ligt het schip in 't onderzeesche dal.
De groene zeeplant slingert overal
Haar rank 't salon in ; slingert zelfs haar tip
Hoog langs de mast op, rond de ontbloote rib.
Zij slingert óp zich tot den gouden bal
Van wat de vlagstok was, kruipt door den stal
En woekert welig in het vette slib.

De blanke tanden in den kop, die loert,
Waarlangs de lach vloog, zijn thans zonder scherts.
De stem is stil, die velen heeft vervoerd
Tot groote vreugde door haar klank van erts.
Soms door een rimpling van omhoog geroerd
Klinkt nog een klacht in treur-mineur van terts.
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HOOG
Daar drijven veel schitrende krinkels van rook
Als pluimen door dunne lucht-blijheid.
Ze leven ontastbaar in vrijheid ;
En wat voor gevogelt haar kronkling doordook
En snel met de wieken hun lendenen strook,
Ze leven in blauwe tril-wijheid
Van licht, dat zich ver langs de hei spreidt
En wat er de zon ziet, dat zien zij er ook.
Hoe hooger ze stijgen, hoe meer daar omhoog
Van 't klein aardsch gekriewel de kleinheid verdort.
Zij zien daar als kostlijk gebeeldhouwde boog,
Wat onder verbrokkeld in puin is gestort.
Hoe hooger ze stijgen, hoe meer voor het oog
Hun veelheid tot éénheid van licht-blijheid wordt.
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ZOELTE
De schrale winden zijn de hoogten opgeslopen
En liggen nu doodstil met saamgevouwen wiek.
Zij roeren zich niet meer. De koestring van 't gekriek
Der vroege voorjaarszon is op hen afgedropen
Tot broeiend luchtgetril. En zooals blaadren loopen
Uit ingebakerd groen van donkre bolsterpiek
Tot takkig uitgewuif van ritselblad-muziek,
Komt uit hun lendenen de zoele wind gekropen,
En alles zwelt en berst. Aan 't gladde wilgstruweel
Heeft nu een feeënhand de kleine schrijn verbroken
En op vruchtkussentjes van donker-grijs fluweel
Een gouden knopjes-rij als spelden ingestoken,
Waar tusschen 't orgel gromt der grage bijenkeel,
Waaruit, doordringend zoet de geurenoffers rooken.
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AQUARIUM
Door water en door glas valt licht met breede strooken
Wijd wemelend uitéén tot vurig vonkgesproei
Op star en op poliep, rond rozen, vol in bloei,
Rond rozerood koraal, de voelers uitgestoken.
Zeepaardjes dartlen aan en komen opgedoken
En zwemmen waglend weg met wonderlijk geroei
Van elpenbeenen kop, of drijven als een boei,
Die door een storm in 't glas van 't anker werd gebroken.
Dan in dat schitterlicht spreidt roode menschenhand
De breede palm wijd-uit, de dichte vingers open,
Laat donkre reuzenschauw opklimmen langs den rand
En over 't water heen. Daar weemlend rondgekropen,
Spreidt zij de voelers uit en laat dan aan den kant
Gestaag het donker voer in 't helder water loopen.
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BERGMEER
Wie op den spiegel drijft weet niet, wat hij moet denken
Of onder boven is, nu boven onder schijnt,
Want heel de gladde wand, die in het meer verdwijnt,
Staat met zijn dennenlast in 't zonnelicht te wenken.

En waar de wateren de groene kegels drenken,
Volgt 't oog, diep in het nat, de duidelijke lijn
Van uitgestoken tak in water- zonneschijn,
Wiens onbewogen rust geen stormen kunnen krenken.
Geen kabling komt er in. De stralen, die zich deelden,
Weerkaatsen 't bodembosch tot in den vollen dag.
Men ziet hoe rond den stam de groene mossen geelden

Tot kussen van fluweel, alsof een lijkkleed lag
Op den verdronken boom. Zoo zijn er spiegelbeelden,
Die boven schijnen, door wat men diep onder zag.
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TREKVAART

De zoele wind bolt nauwelijks het zeil....
Aan strak - gespannen lijn zijn jonge kinderen....
Als 't blazend koeltje langzaam gaat verminderen
En zijdwaartsch uitwaait langs den wimpelpijl,
Dan hangen ze in de lijn, alsof ze steil,
Met nauwlijks oog voor bloemen en voor vlinderen,
Den weg ten hemel opgaan, de arme kinderen,
Den weg bergop van 't allerhoogste heil....
Steeds onder 't jaagpad loopt onhoorbaar zacht
De spiegling mee door donkren waternacht,
Slechts even rimplend met een lichte beving,
Wanneer de wind het schip drijft tot meer streving,
Opdat de reis ten spoedigst zij volbracht....
Is dit het beeld van leven en herleving ?
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JONG PLANTSOEN
Rondom den zilverstam de fijne takken,
Wijd-uit zich spreidend, worden van den wagen
De jonge berken over 't veld gedragen
En aangestampt in 't pootgat met de hakken.

En alle twijgen, die bij 't pooten knakken
En afwaarts nijgen doo de voorjaarsvlagen,
Zijn door het snoeimes van den stam geslagen
En neergelegd op aang( wezen vakken.
Nu kan de wind niet meer in koelen bloede
De kruinen schudden, kan niet meer bewijzen
De felle drukkracht van zijn voorjaarswoede,
Noch wegens weerstand 't jonge boompje prijzen

Want saamgesnoerd door taaie wilgenroede
Zijn nu eendrachtig saam de jonge rijzen.
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HEESTERS
Waar voorjaars-zonbrand teer groen doet verleppen,
Staan donkre heesters, die bruin rossig bloeien
En tegen 't licht in als karmijnvuur gloeien,
Hoog over beekjes, die zich zilvrig reppen
Door 't dorre heizand, uitgedroogde steppen
Vol hoog geel gras, waarin de vogels broeien.

Ze staan rechtop als dunne slanke roeien
En vullen boordevol de diepe greppen.
De klimplant slingert om, en telkenmaal
Heeft druk van groeien in de bast getrokken
Een diep gekerfde cirklende spiraal,

Alsof de klimop drukte in weeke vlokken
En niet in houtbast, hard als 't harde staal —
De wandlaars snijden dáár het liefst hun stokken.
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NOG GEEN BLOESEM
Scherp omgetrokken schaduw en daar neven
Brons - groene takken vol met flonkeroogen,
Glans- schilfers, zilvrig rond den knop gebogen,
Gespouwen tot achtvoudig knoppeleven,

Elk knopje in grijs fluweel, als schuts voor 't streven
Naar wijd-uitspreiding van het bloeivermogen,
Schild voor de pijlen, die erbarmloos vlogen,
Van kouden vrieswind-boog hoog door de dreven.
Maar uit de knopjes stijgen reeds de geuren,
Van wat straks bloeien zal in zongevlam.
Reeds wijder gaan de teere hulsels scheuren,
Alsof een hand het knellend bindsel nam,
Opdat het wondre bloeien kan gebeuren,
Nu 't honigbijtje rond-gonst langs den stam.
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VLAM
De vlam werpt in het oog myriaden bundels vonken,
Die langs het lens-kristal als gouddraad-sluiers zijn
Vol pauwestaart-smaragd, vol vlinder-vleugelschijn,
Nu uitgerekt tot balk, dan tot een wiek geslonken,
Zooals libél ze draagt van zonnegloed doorblonken,
Van zilverlijn doorkruist als kostlijk filigrein,
Als uitsnij-rand doormaasd van een juweelen-schrijn,
Waarin, op zacht fluweel, topaas ligt neergezonken.
Nu gaan zij hoog en dun, dan krimpen zij en dalen
Soms kruislings langs elkaar, dan met een stompen zwaai
Terzij naar links of rechts. Maar altijd zijn de stralen
Als allerfijnst émail, van kleuren wonderfraai.
Al staat het ooglid star, zij keeren duizendmalen
En draaien anders weer, al naar het ooggedraai.
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WILDERNIS
Het wilde boschterrein draagt diepgespoelde kuilen,
Waarover blarendek als sprei ligt uitgespreid,
Waarop de najaarswolk de regendroppels schreit,
Waarover winterwind en hagelbuien huilen ;
Tot blad na blad al meer in 't gore slik vervuilen,
Kniediep langs bodemvlak en helling uitgebreid,
Waarin de wortel strekt, heengroeiend wijd en zijd,
Der groen- en grijs bemoste opstrevende eikenzuilen.
Als nu de zon ras daalt en uit haar stralenwel
Juweelen strooit in 't bosch, met gouden oogen lacht
Langs afgevallen blad, en hooge varens hel
Uitwuiven doet een kleed van heldergroen smaragd,
Dan wordt de bladerenrand van de overschenen del
Tot een juweelen-kroon op 't voorhoofd van den nacht.
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VALLENDE KEGEL
Hoog aan mijn venster hangen, helder blinkend,
Veel rijen kegels door de vorst verdikt
Uit drop bij drop tot klaar kristallen schicht,
Met korte knak geluideloos verzinkend.

Er onder drentlen muschjes, zorgloos drinkend,
Met schitrend oog het kopje omhoog gericht,
Tot alles vlucht door 't helle flonkerlicht,
Wanneer de kegel neergruist, luid rinkinkend.
Zoo worden tranen, die de zachtheid schreit
Door killen wind van boosheid saamgevroren
Tot machtig blok, dat op een kantje leit
En dreigt te vallen. Wee, als 't valt ! Verloren,
Wie zorgeloos met rust zich heeft gevleid,
Als ruw geweld den vrede-droom komt storen.
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OVERVLOED
De boomen hebben overvloed van blaren....
De wind komt aan in speelschen tuimeldraf
En schudt het bloemblad bij miljoenen af
En doet ze als scheepjes op de luchtzee varen.
Uit hauw en doos van orchidee en varen
Stuift wolk aan wolk van poeirig goudbruin kaf
Neer op den harden klinkerweg als graf....
Niets wordt er, niets, uit veel miljoenen paren.
De menschen hebben overvloed van woorden
En groote steden overvloed van poenen,
En strenge heeren overvloed van koorden,
Verliefde kindren overvloed van zoenen,
En overvloed van bloemen waterboorden,
Niets wordt er, niets, uit talloos veel miljoenen.
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NATTE DAG
Vaag in zijn nevels ligt het druipend bosch
Met bibrend armgestrek van donkre takken....
Mat blinkt het morgengrauw langs open vakken
Vol paddenstoelen, koppen spiklig ros,

Plat als een schotel, of gekoepeld, los
Aan loggen poot, die langzaam aan 't verzwakken,
Al schuiner over 't boschpad neer komt zakken,
Tot niets verweering afkeert van zijn dos.
De boschgrond is één blinkend roode vlek
Van saamgepakte blaren. Stroompjes spoelen
Er kleefstof tusschen, met een zacht gelek
Van blad op blad. Een windvlaag doet ze woelen,
Maar onder 't glibrig gore zwarte dek
Herleven uit de zaden nieuwe stoelen.
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KOMEND BLAD
Eerst donkre koepelknop op slanke minaret
Met buigend zijvlak blank van kleverig vernis,
Dat van den voorjaarstuin de tooverspiegel is,
Waarin al 't twijggewieg wordt tot een beeld gezet
Voor 't scherpe rupsenoog, dat op elk blaadje let,
Voor scherpe rupsentong, die vrij is van gemis
En door den bolster bijt en lange ris aan ris
Uit teere blaadjes scheurt, die nog zijn saamgeplet.
Dan gaat de knop te niet. Maar andere blijven zwellen...
Tot groene gele schub met rozeroode rand
Al hooger gaat in 't blauw, al breeder neer komt hellen,
Al wijder wijkt uitéén, al losser sluit als band,
't Geribde vingerblad in uitgroei niet kan knellen,
Dat aan zijn langen steel blij uitkijkt over 't .land.
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KOELE MEI

't Vee in de wei.... wijdopen staan de stallen....
Goudknopjes bersten aan de donkre dennen
Tot naaldenveelheid. 't Vogeltje moet wennen
Op 't vlossig veerennest aan 't steeds maar vallen
Der zware voorjaarsdroppen ; maar dan schallen
Zijn vreugdetonen telkens ; langs zijn pennen
Voelt het den regen als een schietstroom rennen,
Maar dekt en warmt zijn eitjes en broeit ze allen.
Soms even wipt het weg en pikt een sprietje
Van heel fijn gras en drinkt dan van het water
Van 't tuinpad- plasje en wipt dan naar het vlietje,
Waar Pinksterbloemen hangen, drinkt en baadt er,
En zingt verkwikt uit heldre keel zijn liedje,
Tot over 't tuinpad sluipt de donkre kater.
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BLOEMFONTEIN
Kunstvolle hand heeft uit geel elpenbeen,
Blauw lapis lazuli, paars serpentijn,
Albast en marmer, helder korallijn,
Kwarts en graniet en bontgekleurde steen
Een reuzentuil van bloemen uitgesneên,
Waar binnen 't kraalt en perelt als in wijn,
Die oud is en verschilt in kleuren - schijn,
Want elke bloem voert water door zich heen.
Uit elke bloemkroon springt een kleine straal
Tot andre kleine stralen, vonkt een poos
En buigt zich om tot murmelend gedaal.

Tot weer uit kelk en stamper, nieuw gestraal
Het oude spel begint, tot ze allemaal
Neer gaan in 't bekken van een witten roos.
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IRIS
Schel zinkt op 't nevelgrauw der donkre boomen
De ronde poortboog, opgebouwd uit kleur,
Wijd -open en geruischloos als een deur,
Die 't pad ontsloot naar 't verre land der droomen.
Gedachten gaan er langs, denkbeelden stroomen
Den wijden kleurboog door : of keur bij keur
Van jonge vogels tot den zoeten geur
Van Zuier- bloemen uit het Noorden komen.

De kleurlijn- pijler is gevormd uit oogen,
Wier zacht - smaragden schijn niet kan bedriegen
En koestert liefdrijk, al wat aangevlogen
De zwakke vleugels in dien schijn komt wiegen....
't Is of de pracht, de stofgoud - pracht der bogen,
Zich aan de vogelveeren geeft bij 't vliegen.
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WIJ WILLEN NIET WETEN
Wij willen niet weten, wat hoog staat geschreven
Op 't levend juweel, dat als blank- satijn lint
Uit dauwdrop geweven, zijn luchtreis begint,
Zoodra maar de zon even op is, heel even.
Geen rondwentlend schroefblad heeft ooit het gedreven,
Gestuwd wordt het voort door nauw hoorbaren wind;
Toch zie, hoe 't zijn weg door de luchtruimte vindt,
Als stond met een loodlijn een loods op den steven.
Wij willen niet weten, wat letters de boord draagt,
Vlamvonkig gestikt op ros -roomigen schijn,
Niet weten wat starren, wat kleuren de vlag vlaagt.
Of leeuwen of aadlaars het wapenschild zijn, —
Maar al wat het schoonheid aanbiddende hart vraagt,
Is enkel een blik op zoo kostlijk een schijn.
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LIED UIT: BEATRICE
De morgen heeft goud,
De morgen heeft rozen.
De lach
Van den dag
Is voor braven en boozen,
Want de Eindlooze Algoedheid
Werkt ongestoord voort.
Aan d' avond van 't leven
Is meer nog gegeven....
Verheven gedachten
En mijmrend betrachten
Van 't Heilige Woord,
Want de Eindlooze Algoedheid
Werkt ongestoord voort.
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