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Aan mijne jongens
ACH, Jongens! 'k merk het wel: het is bij u
Ook al ‘een aarken naar uw vaarken!’ Van
Heel 't enge waereldje, dat u omgeeft,
Trekt, wat er glanst, u steeds almachtig aan.
Daar staat ge, gulzig-starende, bij stil;
En, als de bloemkens in den lentewind,
Gaan uwe jonge zielen open, voor
Elk zuchtje der ontroering, dat er waait,
En vangen 't, siddrend van verrukking, op.
Verbeelding en Gevoel zijn u de baas,
En Schoonheid zal de godheid zijn, waaraan
Gij levenslang misschien uwe offers brengt.
Nu, mij is 't wel! - Wordt kunstnaars, als 't moet zijn!
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Weest scheppers in het rijk der toonkunst; houwt
Voor de eeuwen uw gedachte uit brons of steen;
Of, beter nog! - ge stamt uit echt Vlaamsch bloed, Sluit bij de rei der Vorsten van 't penseel,
Als toovenaars met kleur en lijn, u aan:
Mij is het alles wel, mijn Jongens! maar, 'k Bezweer u, grijpt niet naar de dichterpen!
O ja! de Poëzie is de opperkunst!
Noch tijd, noch ruimte boeit haar in heur vlucht;
In 't heden en 't verleden, op 't gebied
Van werklijkheid en mooglijkheden, kiest
Ze vrij de stof van heure schepping, die
Heur adem, albezielend, leven doet.
Zij zingt gelijk Muziek; zij roept het beeld,
En 't staat er; en zij schildert met het woord,
Gelijk met luchtpenseelen, beurtelings
In hemelglans of hellenacht gedoopt.
De Poëzie is 't hoogst en heerlijkst beeld
Der eeuwig-barende almacht hier op aard!
Gezegend, wien ze op 't voorhoofd teekent, en
Wijdt tot heur priester! En toch, Jongens-lief!
'k Bezweer u, grijpt niet naar de dichterpen!
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Ik zei: ‘Ge stamt uit echt Vlaamsch bloed.’ Ge zoudt
Dus zingen in der vaadren gouden taal;
Want slechts die taal, waarin het jong gemoed
Zijne eerste indrukken opving, schenkt der ziel
Voor later levenstijd het vruchtbaar zaad,
Waaruit de bloem der poëzie ontluikt
In eigen frischheid en in eigen glans.
Der vaadren gouden taal! - Voorwaar, wat ook
Haar zuster van 't Germaansch gebergte, trotsch
Het hoofd verheffe, en op heur rijkdom brall',
Zij, aan de boorden van de zee gekweekt,
Met d'eigen zwier en forschheid toegerust,
Doch, boven hare zuster, zangrig als
Het kabblend golfje, dat den oever kust:
Zij mag niet minder fier zijn op den schat,
Dien ze, in den grijzen voortijd, medebracht
Van 't Oostersch moederland, en zonder vlek
Of smet, als heilig erfgoed, heeft bewaard.
Wat roert of ruischt er in 't heelal, waar zij
Niet, als bij tooverslag, het schildrend woord
Voor schept of oproept? In wat hooger sfeer
Stijgt de gedachte, die zij niet omkleedt

Jan van Beers, Rijzende blaren

6
En vastklinkt als in helder bergkristal?
Wat ook rond haar heur zustren doode stof
Bij vreemden borgen, zij, zelflevend en
Zich zelf genoegzaam, put slechts aan de bron,
Die onuitputbaar borrelt uit haar schoot.
Zóo is der vaadren taal! - En toch, toch werd
Zij, koningsdochter, wie 't oud-aadlijk bloed
Uit elken trek van 't godlijk wezen straalt,
Door een stiefzuster uit haar recht verschopt,
En bastaard op der vaadren erf verklaard.
Nieuwe Asschepoester, is ze, in eigen woon,
Verbannen naar de keuken en de straat,
Om slechts nog 't laag gemeen ten tolk te zijn.
Ziet! al wat deftig heet, of schijnen wil,
Verleert de taal der vaadren, blikt op haar,
Uit zijn verwaandheid, dom-verachtend neer,
En zwoegt zijn leven lang, om zich in 't kleed
Der Fransche mode, waar het in verstikt,
Zoo min belachlijk mooglijk voor te doen.
't Vlaamsch werpt men uit, 't Fransch wil er moeilijk in:
En zoo wordt hier te lande een ras gekweekt,
In merg en bloed verrekeld, - machtloos om
Zich zelf te zijn, en machteloozer nog,
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Waar 't, erfwet en ontwikklingswet ten spot,
Zich om te scheppen poogt naar 't vreemde beeld,
Waaraan 't in blinde volgzucht zich vergaapt.
En, onder dit verbasterd ras, krioelt
De dichte zwerm van 't Vlaamsche volk. - Dit is
Nog 't kroost der Kaerels en der Klauwaarts, die,
De eerste onder allen, tegen de oppermacht
Van Vorst en Adel, als een ijzren dam,
De vrijheid stelden der Gemeente; 't is
Nog 't kroost der Geuzen, die uit stroomen bloeds
De zon van vrij gedacht en onderzoek
Op deden gloren voor Europa; - 't draagt
In zich de kiem nog aller deugden, waar
Eens 't voorgeslacht in uitblonk: kloek verstand,
Eenvoude en kuische zeden, nijverheidsBij handelsgeest, en, boven alles, zin
Voor kunst, die 't leven adelt en verhoogt.
Maar ach! dit volk, hoe mild begaafd, verkwijnt!
Het hongert en het dorst: - en wie, wie schenkt
Hem 't brood des geestes en des harten wijn? ...
De hoogre stand, wiens heilge plicht het is
Den laagren, in den harden levensstrijd,
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Te voeden en te sterken met zijn woord,
Heeft, wuft en bot, de taal des volks verzaakt!
En dus verrijst er tusschen hoog en laag
Allengs gelijk een wolk van duisternis,
Waaronder 't volk steeds dieper in den poel
Van wangeloof en dierlijkheid verzinkt.
Gaat nu, en treedt in zulk een midden op
Als dichter in der vaadren gouden taal!
Omhoog verstaat, omlaag begrijpt men niet;
En zangen, waarvoor elders ieder hart
Verrukt in geestdrift zou ontblaken, gaan
Hunne ooren als een ijle wind voorbij,
Zijn ‘rozen voor de varkens’ in dees land!
O! zoo nog Neerland ons Oud-Neerland was! ...
Zoo, in den reuzenstrijd, door Zuid en Noord
Te zamen eens voor vrijheid van bestaan
En van geloof gestreden, ons de Waal
Niet afgevallen was; zoo Neerland heel
En ongeschonden uit den ijzren klauw
Der dweepzucht en der Spaansche dwinglandij
Zich los had mogen worstelen: - wat zou
Het anders wezen! ... Bij den ernst van 't Noord
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Den gloed van 't Zuiden parend tot éen kracht,
Zou 't, als een ander Griekenland, misschien
Europa's licht en trots zijn; en zijn taal
Droeg, boven hare zusteren, als tolk
Van 't schoone, ware en goede, licht de kroon!
Dàn mocht hij 's hemels gunstling heeten, wie
Als dichter op zou treden in die taal!
Maar thans! ...
Och! Jongens-lief, gelooft mij! - spookt
De daemon van de kunst in uwe ziel, Kiest maatstok, beitel of penseel ten staf,
Spreekt tot de gansche waereld in een taal,
Verstaanbaar voor de gansche waereld; - maar,
'k Bezweer u, grijpt niet naar de dichterpen!
Eens, - als ik 't matte hoofd voor goed ter rust
Gevlijd zal hebben, - viert misschien de zaak,
Waarvoor ik heel mijn leven leed en streed,
't ‘In Vlaandren Vlaamsch!’ zijn volle zegepraal.
Dan, - loopt er tusschen zoons of kleinzoons éen,
Wien 't erflijk heilig vuur in 't harte vonkt,
Legt dien mijn lier in d'arm! - Vaak klinkt ze wel
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Wat dof-zwaarmoedig; maar, bij heller lucht
Verkrijgt ze allicht een malscher, blijder toon: Leert dien met fiksche hand de snaren slaan,
Opdat hij 't werk, zoo moeizaam aangelegd
Door ons, zijn volk ter baat, zijn land ten roem,
In al zijn pracht en heerlijkheid voltooi'....
Of, - blijkt ons pogen slechts een ijdle droom,
En kankert de verbastring immer voort:
Hangt dan mijn speeltuig in uw werkplaats maar,
Gelijk een meubel uit vergeten tijd,
Bij pot en bord te roesten aan den wand.
En, vraagt een kleine soms: ‘Wat ding is dat?’
Zegt dan: ‘Daar speelde uw oud-grootvader op;
Daar wou hij 't Vlaamsche volk mee uit zijn slaap
Opwekken; doch, het was de doodslaap! - Ach!
De man had toch zijn volk zoo hartlijk lief!
Houdt, kindren, zijn gedachtnis steeds in eer!’
Zegt dat! En, - zoo zij 't nog verstaan, - in 't Vlaamsch!
Mij zal 't misschien nog deugd doen in mijn graf.

1870
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Feestzang
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Feestzang
Bij het openen van nieuwe Dokken te Antwerpen.
GIJ, oude, sombere wallen,
Waar 't levensmachtend krijgsgeweld
Antwerpen hield in vastgekneld,
Waar zijt ge thans? - Gevallen!
Door vredes hand geveld!
Zie in het ronde!
Waar 't oorlogsbrons,
Eeuwen, vernieling en dood verkondde,
Woelt en krioelt nu t' allen stonde
Vlijtig gewriemel en levensgegons.
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En dok bij dokken
Tintlen van zonnigen vredeglans,
Wenken en lokken
Alle de volken der aarde thans,
Met vroolijk vlaggengewiegel,
In hun veiligen waterspiegel.
Hoezee! hoezee!
Draai op de reuzensluizen!
Doe dwars door 't brokkelend gesteent'
Der laatste wal
Den waterval,
Die alle dokken straks vereent,
Blij-donderend nederbruisen!
Hoezee! hoezee!
En laat alom
Uit de oude kom,
Bij feestgeschal en klokgebom,
De bodems binnenloopen
Uit Oost en West, van Zuid en Noord,
Dat ze op den wijden, nieuwen boord
De schatten samenhoopen
Van ieder waereldoord!
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Hoezee! hoezee!
Nering, kunstvlijt, welvaart groeie!
Burgerzin en eendracht bloeie!
Heilige vree
Zij der vrije Handelstee!
Hoezee!
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De duif van Moeder An
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De duif van Moeder An
VLAK over de kerk, aan de andere zij
Der dorpstraat, ligt het huisken,
Waar Moeder An heur dagen slijt,
Tot ze trekt naar heur laatste kluisken.
Wel poover, maar kraakzindelijk net
Lacht alles u toe daar binnen,
Wijl ze, over haar snorrend wiel gekromd,
Zit dag aan dag te spinnen.
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Ze is moederziel alleen; en slechts
Een duive, blank van veder,
Wipt op heur schouder, of trippelt en vliegt
Door 't kamerken overendweder.
En, wie langs 't open venster treedt,
Staat onvrijwillig, bij 't praten
Der oude tegen haar duive, stil,
En kan soms 't lachen niet laten.
Want onverpoosd gaat dat zijn gang:
Nu ernstig, dan weer blijde,
Of klagelijk-treurig, of streelend-zoet,
Als had zij een kind aan heur zijde.
Maar toch, - wie of gij wezen moogt,
Die half-spotlachend neven
Haar huizeken treedt, - weerhoud den lach,
Die om uwen mond wil zweven!
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Want weet: die duif, dat stomme dier,
(Schat, zoo gij kunt, heur waarde!)
Is de eenige erinnering, die haar rest,
Van wat haar het liefst was op aarde.
Zij had eene dochter, heur eenig kind:
Een meisken als melk en honing;
De balsem van haar weduwschap,
Het zonneken in hare woning.
Maar zie! - nauw achttien jaren oud, Zij wilde het dorpken verlaten,
Zij wilde gaan dienen in de stad;
Gesmeek noch tranen baatten.
En ach! op een winteravond laat,
Daar stond ze voor moeder weder!
Daar zonk ze, gebroken, bezoedeld, onteerd,
Voor moeders voeten neder!
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En, den dag dat haar kindje, de vrucht heurer schand,
In de kerk werd kersten geheven,
Lag de arme hier op lijkstroo, had
Ze haar schuld geboet met haar leven!
En thans bleef Moeder An alleen,
Alleen met dit hulpeloos wezen,
Ten einde geschreid van schaamte en smart,
Gefolterd door duizend vreezen.
Alleen! maar toch besloten, haar plicht
Van moeder en grootmoeder
Te kwijten aan 't schaapken, het oog gericht
Op der weezen en weduwen Hoeder.
Geen vreemde zou 't voeden en koesteren, neen!
Hoe oud en geknakt door 't lijden,
Zij wou alleen aan die heilige taak
Heur laatste krachten wijden.
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En, als 't op heur schoot, voor de eerste maal
Zacht-kraaiend haar tegenlachte,
Wat voelde zij zich al ruim beloond
Voor haar tobben bij dag en bij nachte!
Schoon menige zei: ‘nooit kweekt zij 't groot!’
't Gaf wonder hoe kloek het groeide;
En 't was of heur oude, verdorde hart
Vol nieuwe rozen herbloeide.
En eens, - naar gewoonte zat ze en spon
Bij 't venster in 't avondkoeltje,
Lachend en kakelend tegen het kind,
Dat speelde aan heur zij in zijn stoeltje; Toen plotselings daar, gelijk een steen
Neersmakkend uit den hoogen,
Een duif, vast door den klamper gejaagd,
Het raam kwam ingevlogen.
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Als ging ze sterven, lag ze daar
In een hoek, met hangende veder;
Maar toch bekwam ze, en wandelde dra
Door 't kamerken overendweder.
En, als ze over tafel, een tijd daarna,
Met haar roze pootjes tripte,
Of kruimeltjes pikte op de plint van zijn stoel,
Of melk uit zijn kommeken nipte;
Wat was dat een eindlooze pret voor 't kind,
Wat stille vreugd voor de oude,
Die haast in dees duif, haren lievling zoo dier,
Een geschenk van den hemel aanschouwde.
Dus haalde het kind drie jaar Elk zei:
‘Waar bloeit er zoo'n bloem te velde?’
Maar ach! een storm rees onverwacht,
Die de bloem op heur stengel velde.
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Een stuip greep zekeren nacht het kind,
Schokte het zonder erbarmen;
En 's anderendaags hield Moeder An
Nog enkel een lijkje in de armen.
Ginds, op het kerkhof, ligt het thans,
Dicht aan zijn moeders zije,
Wachtend dat ook grootmoeder zich
Naast hen ter ruste vlije.
En, iederen morgend, als de oude naar
De vroegmis sukkelt, meten
Hare oogen het plekjen op 't kerkhofgras,
Dat haast heur graf zal heeten.
En, als ze terugkeert uit de mis,
Blijft ze er een poosje nog beiden,
Mompelend: ‘Warmer zou 't arm schaap
Toch slapen tusschen ons beiden!’
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Dan, thuis gekomen, zet zij zich,
In Godes wil gelaten,
Weer neder bij haar spinnewiel,
En valt met de duif aan 't praten.
En, of haar 't dier verstaat? - Ach zie!
Bij haar eindeloos vertellen
Van den dooden lieveling, - hoe 't den kop
Laat luisterend zijwaarts hellen!
En 's avonds, als de beêklok tampt,
Als ginds, in de popelboomen
Op 't kerkhof, de ondergaande zon
Haar purper en goud laat stroomen;
Dan ruischt de duif nog 't venster uit,
Dan zet ze een wijle zich neder
In den hoogsten top, en kirt, en koert.
Er och! zoo droef, zoo teeder!
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En Moeder An staart van beneên
Haar na, met vochtige oogen,
En kust haar, als ze weer terug
Op heur schouder komt gevlogen.
Want welke boodschap 't lieve dier
Daar boven af ging leggen, Zij weet het wel, zij weet het wel,
Maar kan 't in woorden niet zeggen!

1878
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Een droom van 't paradijs
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Een droom van 't paradijs
(Getoondicht door JAN BLOCKX.)

I
ARBEIDERS
DE laatste zonnestralen
Vergloeien zacht in 't West;
De schemering vult de dalen;
Het vogeltje zoekt zijn nest.
De beêklok luidt, en roept: ontbloot,
O Mensch, het hoofd,
Hoe afgesloofd,
Voor Hem, die 't voedzaam koren
Laat rijpen in de voren;
Dank God voor 't daaglijksch brood!
Als heden, zal de Hemel morgen
Voor al wat leeft op aarde zorgen.
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Ter rust! ter rust! ter zoete rust,
Die pijn en smarte
Van 't matte lijf en 't zuchtend harte
In sluimering sust!
MANHARD
Weer een dag, helaas, gesleten!
Weer een schakel toegevoegd
Aan de zware slavenketen,
Waar het menschdom onder zwoegt! ...
Eindloos twijflen, gissen, vragen,
Nacht door nacht slechts opgeklaard;
Eindloos hopen, smachten, - klagen,
Mensch, dat is uw deel op aard! ...
En het raadsel, dat het leven
Houdt omsluierd in zijn schoot,
Wordt, helaas, niet opgeheven
Dan in 't raadsel van den dood!
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JONGELINGEN EN MEISJES
Sa! knapen
En meiden!
Wij gaan nog niet slapen!
Wij willen niet scheiden,
Maar vrij en blij
De dreven
Doorzweven,
Het liefje ter zij!
Wij vlechten haar kransen,
En zingen en dansen,
Bij 't maanlichtglansen,
Naar ouder wijs!
Nooit evenaarde
Een schat in waarde
De Liefde, die de aarde
Herschept in paradijs!
MANHARD
Paradijs! ... Zou 't waarheid wezen,
Boeten wij hier Adams schuld?
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Wordt, - zooals er staat te lezen, Godes wraak aan ons vervuld? ...
Vloek dan hem, die dood en lijden
In de waereld heeft gebracht!
Vloek tot aan het eind der tijden!
Vloek bij 't laatste nageslacht!
(Hij sluimert in.)

II
GEESTEN DES NACHTS
O gij, die, onzichtbaar, op stargeflonker
En maangeglim, uit hooger sfeer,
Fladderend rijdt en glijdt door 't donker,
Droomenheir!
Daalt op de slapende aarde neer!
Sluipt in de woning
Van beedlaar en koning!
Weeft, uit de dampen van 't gistende bloed,
Logen en waarheid,
Nacht en klaarheid,
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Hemelbeelden vol verkwikking,
Hellespoken vol verschrikking,
't Kwaad ter beschaming en d'overmoed!
Droomenheir!
Strijkt onhoorbaar, bij 't geschemel
Van den tintelenden hemel,
Over de slapende aarde neer!
(De Droomen omringen den slapenden Manhard. - Uit de verte, en altijd meer en meer
naderend, klinkt de muziek der Paradijsgeesten.)

MANHARD
Wat wonder geklang,
Als van geestengezang,
Ruischt er mij tegen uit den hoogen? ...
Is 't de tooverzonneglans
Van een vreemden waereldtrans,
Die plots opdaagt voor mijne oogen? ...
't Nadert! ... nadert! ... God! en daar,
Komt er niet eene englenschaar,
In een gloed van regenbogen
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Aangetogen? ...
Englenrij!
Spreekt! ik luister, diep gebogen:
Welke boodschap brengt ge mij?
PARADIJSGEESTEN
Wij zijn de Kindren van het Paradijs,
En voeren u, die Adams zwakheid vloekt,
Mee naar der zaalgen woon, waar al 't geluk,
Door Adam eens verbeurd, u wordt bedeeld.
MANHARD
Ik, mee naar 't Paradijs? ... O, is 't een droom!
GEESTEN
Daar is noch smart, noch dood. Het hoogste heil,
Dat geest of hart zich droomen kan, zal daar
Volop u tegenvloeien, zoo gij kloek
De proef doorstaat, die u wordt opgeleid.
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MANHARD
En deze proef, wat zal die wezen?
GEESTEN
Hoor!
De Fee van 't Paradijs slaapt aan den voet
Van 's Levens Boom: elk avond zal zij u
Verleidend wenken. Gij, blijf doof en blind
Voor haar; want, wie haar kust, hij wordt des doods.
MANHARD
'k Ben kracht en broosheid saamgepaard: een mensch.
Maar 'k wil des levens volste volheid smaken.
Ik wil! Geen proef, hoe zwaar, die 'k niet trotseer.
Voert, Engelen, mij mee naar 't Paradijs!
GEESTEN
Kom dan, van 't slijk der aarde ontheven,
Wiegen, zweven,
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Hoog door de lucht,
Sneller dan der vogelen vlucht....
Voel het gonzend, duizelig klimmen!
Zie steeds heller de starren glimmen,
En de wolken onder ons
Smelten tot vlokkend zwanendons!
Zie, daar beneden:
Waereldsteden,
Glorend van licht: Als vonklende stippen,
Verschijnen ze, en glippen
Ons uit het gezicht!
Machtige stroomen,
Met schepen beladen,
Zijn zilveren draden,
Grillige naden
Op donkere zoomen;
Reuzige bergen,
Die 't wolkfloers tergen,
Nietige dwergen,
Wegtuimlend voor 't oog;
En 't bulderend klotsen
Der schuimende baren
Op strand en rotsen,
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Komt hier omhoog
Tot ons gevaren,
Als het zuchtje van het wicht,
Dat in zijn wiegsken te sluimeren ligt.
.............
Ziet gij, ginder aan de kimmen,
Spokige, sneeuwbedekte spitsen,
Met hun kroon van bliksemflitsen,
Dreigend-woest ons tegengrimmen?
Daar moeten wij in, daar varen wij onder!
Hoor, op hun harren, de arduinen deuren,
Met holdreunende gedonder,
Bij onze aankomst, openscheuren,
En, met vreeselijken bons,
Weer toerollen achter ons!
MANHARD
God! wat ijskou valt me op 't lijf!
Wat pletterend donker! ... 'k bezwijm, 'k verstijf!
Engelen, steunt mij! sluit me in uwe armen!
Laat mij uw adem, uw vleuglen verwarmen!
Ziet daar boven! ziet, bij 't licht,
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Stralend van uw aangezicht,
Zuilen bij zuilen, bogen op bogen,
Waar druipende klissen
Van draken in sissen,
Zich opstapelen in den hoogen,
Vonklen en flonkeren als kristal!
En, in de diepte, hoort het ruischen,
't Bulderend klotsen en jammerend bruisen
Van d'onzichtbaren waterval!
Redt mij, Engelen! 't is 't gehuil
Van den gapenden hellekuil!
GEESTEN
Schrik niet, Man! Dees donkere holen
Leiden, dwars door de aarde heen,
Naar het oord der zaligheên,
Steeds voor 's menschen oog verscholen....
Wend het gezicht,
Verre, verre,
Op dat zevenkleurig licht!
Zie het smelten tot een sterre!
En, bij 't bliksemsnelle naderen,
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Tot een reuzenzonne groeien!
Voel het tintlend u omvloeien,
Levend gloeien
Door uwe aderen!
Zie! 't zijn honderd wonderzonnen,
Tot éene enkele saamgeronnen:
't Is de Paradijsche dag,
Dien uw oog begroeten mag!
KOOR UIT HET PARADIJS
Welkom! welkom! stervling uitverkoren!
Wien het hooge voorrecht wordt beschoren,
Door het steile bolwerk heen te boren,
Dat ons Eden sluit in rots en ijs.
Smaak naar lust zijne onverwelkbre vruchten,
Baad in 't meir van ziels- en zinsgenuchten,
Zonder walg of krachtverlies te duchten,
Houd getrouw het hoog gebod in prijs;
En, alsof het enkel uren waren,
Zullen over u de zaalge jaren
Ongeteld en eindloos henen varen:
Welkom! welkom, Mensch, in 't Paradijs!

Jan van Beers, Rijzende blaren

42

III
MANHARD
O zalig oord! o toovervelden!
Wat englenmond kan waerdig melden
Uw heerlijkheid,
Den hemelvrede, het hooger leven,
In uwe vlakten, in uwe dreven
Alom verbreid?
De dag verzwond, de zon ging onder,
En toch, - o wonder! Geen duister daalt!
Maar bloemen, bladeren, alles straalt
Van duizendkleurig stargewemel,
Of gansch de hemel
Hier was op aarde neergehaald!
O zalig oord! betoovrend Eden!
Bij al 't genot en al de pracht,
Door dezen dag mij aangebracht,
Wat wonderheden
Belooft niet zulk een nacht?
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GEESTEN
Ginder veer,
Midden van 't stralenschietend meir,
Rijst de Boom des Levens,
In 't Eiland der Geheimenis,
Dat Edens hart en tevens
Van alle weelde en schoonheid,
Die 't lustverblijf ten toon spreidt,
De bron en 't glanspunt is.
Stap in ons bootje! wij voeren u
Daarheen, waar al de luister,
Aanschouwd tot nu,
Verzinken zal in 't duister.
STEMMEN UIT DE VERTE
Vlied! vlied!
Aanhoor hen niet!
Zonde en dood
Loeren op u in 's Eilands schoot!
Vlied!
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MANHARD
Ik wil het hoogste schoon aanschouwen!
Geen vreemde macht, geen blinde gril
Kan mij weerhouwen;
'k Ben vrij: ik wil!
(Hij treedt in 't bootje.)

GEESTEN EN MANHARD
Hoe zoet is 't te varen
Op levende baren,
Flikkerend en wemelend,
Blikkerend en schemelend,
Te allen kant,
Als borrelend zilver en diamant!
Hoe zoet, te worden getogen
Langsheen den ruischenden waterval,
Waar smeltende regenbogen,
Vol tintelglansen,
Op zweven en dansen,
Bij hemelsch harmoniegeschal!
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Zie! hoe de zwanen,
Die 't bootje trekken,
De halzen rekken,
En, zingend, door lelie- en lotusplant,
Den weg ons banen
Naar 't zalig strand!
STEMMEN UIT DE VERTE
Vlied! vlied!
Betreed het niet!
Zonde en dood
Loeren op u in 's Eilands schoot!
Vlied!
MANHARD
aan wal stappende.
Wat bedwelmende geur, wat verblindende gloed
Stroomt mij eensklaps te gemoet!
Mijn zinnen duizelen, mijne oogen schemelen....
Heer! Heer! zijn 't uwe hemelen,
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Die Gij ontsluit voor mijnen voet? ...
Hoor! Hoor!
Der Zaligen koor!
DE PARADIJSFEE en hare MAAGDEN komen in de verte op. Het orkest speelt den Paradijsdans.

MANHARD
O schoonheid! schoonheid!
Glans van het Zijn!
Straling van 't Eeuwige
En het Oneindige
In 't eindig bestaan;
Schoonheid! schoonheid!
Laat mij knielend
U aanbidden
In 't Vrouwelijk Wezen,
't Almachtig trekkende
En levenwekkende,
Dat op onze aard,
En door alle waerelden,
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En in alle hemelen,
De eindlooze Liefde,
't Eeuwige Leven,
God openbaart!
(De dans herneemt.)

FEE
Gunsteling des hemels, koom!
Tusschen miljoenen uitgelezen,
Om in de verborgenheden
En het heilgenot van Eden
Plechtig ingewijd te wezen,
Koom! koom!
Laat door Edens Maagdenreien
U geleien
Bij des Levens Boom!
Koom!
KOOR DER MAAGDEN
Koom! Koom!
Laat door Edens Maagdenreien
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U geleien
Bij des Levens Boom!
Koom!
STEMMEN UIT DE VERTE
Wee! wee!
Vlucht de Fee!
Zonde en dood
Grijnzen u tegen waar ze u noodt!
Wee!
FEE
Koom! in de altijd groene blaren
Ruischt er 's nachts een vol akkoord,
Dat u 't heimelijke woord
Aller kennis zal verklaren.
En, bij Edens Maagdenstoet,
Zal uwe eeuwige jeugd vervlieten
In een zwijmel van genieten,
Zelfs door engelen nooit vermoed!
Koom! Koom!
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't Puik van Edens Maagdenreien
Zal u 't zalig leger spreien
Onder de schaduw van 's Levens Boom!
Koom!
KOOR DER MAAGDEN
Koom! koom!
Laat door Edens Maagdenreien
U het zalig leger spreien
Onder de schaduw van 's Levens Boom!
Koom!
MANHARD
Almachtige Schoonheid!
Ja, 'k wil u volgen!
U knielend aanbidden,
Vrouw! die op aard,
En door alle waerelden,
En in alle hemelen,
De eindlooze Liefde,
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't Eeuwige Leven,
God openbaart!
(Zij komen bij den Boom des Levens. - De Fee verdwijnt tusschen het loover.)

KOOR
Heil! heil! wellekom,
Zoon der aarde,
In 't verholenst heiligdom
Van der zaligen wondergaarde!
Heil! heil! wellekom!
Laat de hand van Edens schoonen
U tot Edens Koning kronen!
Heil! heil! wellekom
In 't heiligdom!
DE BOOM DES LEVENS
Laat hem de vrucht des Levens smaken!
Hem zij de kennis, hem 't genot,
Die hem maken
Gelijk aan God!
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MANHARD
Kennis! ... genot! ...
Gelijk zijn aan God! ...
Waar bloeit de vrucht des levens, waar?
KOOR
Daar! daar!
Zij bloeit in de min
Van Edens Tooverkoningin!
Snel tot haar!
STEMMEN UIT DE VERTE
Wee! Wee!
Vlucht de Fee!
Zonde en dood
Grijnzen u toe in haren schoot!
Wee!
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FEE
(in het loof verborgen.)
Koom, geliefde, koom aan mijn hart!
Eeuwige jeugd en eeuwig leven
Zal u mijne eeuwige liefde geven;
Koom, en heel mijne zoete smart!
Zie de tranen van verlangen
Brandend biggelen op mijne wangen!
Moet ik uwe omhelzing derven,
Schoon onsterfelijk, zal ik sterven!
Koom, en baad in hemelgenot!
Wees gelijk aan God!
MANHARD
(tot haar snellende. - Tweezang.)
Ja, ik kom, ik klem u aan 't hart!
Eeuwige jeugd en eeuwig leven
Zal me uwe eeuwige liefde geven;
Heelen zult gij alle smart!
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Laat mij de tranen op uwe wangen
Kussend in mijne ziele vangen!
Liever dan uwe schoonheid te derven,
Wil ik, kussende, zwijmen, sterven,
Drinken den dood in hemelgenot!
'k Wil niet zijn - of God!
(Hij kust haar.)

KOOR
Dood is zijn lot!
(Plotselinge duisternis. - Te midden van bliksem en donderslagen, verzinkt het Paradijs in de
aarde.)

IV
HUISMOEDERS
Wat vreeslijk onweer heeft te nacht gewoed,
En sloeg elk hart met bang versagen!
Eén zee was heel de lucht van bliksemgloed,
Eén knetterend gekraak van donderslagen.
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Thans gromt het enkel soms nog dof en ver,
En danst in walmend ijllicht op de kimmen.
Daar komt in 't scheemrend Oost de morgendster
Ons hoop- en vredestralend tegenglimmen.
't Licht schiet in vlammenschichten door het zwerk,
En hult elk wolkje in goud en purperzoomen:
Op! slapers, op! schudt af nu angst en droomen!
De zon verrijst en roept: Aan 't werk! aan 't werk!
WAERELDGEESTEN
Aan 't werk! aan 't werk!
Zonen der aarde,
Die, zwoegend en ploegend,
Aan haren boezem
Onuitputbaren overvloed
Van bloesems en vruchten ontspringen doet!
Aan 't werk! gij, wroeters
In 't hart uwer moeder,
Die, brekend en borend
Door d'ijzigen nacht,
Hem schatten ontwoekert,
Door eeuwen aan eeuwen
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Er voortgebracht!
Aan 't werk! gij temmers
Der bruisende baren,
Die dwars door storm en doodsgevaren,
Over de wijde, woedende zee,
Rijkdom brengend,
Weelde plengend,
Wiegt en vliegt van ree tot ree!
En gij, die, in stilte,
Den blik in 't oneindige
Peinzend verloren,
Het leven doorwandelt:
Zaaiers van waarheid,
Kweekers van 't goede,
Priesters van 't schoone,
Denkers, wijzen, dichterenschaar,
Aan 't werk! aan 't werk! de dag is daar!
Hosannah! hosannah!
Heilig is 't werk!
't Werk is verlichter,
't Werk is verlosser,
Maatschap-, zede-, vredestichter!
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't Is de eindlooze ladder,
Waar 't wordend bewustzijn,
Van uit de donkere dierlijke diepte,
Kruipende langs klimt
Tot menschelijk denken,
Zeegrijk steigert
Van Mensch tot Engel,
Van Engel tot God!
Hosannah! hosannah!
Eer en prijs
't Heilig werk dat de aard verovert
En hertoovert
In Paradijs!

1880
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Wanneer ik slapen zal
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Wanneer ik slapen zal
WANNEER ik slapen zal in 't graf,
IJskoud, zwijgend, onbewogen,
In mijne doodkist vastgeschroefd,
Van eeuwig-donkeren nacht omtogen;
En, als daar boven, in 't lentelicht,
Bloemen en bladeren weer ontspruiten,
Wijl in den treurwilg over mijn hoofd,
De vogels van lust en liefde fluiten:
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Zal er dan, in dien zonneschijn,
Bij al dat frisch opborrelend leven,
Niets meer, niets van wat ik was,
Mede genietend, mogen zweven?
En, - Vrouw! - als we eindelijk allebei,
In de eigenste groef ter rust gedragen,
Weer liggen en sluimeren zij aan zij,
Gelijk we daar boven in 't echtbed lagen;
En, als, bij zonnenondergang,
De kinderen versche bloemen brengen,
En licht daarover een stillen traan
Van liefderijk herdenken plengen;
Of, als zij treurig tot elkaar
Fluisteren: ‘Waar nog zijn ze te vinden,
Die op aarde, hun leven lang,
Beminnen gelijk die twee beminden?’
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Zal er dan uit ons stilstaand hart
Geen vonk van d'ouden gloed ontspringen,
Die, lichtend en warmend, van mij tot dij,
Van dij tot mij door 't graf komt dringen?
En, als der kinderen kinders dan,
Die lichtkroon onzer oude dagen,
Met pruilend mondjen en vochtig oog,
Bij 't huiswaartskeeren den ouderen vragen:
‘Komt nu Grootva nimmer weer
Vertelsels vertellen en liedjes zingen?
En brengt ons zoete Grootmoe nooit
Meer speelgoed mee of lekkerdingen?’
Zal er dan niets meer, niets van ons
Zich mogen aan d' ijzeren nacht ontrukken,
Om op die hoofdekens, bruin en blond,
Onzichtbaar nog eenen kus te drukken?

1882
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In verlof
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In verlof
STORMSNEL dondert de trein
daarheen op de raatlende reilen,
Dorpen en vlekken voorbij,
die, met akkers en bosschen, als naar een
Maalstroom nedergerukt,
wegschieten in duizlende wieling.
Stormsnel dondert hij voort; en toch, uit wagen bij wagen,
Galmt soms boven het stampend
gedreun zoo'n jubelend zingen,
Dat de arbeiders, die hier
en daar, in kruipende rijen,
Liggen te wieden, verrast
van 't veld opkijken en zeggen:
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‘Hoor toch, wat een jolijt!
Vast jongens, die weer in verlof gaan!’
En zoo is 't inderdaad.
Uit het hartje der Waalsche gewesten,
Snellen ze, tijdelijk vrij
van den dienst, en hun vreugd in gezangen
Dol uitschreeuwende, weer
naar de dierbare Vlaandersche streken.
Reeds is 't einde des tochts
nabij; al trager en trager
Rolt het gevaarte; nog eens
weerklinkt het gefluit van het stoomtuig,
En: ‘Antwerpen!’ verkondigt
de stemme des wachters, bij 't stilstaan.
't Is in de Statie een wijle
als een stroom van bonte uniformen.
't Joelt en krioelt er van
afscheidsgroeten en drukken der handen.
Doch ras trekken er hier
naar de herberg, ginder de Stad in,
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Wijl zich de anderen links
en rechts voortspoeden naar buiten,
Zeker om nog vóor 't vallen
des nachts hun dorp te bereiken.
Zie, ginds, over de baan,
die noordwaarts loopt tot de landgrens,
Stapt éen hunner, met luchtigen
tred en het pakje op den schouder.
Met al de anderen had
hij gejokt en gejuicht in den wagen;
Maar soms toch overviel
hem een vlaag van verstrooidheid, en zat hij
Zwijgend te staren door 't raam,
tot hem 't spottend gelach zijner makkers,
Roepende: ‘Kasper! ge droomt
van uw lief weer!’ plotselings wekte.
En thans, dat hij daar gansch
alleen, op den eenzamen steenweg
Voortschrijdt, zinkt hem het hoofd
al dieper en dieper, en schijnt hij,
Schoon hij den stap niet vertraagt,
in zijn droomen geheel te verdwalen.
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Want ginds, verre vooruit
is zijn geest: dáar, achter de heide,
Ziet hij 't ouderlijk huis
helwit op 't donkere mastbosch
Zich afteekenen; daar
zit moeder aan 't venster te spinnen,
Vast in haar weduwlijk hart
aan den dierbare denkend, die weg is,
En niet vermoedend, dat ze aan
dat hart hem nog t'avond zal prangen.
Daar zweeft Wantje, de wees,
die met hem opgroeide als een zuster,
Lijk een zorgende geest,
door 't huis stil overendweder.
Hier verschikt zij een schotel
op 't rek, ginds vaagt zij het stof weg;
Of, zich over den haerd
heenbuigende, steekt ze wat rijshout
Tusschen de schadden, en doet,
met de blaaspijp, onder den ketel,
't Vuur opflakkren, opdat
straks 't wallende voeder gereed zij,
Tegen dat Bart, zijn oudere
broer, met den os van het veld komt.
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Klaar staat alles hem als
voor de oogen getooverd: hij ziet het
Rookende schouwken, de duiven
op 't dak, en den glimmenden haan, die
Klokkende scharrelt en pikt
op den messing midden der hennen.
En toch, - schoon om dit alles
de dalende zon als een lichtkrans
Spreidt van vrede en geluk, toch klopt bij wijlen zijn harte,
Als in een angstigen droom,
met onheilspellend gesidder.
Zal hij alles te huis
wel vinden, zoo als de verbeelding
't Hem voorspiegelt? ... Want ach!
sinds - ruim vijf jaren geleden Vader hun schielijk ontviel,
wat al dagen van kommer voor Moeder! ...
Wel kon Bart, bij die ramp
reeds achttien jaar, op zijn kloeke
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Jongelingsschouders de taak
van Vader gemakkelijk torschen.
Maar, van kindsbeen af,
was hij norsch en steeg. Waar zijn broeder
Stoeide en jokte met Wantje,
daar kwam hij niet zelden, als breekspel,
Hunne onschuldige vreugd
afgunstig en tergend verstoren.
Bij 't opgroeien vervormde
en ontwikkelde zich die geaardheid
Niet ten goede, helaas!
Voor een wijl, dat hij vriendlijk en zacht was,
Liep hij dagen aaneen
soms mokkend en spraakloos daarhenen.
Arbeid kon hij verrichten
voor drie; doch immer bij vlagen
Sloeg hij van koortsige vlijt
tot koppige ondadigheid over.
Na 't afsterven des vaders,
nogtans, scheen 't of in zijn binnenst
Eindelijk 't goede de zege
behaald had over het kwade,

Jan van Beers, Rijzende blaren

71
Zoo volieverig kweet
hij zich heel een jaar van zijn plichten.
Maar ras had hem zijn donkere
geest weer gansch overweldigd.
Eerst, voorwendende dat
hij toch jong was, gaf hij des zondags
Aan uitspatting en woeste
vermaken zich over; de maandag
Werd al spoedig er mede
aan verspild, en eindelijk ging hij
Dagen bij dagen op zwier
met het rauwste gespuis uit den omtrek.
Nu deed Kasper, o ja!
het onmogelijke, om, bij den arbeid,
Door zijnen broeder zoo schandig
verwaarloosd, te stade te komen;
Doch, - zoo vreeselijk spot
hier 't noodlot soms met de menschen! Bart was vrij van den dienst,
als oudere zoon eener weduw,
En haar jongere, op wien
al de hope der weduw berustte,
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Viel in het lot, en moest
haar, helaas! voor jaren verlaten!
Zal hij nu, straks onverwacht
thuis komend, geen treuriger toestand
Vinden dan vóor zijn vertrek? ...
Want, wat hij in al zijne brieven
Ook mocht vragen: ‘hoe staat
het ten onzent met Bart en den arbeid?’
Meestal kreeg hij van Wantje
of geen, of onduidelijk antwoord.
En zij zelve.... wie weet! ...
Maar, weg! die zwarte vemoedens!
Daar strekt, achter den eiken
struweelkant, nevens den steenweg,
Plotslings de heide zich uit: zijn dierbare heide, - waarvan hij
Iederen nacht zoo genoeglijk
droomde in de muffe kazerne,
En bij dage, op wacht
of op marsch, zoo droef aan terugdacht.
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Daar aanschouwt hij ze weer, onmeetbaar, immer dezelfde,
Hier vaal-purper, begrensd
door masten of schittrende duinen,
Ginds zachtdommelend blauw,
wegsmeltend in de eindlooze kimme.
Roerloos staat hij een wijl:
diepademend, drinkt hij de scherpe,
Geurige harstlucht in,
die hem aanwaait; vangt in zijne ooren,
Als een geliefde muziek,
't schril sjirpen der krekels, en glimlacht,
Met eenen traan in 't oog,
stilzwijgende tegen 't jeneverBoomken, dat, ginds uit de verte,
als een ouden bekende hem toeknikt.
Dan, met een moedig gebaar
weer 't hoofd opheffende, stapt hij
Snel van den steenweg af
en vooruit in de zandige heibaan.
Ras loopt deze te loor,
en kronkelt, ter linker en rechter,
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Als in een doolhof weg
van ontelbare paden en sporen.
Doch voor Kasper geen nood!
dwars over het krakende heikruid,
Dorens en ginst met den stok
afwerende, snijdt hij zijn voetspoor
Recht op den zandduin af,
die ginds, in de dommlige verte,
Tusschen het schitterend wit
zijner buren zoo aschgrauw uitlost.
Zie! reeds haalt hij den top;
hij beklimt er een tweeden, een derden;
En nu breidt daar beneên
zich 't roerloos-slapende Ven uit,
Waar zich 't hemelazuur,
met zijn kudde van donzige wolkjes,
Gansch oversprenkeld van goud
en purper, zoo mollig in spiegelt.
Hier, ja! voelt hij zich thuis!
Bij 't Ven was de grens zijner tochten,
Wen hij, als knaap, met de makkers,
heromdwaalde over de vlakte.
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Och! wat doet het hem goed,
u weder te mogen aanschouwen,
Vlokkige wolbloem, blauw
heilelieken, glinstrende zondauw,
Even als sprenkling van starren
gespat op den korstigen moergrond.
Och! hoe wist hij die vlokjes
en klokjes, bij 't purper van 't heikruid,
En 't goudgeel van gagel
en brem, om Wantje heur vlasblond
Kopje te vlechten! - En hier,
hoe dikwijls droeg hij haar schaatrend
Over den zonnigen plas,
op zijn rug, naar de andere zijde! ...
Wèl had hij thuis, bij den haerd,
vaak hooren vertellen van mannen,
Ja, van ruiters te paerd,
die in den onpeilbaren drasgrond,
Als door eene ijzeren hand
steeds dieper getrokken, verzonken;
Maar wat scheelde dit hem! Aan 't kruid, dat er wies op den bodem,
Wist hij iedere plek
door 't heldere nat te onderscheiden,
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Waar hij veilig den voet
kon zetten. - En 't is hem als leeft hij
Weder die dagen opnieuw:
nog ziet hij, over zijn schouder,
Lachend en bang tegelijk,
haar kopje beneden weerspieglen,
En in zijne ooren weerklinkt
nog steeds haar gichelend gillen,
Liefelijk-zacht als de krijsch
van een plots opschrikkenden vogel,
Telkens dat haar bloot voetje
maar eventjes titste in het water.
Zalig herdenken! Maar toch,
hier wil hij niet toeven. Hij spoedt zich
Ginds naar den Kruiseik, die
uit de dompige vlakte zoo statig
't Hoofd opsteekt in 't azuur:
daar wacht hem nog zoeter herinnring.
't Smartvol uur van 't vertrek
was daar! Bart had al van 's morgends
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Vroeg, bij 't rijden naar 't veld,
vaarwel hem gezeid; zijne moeder
Schonk op den dorpel hem
d'afscheidskus met haar zegen; - en, wanklend,
Ziende noch hoorende, als een,
die bedwelmd voortstrompelt in 't donker,
Stapte hij, moederziel
alleen, naar 't zwart onbekende....
Doch aan de toekomst dacht
hij niet, neen! ‘Ach! Wantje, waarom toch
Bleeft ge bij 't afscheid weg?’
zoo schreide het droef in zijn binnenst,
Toen hem op eens, in 't bosch,
aan den tweesprong, 't meisje ter zij schoot.
Beider gemoed was te vol,
om in woorden zich te uiten. Een blijde
Kreet slechts galmde: de maagd
boog snikkend heur hoofdje op zijn schouder,
Hij sloot ze innig aan 't hart. Zoo stonden ze een wijle, en weenden.
En toen traden ze, hand
aan hand, stilzwijgend de heide op.
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Eindelijk, hier, bij den Eik,
als bezield van de eigen gedachte,
Hielden ze stand; hunne oogen
ontmoetten elkander, en: ‘Wantje!’
Klonk het nu ernstig en zacht
van 's jongelings lippen, ‘ik weet niet,
Of 't u ook is bekend; maar wij zijn geen broeder en zuster!
Dat heeft Vader verklaard
op zijn sterfbed.’ - En, met een hoofdknik,
't Meisje: ‘'k Vernam reeds lange
van Anne-Marie, die mijn moeder
Stervend verpleegde in haar huis,
dat Vader als weeze mij opnam.’
Waarop Kasper: ‘En, sinds
ik dat hoorde, is de liefde des broeders
Langzaam overgegaan
tot iets veel inniger. - Wantje!
Ach! ik droomde zoo zoet,
dat het meisje, de vreugd mijner kindsheid,
Eens, als vrouw, het geluk
van heel mijn leven zou worden!
Maar onverbiddelijk rukt
mij 't lot voor jaren van alles,
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Wat mij het liefst is, weg! ...
en, 'k durf u niet vragen, of gij ook,
Wantje, misschien in uw hart....’
Doch 't meisjen, op eens uit haar boezem
't Snoer losrukkende, hield
hem een ring voor de oogen, en: ‘Kasper!
Zie!’ dus sprak ze, ‘dat is
mijn moeder heur trouwring, 't eenigst
Wat ze mij naliet! ... Neem hem,
als pand mijner liefde; want 'k min u!
Neem hem, als pand mijner trouw;
want trouw wil ik steeds op u wachten!’
En nu zonken ze elkaar
aan 't hart, met een gloeienden, langen
Kus de gelofte van trouw
vastzegelend in hunne zielen.
Dan, op 't banksken zich zij
aan zij neervlijende, zaten
Ze oog in oog en hand
in hand, vol zalig verrukken.
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‘O!’ zoo sprak hij in 't eind,
‘nu moge, daar ginds bij het leger,
Heimwee, ruwheid en hoon
mij bejeegnen: - wat kan het mij schelen!
Hier, op mijn hart, zal immer
uw ring zacht fluisteren: ginder
Wacht u troost en geluk
voor heel uw leven bij Wantje!’
En hij zoende bij beurte
den ring en het meisjen. En zij toen:
‘Ja maar, als u verdriet
of kommer zou kwellen, dan zult gij 't
Mij toch schrijven, niet waar? Ik, alle drie weken, 'k beloof het,
Zend u 'nen langen brief,
waarin ik van mij, en van Moeder,
En van alles vertel,
dat u mochte verzetten of troosten.
En, als de andere meiskens
naar 't dorp gaan, of naar den speelman,
Dan zal ik hier, bij den Eik,
u komen gedenken.... en bidden!’
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En zoo ging het gepraat
en gekoos zijnen gang. En het zonlicht
Wemelde, en wiegelde, en loeg,
dwars door 't zachtschommelend loofdak,
Over de hoofden van 't paar;
en het vogelenkoor begeleidde
't Al met smachtend gekir,
of jubelend minnegeschater.
Doch reeds teekende de Eik
rondom de geliefden zijn schaduw
Schier loodrecht op den grond.
Het was meer dan tijd om te scheiden.
Langzaam rezen zij op. Nog een koortsige omhelzing, - een smartvol
Staren van ziele in ziele,
- een snik, - en daar liep hij de heide op,
Draaide het Ven om, steeg
op den Duin, van waar hij nog eens haar
't Laatst vaarwel toewuifde, en was uit hare oogen verdwenen.
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En thans zit hij daar weer,
op 't eigenste plekje, getuige
Tevens van 't zoetste genot
en de bitterste smart; op dit banksken,
Waar de geliefde zoo vaak
sinds toen kwam knielen en bidden....
Vóor hem liggen haar brieven.
Och ja! hij kent ze van buiten;
Maar toch, eer hij haar zelve
terugziet, wil hij nog eenmaal,
Als een vrek, die zijn goud
overtelt, zich 't harte verzaden
Aan dien maagdlijken schat
van eenvoud, teerheid en liefde.
Snel doorloopt hij ze, kust
somwijlen een woord in vervoering,
Wischt eenen traan, of staart,
met droomenden lach, in de verte.
Doch bij den laatsten van al
overtrekt als een wolk hem het voorhoofd.
Halfluid leest hij: ‘Mijn Kasper,
gij weet, toekomenden zondag
Is 't Donkkermis. Bart
gaat, lijk hij gewoon is, er henen;

Jan van Beers, Rijzende blaren

83
Maar nu houdt hij niet af,
of 'k zal hem verzellen: - ik moet tot
Engelbewaarder hem zijn,
- zoo schertst hij; - dat hem de vrienden
Niet meelokken op zwier.
- Ik, och! veel liever, gij voelt het,
Ginge naar 't Kruis op de hei;
maar nu komt Moeder mij ook al
Pramen: “Och! geef hem zijn zin!
't kan licht ten goede gedijen.”
Zeg mij, wat moet ik doen?’ Zoo schreef ze. Hij gaf haar ten antwoord:
‘Doe wat Moeder verlangt.
Dans, lach maar eens lustig; en meld me
Dan hoe 't alles verging.’ Zes weken zijn sedert verloopen,
En geen bescheid meer! niets
van huis! ... Wat mag er toch wezen?
Ziekte? ... een ongeluk? ... wat? ...
Maar kom! nog een poosje gewandeld,
En hij verneemt dan zelf
wat er schort. Hij bergt zijne brieven
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Snel in zijn borstzak, rijst,
en stapt weer moedig daarhenen.
Reeds is de nagloor der
wegzinkende zon in het aschgrauw
Van eene mistbank, traag
opstijgend in 't Westen, verstorven;
Reeds breekt hier en daar
in 't versomberd azuur eene star door;
En volop zal de avond
gevallen zijn, eer hij te huis komt.
Maar, ginds daagt, bij het bosch,
‘'t Heibloemeken’ al voor zijne oogen.
't Pas ontstokene licht
straalt hel naar buiten. Hij poost er
Even, en gluurt door 't raam,
of hij Bart niet merkt bij de tafel.
Want het is daar, dat zijn broer
vaak zit met de makkers te kaarten.
Neen, hij ontwaart hem niet,
Goddank! - Kom, voort nu, het bosch in!
Doch nauw is hij een eind
in de laan, - daar klinkt het hem tegen:
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‘Wel! wie hebben wij daar?
't Is waarlijk de Kasper, geloof ik!’
Aan 't schor piepen der stem
herkent hij terstond, in het duister,
Tistje den Strooper, die plots
uit den kant springt, en hem ter zij staat.
‘Vast in verlof?’ zoo vervolgt
nu de kaerel, terwijl hij den jongling
Ruw bij de hand grijpt; ‘zie,
dat 's braaf, dat 's puik van den Koning,
Dat hij u toch eens uit
laat vliegen! daar dient op gedronken!
Kom in de Heibloem! blaas
er wat uit! 'k trakteer met een borrel!’
- ‘Hartelijk dank! ... Maar, Tist,
ge begrijpt, 't is laat, ik ben haastig.’
- ‘Toe! maar eentje, op den hak?’
- ‘Neen, warelijk, jongen, ik kan niet!’
- ‘Nu, wel thuis dan, Kasper,
en.... veel plezier op de bruiloft!’
Reeds was Kasper weer voort;
doch, plotslings zijn schreden weerhoudend:
‘Bruiloft!’ stottert hij, ‘wat
voor een bruiloft?’ - ‘Wel van uw broeder!

Jan van Beers, Rijzende blaren

86
Bart gaat trouwen.’ - ‘Och kom!
gij gekscheert zeker?’ - ‘Misschien is 't
Bluf, of enkel een grap
van Bart, om de vrienden te foppen;
Maar hij vertelt het alom.’
- ‘En wie zou de bruid zijn?’ - ‘Wantje!’
Kasper staat eene wijl
als versteend. Dan, plotslings een rauwen
Kreet uitstootende, springt
hij den andren, als wou hij hem wurgen,
Woest naar de keel. - Doch deze,
den aanval zijlings ontwijkend,
Wipt vlug over de gracht,
en is in de bosschen verzwonden.
Radeloos slaat zich Kasper
de vuisten in 't haar. ‘Zou het waar zijn?’
Kermt hij, ‘God! o God! ...
Maar neen! 'k wil hooren, wil weten!
Voort!’ - En hij loopt, hij vliegt,
als zat hem een spook op de hielen....
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Doch, al loopende, valt,
als een licht, hem op eens het gedacht in:
‘Zoo 't eens anders niet was
dan een grap? ... Thuis werd er, natuurlijk,
Soms van ons liefde gerept;
Bart heeft misschien in de herberg
Ook al er over geklapt,
en Tistje, die oolijke dronkaard,
Joeg me dien schrik op 't lijf,
om er ginds eens goed mee te lachen....
O! wat was ik toch dwaas
aldus mij te laten verschalken! ...
Zie! daar rijst in de verte
ons huizeken! - Vriendlijk en vreedzaam,
Lijk het daar ligt, van den glans
omschemerd der maan, die er achter
Opkomt, - kan er mij dáar
zoo 'n ontrouw wachten? ... O Wantje,
Neen, gij zit er en droomt,
niet waar, van den eenig geliefde,
Wien gij, ginds op de hei,
voor eeuwig uw trouwe verpand hebt! ...
Ach! gij waant hem verre,
- en hij komt! hij sluit u in de armen!

Jan van Beers, Rijzende blaren

88
Wantje! gevoelt ge dan niet
aan uw hart dat Kasper nabij is? ...
Zie! daar beweegt, in 't schijnsel
der lamp, eene schim op het venster....
Moeder! 't is Moeder! ... Maar wacht!
ik wil haar verrassen! op eenmaal
Vóor haar staan.... O God,
wat een vreugd!’ - Hij sluipt op zijn teenen,
Legt onhoorbaar de hand,
op de deurklink.... Maar, wat voor stemmen
Galmen daar achter het huis? ...
Dwars door den geopenden koestal,
Ziet hij, vlak op de schijf
der rijzende maan, bij den bornput,
Zich de gestalten van Wantje
en Bart uitlossen.... Hij luistert:
‘Wat ik u deed,’ zoo klinkt
hem de stemme zijns broeders in de ooren,
‘Was misdadig misschien;
maar, wist ge eens wat ik doorstaan heb,
Eer ik tot het besluit
kwam list en geweld te gebruiken!
'k Had van kindsbeen af
u zoo lief: - gij hingt maar aan Kasper! ...
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'k Minde zoo lang reeds, ach!
zoo lang u meer dan een zuster: Gij schonkt Kasper uw liefde! ...
Jaloerschheid brandde, verteerde
Mij bij dag en bij nacht,
en ik deed.... wat de duivel mij ingaf....
Maar voor Kerk en Wet
zal ik alles herstellen! - Vergeef mij!
Word voor 't leven de mijne,
o Wantjen, ik zal u....’ - Maar 't meisje:
‘U vergeven, die zoo
schijnheilig mij loktet ter kermis;
Die mij ik weet niet wat
deedt drinken, en dan, in den looden
Slaap mij.... Monster! ga weg!
ga weg! ik haat, ik veracht u! ...
Sterven wil ik.... bezoedeld....
gevloekt van den eengen, dien 'k liefhad;
Maar u vergeven, aan u
toehooren.... dat nimmer! dat nimmer!’
- ‘En toch zijt ge de mijn! ...
toch zult ge, bij God! ... of ik dood u,
En mij zelven daarna....
Hier! hier!’ en hij grijpt haar om 't midden....
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Kasper hoort en ziet....
En 't is hem of plotslings de maan, ginds,
Smelt tot een gloeiende zee
van bloed, waar zij worstlend in zwalpen....
Bloedrood flonkert er iets
aan zijn voet: een riek is 't. Hij grijpt hem.
't Gonst door de lucht.... een knars....
een dubbele schreeuw.... en niets meer,
Dan het geluid van een stap,
die vluchtende sterft in het donker.
.....................
.....................
Toen men, bij d'ijsbaren kreet,
die den nacht doorgallemde, toeschoot,
Lag daar Bart, met den riek
in 't hoofd, dood nevens den bornput,
Wantje in bezwijming er naast. Voorts, vond men, bij 't krieken des morgends,
Achter de deur van den stal,
een pakje met kleeren van Kasper,
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En, op den boord van 't Ven,
een policiemuts. Van hem zelven,
Niets. - Vast zocht hij den dood
in 't moer. Hij was spoorloos verdwenen.
Zoo had een vriend mij verteld,
al wandelend over de heide.
‘En,’ - dus vroeg ik hem, toen hij
een pooze in stille gepeinzen
Aan mijne zij had gegaan, ‘wat werd er van Wantje en de weduw?’
Droef 't hoofd schuddende, sprak hij:
‘De maat hunner ramp en ellende
Was, helaas! nog niet vol!
Barts misdaad bracht haar gevolgen:
't Meisje beviel, en - stierf
van verdriet en schaamte. De weduw
Zonk in armoe. Zij woont
in een hutteken, ginds aan de duinen.
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Iederen morgend, het kind
op den arm, en vóor zich heur geitje
Drijvende, trekt ze nu hier
dan daar, om 't beestje te weiden.
Zie!’ (juist hadden wij 't dorpje
bereikt en traden langs 't kerkhof)
‘Daar is zij zelve!’ - Ze zat
Op een steen, met een brei in de handen.
Roerloos. - 't Spierwit haar,
uitbortlend van onder haar koove,
Hing in klissen, verward
haar over het tanige wezen.
Mij noch mijn vriend keek ze aan;
maar starrelings stonden hare oogen
Steeds op 't eigenste punt
in de eindlooze ruimte gevestigd.
't Was me als zag ik daar 't beeld
der Vertwijfling.... een levende doode!
Naast haar graasde de geit,
aan een tuier, de geurige klaver;
En, wegduikend in 't groen,
zat, tusschen de graven, het Kindje,
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Beide zijn handekens vol
van de maluwbloemen, die 't weerszij
Had van de terpen gerukt.
En, tintlend van blijde verrassing,
Volgden zijne oogskens een paar
blankvleuglige vlinders, die dartel
Rijzend en dalend van bloem
tot bloem, in 't glansende zonlicht,
Tuimelden achter elkaar,
vol lust naar minnegenuchten.
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Erfgenamen
'TIS huivrig in de kamer. - Wagglend spreidt
De roetkaers, op de tafel, om zich heen
Een nauwen kring van fletsch, spookachtig licht,
En laat al 't oovrige in het donker, of
Het wegsmolt in den eindloos-zwarten nacht.
Het huisgezin zit roerloos-stom; en door
Dat somber zwijgen klinkt slechts de ijzren tik
Der hangklok, grijnzend: ‘Over wel en wee
Gaat, even ongeroerd, de tijd voorbij.’
De Dood is hier geweest: op 't polderken
Daar nevens, onder 't veege laken, ligt
Het oudste kind, een knaap van veertien jaar.
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Ginds zit de Vader, schrijlings op een stoel,
Het aanzicht naar den muur gekeerd, en 't hoofd
In beide handen drukkend. - Immer waalt
Dat woord des doctors hem door 't gloeiend brein:
‘Het jongsken had een zwakke borst; het is
De stiklucht der fabriek, die 't heeft gedood.’
- ‘En,’ zoo verwijt zijn bloedend hart hem, ‘gij,
Gij zelf hebt ter fabriek uw kind geleid!’
Hier, bij de tafel, zit de Moeder. - Naar
De deur, waarachter thans heur dierste schat
Gestrekt ligt op zijn lijkstroo, staart heur oog
Onafgewend, - verbaasd, zoo 't schijnt, omdat
Het daar nu zoo doodstil is, en geen kuch
Of klacht haar plots weer opjaagt van haar stoel.
Klaar, als een landschap in den zonneschijn,
Drijft, onder 't licht van hare moedermin,
Geheel dat leventje, met al zijn vreugd,
En angst, en smart, heur zieleblik voorbij.
Hun eerstgeborene! - Ach! wat gaf ze al niet
Ten beste, om maar een enklen dag, éen uur
Dat kostbaar leven te verlengen! Al
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Het spaargeld, door des vaders vlijt vergaard,
Werd uitgeput, en zelfs heur gouden kruis,
De bruidsgift van heur man heeft zij verpand.
Daar ligt op tafel nog een druiventros,
Voor 't allerlaatste zilverstuk gekocht! ...
't Arm schaap.... hij stak nog de afgeteerde hand
Zoo gretig siddrend uit, als hij dien zag,
En plukte éen druifje, bracht het aan den mond,
En - 't doodsgereutel schoot toen in zijn keel! ...
Als wilde zij ze van zich schuiven, zoekt
Heur hand, bewustloos tastend, naar de vrucht.
Maar 't jongste kind, dat, leunende aan heur schoot,
Reeds lang er hunkrend van terzij naar loert,
Vraagt, met zijn zilvren stemmeken, op eens:
‘Och, moeke-lief, we zijn zoo braaf en stil,
En - zieke broer is dood - is nu die tros
Van lekkere blauwbezen ook voor ons?’
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Bij den hooiopper
Naar eene Schilderij van mijnen Zoon.
EEN dolle troep najagers van vermaak,
Zijn ze aan 't gewoel der groote stad ontvlucht,
Om in de stilte van het zonnig veld
Wat nieuw genot te zoeken, voor een dag.
De pret viel mee; en 't was den ganschen weg,
In koets bij koets, éen bui van jok en lach.
Thans zijn zij afgestapt, en gaan op 't gras,
In 't lommer van 't naburig beukenwoud,
Zich leegren voor 't ontbijt.
Doch éene nam,
Zoo 't schijnt, geen deel aan de uitgelaten vreugd.
Estella, starre van den nacht, zoo heet
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Ze bij den zwerm aanbidders, die gestaâg,
Als dwaze vlinders, haar omfladdren. - Hier
Is ze ook weer de gevierde schoonheidsbloem;
Maar toch, - als viel die helle buitenlucht
Te drukkend neer op haar, - zij was allengs
Bij al 't geschater stil geworden, en
Zat, heel den tijd bijna, met droomend oog,
Te staren op den wijden horizon.
Pas uitgestegen, sloop zij weg, en kwam,
Alleen door 't groen omdwalende, in dees wei,
Waar, bij den blakerenden zonnegloed,
Het versch gemaaide gras te drogen ligt.
Zie! tegen gindschen opper heeft ze zich
Halfliggende aangeleund. - 't Is rondom haar
Gelijk een hoekje van het Paradijs;
Maar zij beziet het zonder zien: - zij snuift
Alleen met wellustvolle teugen aan
Den geur van 't broeiend hooi, waarop zij rust.
't Is als een tooverwalm, die hare ziel
Gansch overweldigt en doordringt, en haar
In droomen op zijn golven medevoert.
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Daar rijst eene andre weide voor haar op.
Het is namiddag. Over 't groen tapijt
Rekt zich de schaduw reeds van struik en boom
Wat verder uit. - Hier zwaait, met vasten slag,
De rij der maaiers 't knarzend ijzer door
Het hooge gras; daar galmt het schel geklang
Der zeisen, die gehaard wordt op den steen;
Ginds wankt en boldert de opgetaste kar,
Getrokken door het roodbruin ossenpaar,
Bij 't luid geschal van knechts en meiden, heen;
En, aan dees uithoek, in de lommerzij
Eens oppers, ligt een meisjen uitgestrekt.
Ze is barvoets; 't bontgelapte roksken bergt
Ternauwernood haar leden; door de mouw
Der vaalverschoten jak steekt de elleboog.
En toch, - wat is ze schoon! - Zie, dat gelaat,
Hoezeer ook door den zonnegloed gebruind,
Wat lost het rein en engelachtig uit
Op 't goudblond van het wild-neerhangend haar,
Dat met zijn zware golven 't als omstroomt!
Zij houdt zich of ze slaapt; maar heimlijk schiet
Van onder heure lange wimpers, soms
Een schalksche vonk schuins uit het donker oog.
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Dáar, achter 't loover staat er een op loer! ...
Een forsche kroeskop, louter levenslust,
De vlam in 't oog, glimlachende met al
Zijn blanke tanden, wijl hij haar aldus
In haren loozen hazenslaap bespiedt.
Zie! op de teenen sluipt hij nader, vlijt
Zich zachtjes aan heur zijde neer, en laat
Een strooihalm kittlend over haren hals
Omdartlen, - tot ze, in 't einde, heuren lach
Niet langer meester, gillend opwipt en
De vlucht wil nemen. Maar, met ijzren greep
De fijne polsen vattend, strekt hij bei
Heure armen kruislings op den hooitas uit,
En kust haar, kust haar, kust haar, dat het klinkt.
‘André!’ zoo suist het, als een zielszucht, van
Estella's lippen, en een wrange snik
Breekt uit het hart haar plotslings naar de keel.
Zij zelve was dat schoone meisjen eens....
Ach! kon zij weder worden wat zij was!
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Zij zou misschien nòg barvoets loopen, nòg
Gelapte kleeren dragen; ginder, aan
De bergen, wonen in een leemen hut;
Maar, - zij zou ware liefde kennen! - Op
Den kloeken arm eens echtgenoots gesteund,
Omringd van kindren, frisch als bloemen, zou
Zij wandlen in heure armoe, met de zon
Der deugd in 't hart, de kroon der eerbaarheid
Op 't hoofd, - fier, als er nooit vorstinne was!
Ginds, in de schaûw van 't grijze kerkje, ligt
Heur vader en heur moeder, die ze, eilaas!
Te vroeg verloor. - Ach! kon zij eens nog in
't Bewustzijn harer onschuld, op hun graf
Gaan knielen, en, in 't suizen van den wind
Door 't gras, hun geestenstem vernemen, zacht
Haar tegenlisplend: ‘Wees gezegend, kind!’
De vrouwe, die, hoezeer door ouderdom
En smart gebroken, haar, verlaten wees,
Tot zich nam, en, arbeidend dag en nacht,
In liefde opkweekte tot haar zestien jaar:
Grootmoeder, zegt men, dwaalt al beedlend om
Van dorp tot dorp, een aaklig spook gelijk,
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En kan niet sterven! ...
Eens had zij 't gewaagd
Een banknoot haar te sturen; - maar ze kreeg
Drie dagen later die terug. De hand
Der oude had, dwars over 't blaadje heen,
Geschreven: ‘'k Eet niet van het brood der schand!’
Ach! kon zij! kon zij! ...
Maar, op eens, daar galmt,
Vlak over haar in 't bosch, 't verward gejuich
Van 't troepje, dat haar zocht en hier ontwaart.
Ach! kon zij! ... Maar ze moet terug tot hen!
Zij is hun koningin, en toch - slavin!
De maalstroom heeft haar vast, en sleept haar mee,
Mee in zijn duizelende wieling, tot
Hij haar, verlept, - onbruikbaar, uitspuwt in
Het gasthuis, of het slijk der straatriool.
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Grijze liefde
AAN MIJNE VROUW.

TOEN ik voor de eerste maal u kuste,
Was het een avond zoo als thans:
Omhoog puur goud en purperglans,
Puur vrede omlaag, en heilige ruste.
Wij zaten en zwegen. Maar ons gemoed
Baadde in een stroom van zaligheden,
Zoeter dan al die weelde beneden,
Hemelscher dan die hemelgloed.
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O! eerste liefdekus! - Ontwaken
Des harten! genot, zoo als de roos,
Bij morgendzon en windgekoos
Zacht openluikende, licht mag smaken!
Verrukking! tooverwaereld, waar
Twee wezens als van de aarde ontheven,
Op zielevleugelen ommezweven,
Niet voelend of levend dan voor elkaar!
Wij zaten en zwegen, - zwijmeldronken,
Uw hand in de mijne, uw oog in mijn oog;
Tot star bij starre, van ginds omhoog,
Ons, loddelijk pinkend, kwam belonken.
En, toen wij huiswaarts keerden, - och!
Wat droomen der toekomst, hemels op hemelen,
Smeltend in zonnig kleurenschemelen,
Bouwden we al fluistrend! - Weet gij 't nog?
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Weer zitten wij samen. - Maar dit leven,
Toen prachtig dagende morgendglans,
't Is slechts wegstervende avond thans,
Van killen nachtmist straks omgeven.
Ach! wat was 't anders, dan de droom
Ons voorloog onzer twintig jaren!
Wij dachten, het was éen spelevaren,
Eén lustig gedobber op effen stroom.
En worstlen was 't met tij en winden,
Langs bruisende wieling of blinde klip,
Waar, ach! zoo menig dwaas zijn schip
Naast ons zag brijzelen of verslinden.
Wij dachten, 't was als een tuimelvaart
Van engelen, die door d'ether vliegen,
En kussend op wellustwolken wiegen:
En - moeizaam kruipen was 't langs de aard!
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't Was mensch zijn: mee den strijd te strijden
Voor 't daarzijn, - hier, met vreugde in 't hart,
Daar krimpende onder 't wicht der smart,
En slaaf der plicht bij vreugde of lijden.
Doch, hoe die keten der menschlijke plicht
Vaak knellend ons de leden griefde,
De zalvende hand van onze liefde
Maakte ze ons immer toch zoo licht.
Die liefde, o ja! - hoe koud of duister
Het ook op onzen weg mocht zijn,
Zij was de koestrende zonneschijn,
Die 't al doortintelde van haren luister.
Hoe spoedig leerde ze ons elke gril
Der zelfzucht blijde prijs te geven,
Om voller, inniger steeds ons streven
Te smelten tot éenen wensch en wil!
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Hoe leerde ze mij, gewoon te toeven
In 't rijk der droomen, aan uwe zij
Frisscher en kloeker poëzij,
Bij 't wandelen over de aarde, proeven!
Hoe leerde ze u, - schoon dag en nacht
Bezorgd als vrouw en moeder tevens, Vertrouwelinge mijns zielelevens,
Te deelen in al wat ik voelde en dacht!
Wat scheelde mij blaam of gunstbetooning
Der waereld? - Een knikje, een lachje om uw mond,
Een traantje in uwe oogen, - dáarin vond
Mijn kunst heure eenige, hoogste belooning.
En, mochten wij somtijds bij elkaar
Een zwak, - een licht wantoontje merken,
Dit kwam slechts 't volle akkoord versterken,
De liefde herschiep het in deugd, niet waar?
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Zóo werden wij oud: de duizel der zinnen
Heeft zich allengs te slapen gelegd;
Maar thans eerst voelen wij oprecht
Wat het wil zeggen: trouw beminnen.
In liefde jong verzamen, - och!
't Heet de opperzaligheid der aarde;
Maar wij, wij weten 't wel, mijn Waarde!
Oud worden in liefde is beter toch!
Wij werden oud, en voelen ons beiden
Zoo innig in onzen liefdeband
Vergroeid, dat wij soms wanen: de hand
Des doods kan zelfs ons nimmer scheiden.
En toch, - zal morgen ons wellicht...?
Maar kom! waartoe, met bang versagen,
Op 't donker morgen 't oog geslagen,
Als 't heden nog straalt van zoo veel licht?
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Wij hebben nog steeds elkaar! ... Wij staren,
Volrustig in onzen avondgloed
Gezeten, op den weemlenden vloed
Terug der heengevloden jaren.
Wat glinstert dit alles blij en zacht,
Wegtuimelend in de blauwe verte!
Ja! 't is of zelfs wat eens ons smartte
Nu stil-weemoedig ons tegenlacht.
En, - zien we ons kinderen om ons beiden
Niet, bloeiend in eigen kracht en deugd,
Ons grijzend hoofd met bloemen der vreugd
En liefdelommer overspreiden?
En smaken wij niet den oppersten troost,
Die menschen op aarde kan zijn gegeven:
Voelen we ons zelven niet herleven,
En als vereeuwigd in 't kroost van ons kroost?
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O! heerlijk was het uchtendpralen
Van onze liefde: éen zee van kleur,
Eén balsemwolk van bloemengeur,
Eén jubelgezang van nachtegalen!
En toch - min liefelijk dan de lach,
Waarmee deze avondzon heur rozen
Laat over het blanke sneeuwkleed blozen
Van onzen kalmen winterdag! ...
Soms slaakt mijn hart de stille bede:
‘Ach! laat het nog wat duren, God! ...
Doch, - roept ge mij morgen, - uw gebod
Is heilig: dankbaar ga ik mede!’
Maar, 't is nog geen morgen! En dus, - als toen
Wij de eerste maal elkander kusten, Laat, Oudjen! uw hand in de mijne rusten!
Geef me nog eens den ouden zoen!
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Zie zoo! ... De starrekens, reeds aan 't blinken,
Al spieden ze 't af van ginds omhoog,
En zullen, met loddelijk-lonkend oog,
Elkaar niet spottend tegenpinken.
Och neen! want is 't niet, of hun glans
Ons heimelijk wenkte tot hen te zweven,
Fluisterde van steeds zaliger leven,
Steigrend van hemel- tot hemeltrans?
En is 't niet, of er op die stralen,
Ons streelende met zoo 'n zacht geglim,
Soms tot onze aarde schim bij schim
Uit hooger sfeer kwam nederdalen?
Voelt ge, in het avondwindgegons,
Niets, als 't onzichtbaar vleugelwuiven
Van geesten, die door 't donker schuiven,
En troostend fladderen over ons?
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Zijn het de dierbaren, die ons ontvielen? ...
Mij dunkt ik hoor: ‘Ach, ducht geen graf!
Moeder! vader! wij wachten u af!
Eeuwige liefde is 't leven der zielen!’
Wie weet! wie weet! ... Maar Vrouw, kom aan!
Wij moeten nog ons kleinkinderen kussen,
Eer men ze in 't beddeken vlijt op 't kussen,
Ze en willen anders niet slapen gaan!

22 Februari 1884
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Van 't merelnestje
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Van 't merelnestje
GROOTMOEDER zat in 't zonneken,
Dat al zijn glansen door 't venster goot,
Met Pauwken en klein Janneken,
Geklaferd op haren schoot.
Dat ging er weer van vertellen!
Al was ze, och arme! den adem kwijt,
De plagende kroezelbollen
En lieten haar geen respijt.
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Zoo dikwijls reeds was ‘'t Varken
Gekomen met zijnen langen snuit,’
En toch was 't immer: ‘Och, Grootje!
Nog eentjen, en dan is 't uit!’(*)
Maar, - goed voor Grootjen! - iets anders
Was er, dat plots hunne aandacht trof:
‘Zie! zie! wat groote vogel,
Daar buiten in onzen hof!’
- ‘Ja, kinderkens, dat 's de merel,
Die elken morgend zoo liefelijk fluit,
Als ge nog ligt in uw beddeken,
En pas uwe oogskens ontsluit.’
- ‘Een merel die kan fluiten! ...
Och! allerliefste Grootemoe!
Vertel ons eens wat van de merel!
Wij zullen zoo braaf zijn, toe!’

(*) Te Antwerpen besluiten alle kindervertellingen onveranderlijk met het rijmken:
‘En daar kwam e varken met 'nen langen snuit,
En 't vertelsel is uit.’
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- ‘Nu, zie, hoe ze hippelt en trippelt,
Tak op, tak af, en langs den grond!
Ze zoekt er naar mos en strootjes,
En blaren en lappekens rond;
‘En ze pakt die in haar beksken,
En vliegt er gedurig af en aan,
Daar ginds mee naar den hofmuur,
Onder de klimopblaan.
‘Daar bouwt ze een nestjen. En morgen
Komt er de moeder-merel in,
En legt er heure eikens, en broeit die
Met echte moedermin.
‘Daar broeit ze; en op een taksken
Zit vader-merel terwijl, en fluit;
En, als de eikens genoeg bebroeid zijn,
Kipt ze heur jongskens er uit.

Jan van Beers, Rijzende blaren

126
‘Die kunnen niet loopen of vliegen,
Maar liggen daar, och! gansch paddebloot,
En zouden van kou verstijven,
En sterven van hongersnood,
‘Als 't moederken ze onder haar vleugels
Niet stopte en koesterde dag en nacht,
Als de vader niet altijd uitvloog,
En hun eten en drinken bracht.
‘Zoo groeien ze allengs; zoo krijgen
Ze stoppels en pluimen, en kruipen omhoog,
En zien naar de wijde waereld,
Met stout en gulzig oog.
‘Dan, eindelijk, slaat de vlugste
Zijn vleugels uit, en waggelt heen;
En allen fladderen 't nest uit,
En laten er de oukens alleen.
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‘En die, och armen! vliegen
Om 't leêge nestjen op en neer,
Droef-krijtende achter hun jongskens;
Maar geen en keert er weer!’
Hier zweeg het Grootjen. Er rolde
Een dikke traan langs heure wang;
En de kleintjes vielen mede
Aan 't schreien, luid en bang.
Dan zij, heur tranen wisschend:
‘Och, mijn lieve engeltjes, grijst toch niet,
Omdat ge Grootje somwijlen
Eens wateroogen ziet!
‘Ik dacht maar: bij de menschen
Gaat het als bij de vogeltjes. Ach!
Eerst is het huis vol kinderen,
Vol leven en blij gelach;
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‘Dan groeien ze; en, 't een na 't ander
Vliegen ze ver van 't nestje heen,
En laten er eindelijk de oukens
Doodstil en treurig alleen!
‘Zoo ging uw moeken, zoo gingen
Uwe onkels en tantekens, achter elkaar,
En wij....’ Maar 't snuggere Pauwken:
‘Neen, Grootje, dat 's niet waar!
‘Want ze koopen dan allengskens
Ook zoete kleine kinderkens bij,
Die komen bij Grootje spelen:
En die kinderkens, dat zijn wij!’
En de beide kleinen sloegen
Hunne armkens om Grootmoeders hals,
En streelden, en koosden, en kusten
Ze, och God! zoo lang, zoo malsch.
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En 't was of nooit het zonneken
Door 't venster lachender glansen goot,
Dan die er dansten om 't Grootje,
Met heur kleinzoons op den schoot.

1883
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Confiteor
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Confiteor
Brief aan mijnen ouden vriend W. Pastoor te S.
Zoo zoo! mijn oude studiemaat! - ofschoon
Straks een halve eeuw verliep, en op ons hoofd
Haar vlokken sneeuwde, sedert wij naast een,
Als dikke vrienden, zaten op de banken
Van 't Mechelsch Seminarie, - gij gedenkt
Nog immer mijns! ... Gij schrijft me een langen brief,
Waarin ge uw hart, met echten jonglingsgloed,
Nog eenmaal ophaalt aan de erinneringen
Uit dezen schoonen tijd; - en pakt me op 't lest
Eens duchtig bij den kraag, om mij van 't pad
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Der dwaling, waar ik op versukkeld schijn,
Terug te voeren in de goede baan.
Dat 's braaf! dat 's nobel, man! dat doet me deugd,
En roert me tot in 't diepste mijner ziel.
De tijd der studiejaren! ... Och! daar rijst
Hij weder, dunkt me, voor mijn zielenoog,
(Helaas! reeds van des avonds vaak bezwaard,)
Gelijk een frissche zomermorgend! - Eerst
Ligt alles in den dommel nog gehuld
Van kindsheids toovernevel; maar, daar schiet
De zon heur stralen door het duister heen....
Hoor! hoe de nachtegaal des harten slaat:
‘Gegroet, o zon van waarheid, schoonheid, deugd!
Verwarm, doorstroom, verzaad me!’ - En zie, alom,
De bloemen der Begoochling zich ontsluiten,
En, trillend van verlangen op hun steel,
Het licht toezingen: ‘Kom! doorgloei ons hart,
En doe ons zaad tot kloeke vrucht gedijen!’
Omlaag is 't alles jubel, geur en kleur;
Omhoog, éen tintelzee van goud en rozen!
En zelfs dit wolkje ginds, dat flus misschien
Tot onweer groeit, is een paleis, waarin

Jan van Beers, Rijzende blaren

135
Op purperdons de Hoop haar droomen wiegt!
O! eerste ontluiken van des jonglings ziel,
Blik in het eindloos weten en genieten,
Waar heel ons wezen, dronken en verrukt,
Bij duizelt, - wie beschrijft uw zaligheid!
En dan, die levensvolheid, dag voor dag,
En teug bij teug getweeën mogen smaken!
Elke aanwinst op 't gebied der kennis trotsch
Meedeelen aan zijn vriend, zijn ander ik;
Malkaar, vertrouwlijk fluistrend, iedre plooi
Zijns harten openleggen; samen weenen
En lachen; samen gissen, droomen, dwepen;
En idealen in het blauw verschiet
Optimmren, waar eens de aarde bij verstomt:
God! hoe verruklijk schoon! hoe dubbel zoet!
En, oude Vriend! zoo was het ons, niet waar?
Zeg, weet ge 't nog? - ik zou een dichter zijn! ...
Het Vlaamsche volk, zoo vonden wij, lag diep,
Zijns zelfs en zijner glorie onbewust,
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Verzonken in den poel der bastaardij.
Ik zou het wekken uit den doodslaap: 'k zou
Het epos van der vaadren roem en grootheid,
Als de bazuinen van het oordeel, forsch
Doen dondren in zijne ooren; 'k zou, als de arend
Stout opgevaren, hymnen, vlammenstrofen
Doen nederruischen, Gode, en menschlijkheid,
En vaderland ter eere; - of, in het groen
Stil neergevlijd, de veldfluit laten kweelen
Van zoete minne en huiselijke vreugd.
Gij, Vriend, zoudt priester worden. O, wel schoon,
Wel edel vondt ge mijne roeping; maar
Wat was die nevens de uwe? - Heel uw leven,
U zelven en al 't heilgenot der waereld
Ten offer brengen, om des Heeren rijk
Op aard te helpen vesten; den verdoolden
Een redstar zijn in 't duister; alle smarte
In hemelvreugd verkeeren; alle wonden
Genezen met den balsem van Gods woord;
Een vredestichter zijn, een liefdepreeker,
Weldoende, als Jezus, wandlende over de aard:
Dat was uw droom! - En beiden traden wij,
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Van geestdrift blakende, om ons ideaal
Tot werklijkheid te scheppen, 't leven in.
Thans zijn wij oud en grijs. - En, als wij uit
Den winter onzes levens op den oogst
Terugzien, die ons herfst en zomer bracht,
Dan zuchten wij, hoofdschuddend: ‘Ach! hoe vaal
Blijkt naast dien gulden droom de werklijkheid!’
Mij gaat het zoo althans. - Helaas! daar lag
De weg des levens voor mij open: niet
Van bont gebloemte en koelend loof omzoomd,
Maar bar en hard, slechts hier en daar een paal
Vertoonend, die tot plicht en kamp vermaande.
't Lot maakte mij tot leeraar van de jeugd.
Voorwaar, een stroeve taak: jaarin, jaaruit,
Zoo de eigen dosis kennis of gevoel
Te moeten pompen in een aantal koppen,
Veelal niet zinnend dan op jok en spel!
Een taak, niet ongelijk aan die van 't ros,
Dat in den meulen loopt, en, droomend aan
De wijde renbaan of de klaverwei,
Zich blind en suf draait in zijn eeuwgen kring.
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Toch leerde ik ras mijn schouder naar het haam
Te schikken; ja, een onverhoopt genot
Te smaken in het torschen van mijn last.
Want nu en dan toch, bij mijn woord, ontlook
Een jong gemoed in liefde voor het schoone,
Gelijk de bloem in de uchtendzon; en menig,
Bij wie dit eerste zaad, door mij gestrooid,
Ten nutte van het vaderland mocht rijpen.
En somtijds werd me een poosje rust vergund.
Dan vlijde ik aan den kant der baan mij neer,
En de oude zanglust welde weer eens op.
Maar de epische bazuin, die, doodenwekkend,
Zou door het land weerschallen, bleek, helaas!
Niet dan een zuchtend rietje; de adelaar,
Die stout ter zon moest steigren, slechts een vlinder,
Van bloem tot bloem rondfladdrend langs den grond,
En vaak zijn teere vleugels aan de dorens
Bezeerend, die er groeiden langs den weg.
Zoo deed ik, - niet wat de overmoed der jeugd
Gedroomd had, - maar, als mensch, mijn plicht; als dichter,
Wat ik, aan dezen plicht geboeid, vermocht.
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En gij, mijn Vriend? ...
Maar, 'k zie 't, - gij schuddebolt
En mort, op uwen brief mij wijzend: ‘Och!
Geen mensch verwijt op dezen grond u iets:
Als leeraar is het land u dank verschuldigd,
Als dichter heeft het Neerlandsch volk u lief.
Maar, dat gij zóo, op uwen ouden dag,
De blanke voeten uwer Muze in 't slijk
Der politiek bezoedelt, dat gij met
De Geuzen aanspant en ons vijand wierdt,
Dat is me een doorn in 't hart! - O vriend! waar is
Uwe oude liefde voor die goede Moeder,
De heilge Kerk, die u heeft opgekweekt?
Waar is het zoet geloof toch uwer jeugd? ...
Ach! bittre tranen stort ik, als ik denk
Aan wat ge waart, en wat ge heden zijt!’
Gij weent om mij! ... Zie, vriend, dat treft me! - Maar
Ik wil rechtuit u biechten: hoor! En, zijt
Ge door 't eenzijdig staren op éen punt,
Waartoe uw ambt verplicht, niet al te zeer
Gebiologiseerd, - zoo oordeel zelf,
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Niet of ge mij als priester absolveert,
Maar wel als mensch en vriend kunt blijven achten.
Gij vraagt: ‘Waar is uw liefde voor de Kerk?’
En, zonder aarzlen, zeg ik: ‘Ja, die heeft
De Kerk sinds lange zelve in mij gedood.’
Ge kijkt verwonderd en verergerd op? ...
Maar kom! denk in uw geest u voor een wijl
In 't Mechelsch auditorium terug. Historiae philosophia was
De weidsche naam des leergangs aan de beurt.
Daar zat in zijn gestoelt de grijze P.,
In bar Latijn, met holle kelderstem,
Dicteerend en dicteerend zonder end.
Een echte groote wasch, waar ieder vlekje,
Door philosoof of ketter op het kleed
Der Kerk gespat, zorgvuldig met de zeep
Van allerlei betoog werd afgekuischt.
Dat deed me zeer. De Kerk was mij het beeld
Van God op aarde; en 't goddelijke zóo
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Met de spitsvondigheên der menschlijke onmacht
Te willen staven, scheen mij heiligschennis;
Het klonk mij of er een met A + B
Bewijzen wou, dat mijne moeder goed was;
En 't wekte soms, gelijk een medecijn,
Die vlak verkeerd werkt, in mijn jong gemoed
Een angstvol twijflen aan heur godlijkheid.
Toch pende ik, lijk al de anderen, gedwee,
Doch meestal verre weg met mijn gedachten,
Er al op aan. - Zóo waren we eindlijk tot
De zestiende eeuw genaderd. Daar ging Flips,
Duc d'Alva, de Inquisitie in de tobbe.
Voorwaar, het bleek een lastige karwei,
Dien mooriaan te schuren! Doch de Kerk
Kwam weeral hagelwit er uit: de dood
Van duizenden, het hangen, raadren, roosten,
Was enkel 't werk der waereldlijke macht;
De Kerk bleef hare leuze: ‘Ecclesia
A sanguine abhorret,’ steeds getrouw.
En zie! dat was gelijk de laatste drop,
Die mijn gemoed deed overloopen: 'k smeet
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Mijn pen daarheen, en riep: ‘Dat is gelogen!
De Kerk gebood: al 't bloed komt over haar!’
Ik laat u denken wat een oproer! hoe
Ik gekapitteld werd en 't hoofd gewasschen!
Wat! zoo 'n kwajongen van pas achttien jaar,
Omdat hij nu en dan een rijmken weet
Aaneen te flansen, zich in volle les
Zóo durven kanten tegen het gevoelen
Van heel de heilge Godgeleerdheid! O,
Het was de duivel van den hoogmoed, die
Mij in zijn klauw had; ik moest bidden, biechten,
Of 'k werd, helaas, voor goed des afgronds buit!
Ik, zelf verschrikt van 't vreemd gevoel, dat daar
Zoo plotselings in mij was opgebruist,
Ik boog naief-goedsjeudig 't hoofd, en deed
Hetgeen mij werd geheeten. - 's Avonds lag
Ik in mijn bed te weenen, en ik bad:
‘Ja, Heere, 'k heb gezondigd! maar ik was
Oprecht; ik snak naar waarheid: schenk mij licht!’
Dan, eindlijk ingesluimerd, droomde ik, dat
De heilge Moeder, stralende van glans,
Neerdaalde op mijne sponde; dat zij de armen
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Mij ter omhelzing toestak; - maar, op eens,
Ontwaarde ik bloed op heure handen, bloed
Droop van heur lokken op mijn aanzicht, en
Ik schoot weer wakker, griezlend tot in 't merg
Van mijn gebeent. Dat, Vriend, was de eerste stoot
In 't pantser mijner kinderliefde: een schicht
Des twijfels, waarvan de angel, ondanks bidden
En boeten, voort bleef schrijnen in mijn ziel.
Toen kwam ik in de waereld. - Niet meer door
't Verkleurde glas van blind vooroordeel, maar
Met onbevangen blik, bij vranke voorEn tegenspraak, leerde ik nu zien en zoeken.
Daar lag in 't Evangelie Christus' leer
Vóor mij. - Wat had de Kerk, zij, in wier handen
Die leer, naar zij beweerde, werd vertrouwd,
Er in den loop der eeuwen van gemaakt? ...
Hij sprak: ‘Mijn rijk is niet van deze waereld:’
Zij dong alom naar de opperheerschappij!
Hij had geen steen om op te rusten: Zij
Bewoonde marmeren paleizen, zwaaide er
Den schepter over koningen en volken,
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En zwolg, steeds onverzaadbaar, 't vet der aarde,
Als rent geborgd op - eeuwge zaligheid!
Hij predikte verdraagzaamheid en liefde
Voor allen, zelfs voor wie hem sloeg aan 't kruis:
Zij doodde wie haar tegensprak; of, waar
Het zwaerd des beuls haar werd ontnomen, wist
En weet ze thans nog met het zwaerd des hongers
Te treffen, of met de ijzren dommekracht
Der dweepzucht te verplettren wie zij doemt!
Dit bleek de Kerk mij. En, gelijk een zoon,
Wien zijner moeder schande in 't eind bewust wordt,
Wendde ik mij treurig-zwijgend van haar af,
Wat rein en heilig is in hare leer
Eerbiediglijk bewarend in mijn hart.
Gij schudt alweer het hoofd, mijn Vriend, en zucht:
‘Ja, menschen zijn het, op wier schouders God
Den last geleid heeft, hier op aard zijn rijk
Te vestigen en te beheeren; doch,
Als in den loop der tijden, bij het stormen
Der driften, soms hun menschelijke zwakheid
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Hen falen deed, wat wonder? Is de Kerk
Daarvoor aansprakelijk, en blijft zij niet
De onwrikbre rots en eenge waarheidsbaak,
Door God zelf op de onstuime levenszee
In d'ijsbren nacht, die ons omknelt, gesticht?’
Hoor, Vriend! Elk dropje dauw straalt heel den hemel
Terug: elk menschlijk hart, het eindelooze
En 't eeuwige. - Wij zijn. - En, schoon nog minder
Dan droppels in 't heelal, wij voelen, dat
Een heimlijk iets, der navelstreng gelijk,
Die 't kindjen aan de moeder vastsnoert, ons
Aan 't eindeloos en eeuwig Zijn verbindt.
Doch wàt, - van waar, - waartoe het Zijn is, blijft
Ons eeuwiglijk geheimnis. - ‘Wie is Hij
Die Is?’ zoo klinkt der waereld noodkreet uit
Den afgrond door de hemelen. Maar doof
En stom blijft de eindeloosheid voor 't geroep
Van 't hoopje zand, dat omwoelt in haar schoot.
En 't menschdom, wurmend op dat hoopje, poogt,
In machtelooze beeldspraak, zelf den naam
Des Onbenoembren uit te staamlen: hier
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Is 't Woden, ginder Diaus, Jahveh, God....
't Zijn honderd namen, beurtelings elkaar
Naar tijd en plaats afwisslend. - En, gelijk
Het kind, dat zijne speelpop aankleedt met
De schoonste lappen, die het vindt, zoo dicht
Elk ras zijn godsbegrip al 't hoogste toe,
Dat in zijn eindig brein de ontwikkling wrocht.
Dan wordt het in het dogma vastgeklonken;
De dweepzucht heet het Openbaring, uit
Den hemel zelf op aarde neergestraald,
En preekt het hier met overreding, elders
Met vuur en zwaerd, banbliksmend en verdoemend
Wie twijflend er het hoofd bij schudt, of zich
In 't juk van andere openbaring vlijt.
En dat is Godsdienst, Vriend! zooals de Kerken
Hem maken. Ik, ach! als ik rondom mij,
Op d'eeuwgen eenklank zijner harmonie,
't Heelal zie wentlen, - 'k voel het, ja! daar is
Een Oppergeest, die 't alles is bewust,
Een Macht, die 't alles ordent en beheert!
En heel mijn wezen trilt van aandrift, om,
Met immer voller, hooger leven, op
Te steigren naar volmaakter sfeer bij sfeer,
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Tot eindelijk de laatste sluier valt,
Die voor mijn oog het Opperst Zijn omfloerst!
Doch, waar mijn ziel dus op wil vliegen, biede
Men haar voor vleuglen toch de krukken niet
Van kerkelijke dogma's, - kinderlijke,
Sinds lang versteende poëzie, waarin
Eens 't voorgeslacht zijn duistre zielszucht hulde!
O! wie, eenvoudig en oprecht van hart,
Zijne oogen dichtsluit, en, aan 's priesters hand,
In 't hulkje van 't voorvaderlijk geloof,
Zich stil laat drijven op des levens vloed, 'k Heb eerbied voor den man; ja! zou hem soms
Den zachten dommel zijner zielerust
Benijden kunnen: - maar, waar dweep-, of baat-,
Of heerschzucht, onder 't masker van geloof,
Het hoogste kenmerk onzer menschlijkheid,
Ons vrije denken wil aan kluisters slaan,
Daar treed ik mede als kamper op, en wijd
Mijn laatste krachten aan dien heilgen strijd.
Want - werd de helft van 't bloed, gestort op aard,
Er niet gestort in name van Geloof? ...
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‘Bemint elkander! Dat is heel de wet!’
Zoo sprak de zoete Jezus. En, zie, Vriend!
Dat werd mijn dogma. - Ja! gelooven is
Des kinds, - des mans is hopen; - maar beminnen,
Dat is uit God! Ach! 't is zoo koud, zoo donker
Op onze waereld, Vriend! - U, mannen des
Geloofs, zoo min als ons, vrijdenkers, schijnt
De zon der waarheid anders, dan als ver
En dichtomneveld maangeglim: ach! laat
Ons dan elkandren goed zijn en verdraagzaam!
Laat hem, die in zijn hart wat meerder gloed,
Die in zijn oog wat meerder scheemring opvangt,
Het af doen stralen op zijn broedren; laat,
Naar Jezus' leer, de Liefde alleen de Wet zijn!
En 't hooger Licht wordt op dien weg, misschien,
Ons eens in al zijn glans veropenbaard!
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‘Weldoende, in liefde, wandlen over de aard!’
Dat, Vriend, was 't ideaal van uwe jeugd;
En 't bleef, als dienaar van de Kerk, altoos
Bij 't kwijten uwer taak, uwe eenge leus.
Och! - 't heugt mij immer zoo genoeglijk! - eens,
Omzwervend door de Kempen, was ik bij
Uw dorpken aangeland. Ik zat een poos
Te rusten in het lommer van een kant,
Toen daar op eens een priester vóor mij stond.
Zeg, weet ge nog, hoe wij elkaar een wijl
Bevreemd aankeken, en, allengs in 't stroef
Gelaat des mans de zachte trekken van
Den vriend der jeugd weervindend, op elkaar
Toeschoten met den zelfden kreet van vreugd?
Wat was dat een jolijt, na zoo veel jaren,
Elkander onverwachts dus weer te zien!
Gij greept me bij den arm, en troondet mij
Mee naar uw pastorij. Daar werd een flesch
Van 't patersvaatjen opgehaald, en in
Uw geurig hofpriëeltje zaten wij,
En klonken, lachten, wateroogden, praatten,
Als waren we vanher maar achttien jaar.
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Eerst was het een ophalen zonder end
Van oude erinneringen; dan vertellen
Van wat ons, sinds we scheidden, wedervoer.
‘Ja,’ loegt ge, ‘gijlie, mannen van de pen,
Met droomen en met theorieën wilt ge
De heele waereld, als bij tooverslag,
Hervormen; - wij, eenvoude arbeiders in
Des Heeren wijngaard, grijpen niet zoo wijd:
Zoo'n dorpken, met zijn handvol zielen, is
Voor ons een akker meer dan ruim genoeg.
En dan, God weet wie van ons beiden....’
Maar,
Daar draaide 't achterpoortje van den hof
Bescheiden open, en een man van needrig,
Doch eerbiedwaerdig aanzien trad er binnen.
‘Ha! Meester!’ riept ge gul hem tegen, ‘man!
Ter goeder uur verschijnt ge! Kom, en drink
Mijn ouden vriend, den dichter, waar ik u
Zoo dikwijls van vertelde, mee goedheil!’
En, na het hartig samenklinken, ‘zie!’
Vervolgdet gij, ‘'k was juist aan 't stoffen op
Al 't goede, dat een zielenherder kan
Verrichten in een dorp als 't onze; - doch
Nu gij er bij zijt, Meester, hoef ik Caesar
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Te geven wat hem toekomt: gaan de hoofden
Hier open voor het licht van hooger waarheid,
En zijn de harten voor het woord des vredes
Toeganklijk, 't is uw werk veel meer dan 't mijn! ...
Ach! zaagt ge eens, Vriend, hoe hij die ruwe zieltjes,
Met al 't geduld eens engels en de liefde
Eens vaders, dag voor dag, tot menschen kweekt:
Vast zoudt ge, als ik, getuigen: 't valt niet zwaar,
Het goede zaad te doen gedijen in
Gemoedren, zoo zorgvuldig toebereid! ...
En elken avond komen wij hier saam,
Om over 't goed, dien dag verricht, te kouten,
En na te gaan wat morgen brengen zal.
En dus, als broeders steunende op elkaar,
Volbrengen wij, in onzen engen kring,
Steeds hand in hand en welgemoed, ons plicht.’
Zoo spraakt gij, Vriend. En dikwijls, later, als
Mijn geest, bij 't staren op het zwart probleem
Van volksbeschaving en vooruitgang, mat
En moedloos, 't zoeken op wou geven, rees
Daar telkens, van het goud der avondzon
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Alom doortinteld, uw priëeltjen op.
Ik zag u naast den meester daar gezeten,
Vol geestdrift koutend van uwe eedle taak,
En 'k dacht: als overal eens zulke harten
Zich met het werk gelasten, zal 't wel gaan!
Doch thans, - wat hoor ik, Vriend! - de zon van liefde
En vree, waar zoo veel heerlijks bij ontkiemde,
Ging treurig voor uw dorpken schuil! - De Kerk,
In blinde heerschzucht tegen wet en volkswil
Zich kantend, voert haar schoolstrijd ook aldaar!
Uw oude hartsvriend, trouw aan eed en plicht
Gebleven, werd ten ban gedoemd, - Goddank!
Door u niet! - door uw helper, harteloozen
En groven boerenkinkel, die den ploeg
Uit luierdij in 't priesterkleed ontvluchtte,
En, dom uitroeiend wat gij liefdrijk wrocht,
Slechts sombre dweepzucht preekt, en tweedracht stookt.
De grijze Meester, eens, naast u, de godspraak
Van oud en jong, - men zegt: thans dwaalt hij schuw
Daarheen langs bosch en veld, als een melaatsche,
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Gevlucht door de oudren, en van 't kindervolk
Meedoogenloos gehoond en nagejouwd!
Men zegt, dat, elken zondag, in 't sermoon,
Uw onderpastor, schuimende van woede,
Met vloek en plompen smaad hem overlaadt.
En, Vriend! gij moogt dien lummel niet bij de ooren
Afrukken van den preekstoel, om hem toe
Te dondren: ‘Op de knieën voor dien man,
Wiens schoenen gij onwaerdig zijt te ontbinden!’
En, als de martlaar, - want men zegt, hij kwijnt
Snel weg, - straks aan het einde zijner foltring,
U bij zijn sterfbed roept, en smeekt, dat gij
Toch voor een laatste maal, de broederhand....
.....................
Maar, Vriend, mij dunkt, gij buigt het hoofd, en weent! ...
Helaas! de Kerk is onverbidlijk: - wie
Als dienstman haar niet slaaflijk dient, vermaalt ze
Met ijzren hand....
Ween, arme priester, ween! ...

Jan van Beers, Rijzende blaren

154
Doch, kan 't u soms verlichten uwe smart
Te storten in den boezem van een vriend:
Geef mij een enklen wenk, - ik snel tot u.
Want, - wat ons in den geest ook scheide, - 'k ben
En blijf steeds wat ik vroeger was: met heel
Mijn hart, uw ouwe, trouwe
JAN VAN BEERS.

1880

Jan van Beers, Rijzende blaren

