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Boerenrozen
I.
Van den Orgelman
Aan Teirlinck-Styns
VAAK als ik 's Zondags, op mijn studiekamer,
sonetten snijde of aan rondeelkens vijle,
verheft zich, straten verre, 't spel eens orgels
- een menuët, van vóor wel honderd jaren...
Dan is het uit met rijm bij rijm te passen!
Reeds is mijn raamken op, de pen vergeten,
en - 'wijl ik, stom, het melancholisch klagen
der noten volg, die immer naadren, naadren,
- zoo ouderwetsch eentonig als het deuntje
van Kleuterken, dat ‘al de bloemkens plukte,’
en toch, bij poozen, zóo verrukkend schalksch,
als schaterde de lach van Pier-la-la,
vrank, vroo en rond en Vlaamsch nog bovendien,
hel boven tremolo's en trillers uit rijst in mijn hart, verruklijk droomgezicht,
mijn zonnige kindsheid op mijn zonnig dorp...
*

**
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‘En morgen is het kermis!’ Ginds, in 't ‘bakhuis’
staat Klaas, de huisknecht, mouwen opgestroopt,
zijn oven heetend... Nevens hem beweegt zich
met stijfgestreken voorschoot, de oude ‘kokers’,
vrouw Peeternel. Op duivenstapjes tript zij,
als waar' zij twintig slechts, om disch en moelie,
spreidt hier de taarten, geel van malsche boter,
op de effen bakplaat, giet er ginds de ‘spijs’ in,
en vlecht de fijngerande bandjes sierlijk
er over heen, het al met dooier strijkend...
Ginds, op den dorpel van ons woonhuis zitten
de ‘meisens’, erwtjes peulend, slâ verlezend,
met snelle hand de vette kiekens ‘plukkend’.
In 't hofken harkt de jongste knecht de wegels,
of trekt het karig onkruid uit de bedden...
Daar barst op eens, vlak vóor de deur, een spranklend
luidlokkend feestlied: meid en knecht verlaten
het werk een poos, en snellen saam om 't orgel,
en voelen 't voetje reeds van danslust jeuken.
Diep uit den moeshof, waar hij, in zijn hemdsmouw,
de doornhaag scheerde, komt de hovenier,
de klompen in de handen, toegesneld...
De stalknecht, die, in 't kleine wagenhuis,
toom en gareelen van zijn Blesse poetst,
dat belletjes en kinkeet, als een beiaard,
rinkelen van 't geschok, werpt blink en borstel
ter zijde, en springt, de dolste flikkers makend,
handklappend rond, zoodat de bandhond, zulk
spektakel ongewend, aan 't blaffen slaat...
Slechts Peeternel blijft aan de taak, en pruttelt
luid tegen Klaas, die, met den ‘paal’ in handen
naar buiten snelt... En zie, daar rukt de speelman
een doek van 't oude speeltuig: wat verrassing!
Daar, onder glas verborgen, zwenken, zwirdlen
in bonten tooi een tiental beeldjes om:
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hoog, op een soort van tafel, zitten apen
met bas en fiedel, trommel en trompet.
En rustloos gaat de strijkboog op en neer,
snel wordt de trom geroerd, en met gezwollen
hoogroode wangen blaast een sjimpanzee
de schuiftrompet, terwijl, met hoofschen groet,
de dansers, sierlijk, vóor hun dames buigen...
Intusschen, in zijn leunstoel, naast het raam,
waar hij, zijn ‘Aalst'naar’ lezend, elken middag
pleegt in de dutten, is, door al dat joelen
en 't klaatrend orgelspel, Pauw-Oom ontwaakt...
Den zilvren bril vóor de oogen, treedt de grijsaard,
genoeglijk schuddebollend, voet vóor voet,
het deurken uit, en - 'wijl hij in zijn zakken
een koopren muntstuk voor den vreemdling zoekt,
lacht hij het werkvolk toe...
‘Zoo, zoo, dat 's wel...
Daar haalt gij eer van,’ kucht hij, daar de speelman
een stond het draaien staakt; ‘ja, als wij 't orgel
vandaag niet hoorden, zou waarachtig niemand
gelooven, dat men morgen kermis viert...
En - prachtig weêrken, dat gij meebrengt, man!
Een echte kermiszon... Ook zie die meisjes,
zie eens die jongens aan... Zeg, zou men waarlijk
niet onderstellen, dat zij, voor den dans
van morgen, reeds hun vis-à-vis bespraken?
Nu, lustig maar, gij paarkens, lustig maar!
En gij, gezel, “hersteek”! Een jolig deuntje
stemt vroolijker bij 't werk! Kom aan! Nog éen!...’
En weder barst, luidruchtiger dan straks,
het volle spel des orgels, oorverdoovend
los in de stilte van den achternoen,
weerkaatst door 't schoolgebouw, aan 't eind der straat...
Nu fluisterde, met heimlijk oogenpinken,
Pauw-Oom met Klaas, die naar het bakhuis trad
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en toen, in 't eind, de ‘muts’ vol koperstukken,
de speelman, vriendlijk groetend, verder wou,
bracht Peeternel - want dát was Ooms bevel! den armen domplaar 't eerste bordje vlaai,
pas uit den gloed verlost.
Nu keerden allen
met nieuwen ijver aan de taak; ter schuur
klonk weer, op maat, het rhythmisch vlegelklapperen;
ginds, in den tuin, rees 't afgeschoren doornhout
tot hoop bij hoop; gareel en mondtuig glommen
weldra als zilver, en, terwijl de rook
in blauwe wolkjes uit het schouwken klom,
verspreidde zoete geur zich op de lucht,
al vast tot proeven noodend...
Lang nog liepen,
van huis tot huis en straat tot straat, wij, kleinen,
den speelman na, tot eindlijk...
*

**

Doch, waar bleef
mijn orgelman, daarbuiten, vóor mijn woon?
Hoor, straten ver klinkt flauwer, zwakker steeds,
het menuët van vóor wel honderd jaren...
Dan heeft het uit... Neen... Nogmaals waait de wind
een triller tot mij... dan nog éen... nog éen...
en dan niets meer! Verzwonden is het lied,
voor eeuwig heen...
Verzwonden ook mijn droom:
mijn zonnige kindsheid op mijn zonnig dorp...
Dicht is weer 't venster nu! Weer loopt mijn veder,
wedijvrend met mijn geest, met scherp gekras
op 't witte blad, en stil, doodstille wordt het
in 't enge kamerken, waar - voor wel honderd
getrouwe lezers, Neêrlands jongste dichter(1)
vijlt aan rondeelkens of sonetten snijdt...

Eindnoten:
(1) Eilaas! Ook dát niet meer! Sic transit, meenden de Ouden.
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II.
Van Holleblokjes
ZOO ver men schouwde, stond in 't gansche duin
geen kleiner stulp, maar ook geen liefelijker...
Het heldergroen van vensterblinde en deur
stak prettig af bij frischrood pannendak
en net gewitten muur. Omrasterd met
een lage doornhaag, waarin roode bessen
tot plukken noopten en een botvink zong,
lag, nauw een voorschoot groot, de kleine tuin,
waaruit, langs 't wrakke latwerk, zonnebloemen,
stokrozen, dahlia's en windekelken
- een warrelnet van geel en rood en groen opklaverden, welhaast tot aan het dak!
Daaronder spreidde zich, met lelieblâren
en zilverregen als besneeuwd, zwartgroen
het mollig grasfulp, waarin krekels sjirpten,
en achter 't huis, gespannen op een staak,
hing, verschgemaasd, 't gereinigd visschersnet,
zoo blank schier in de zon als 't blankgeplooide
gordijntje, dat vóor 't raam te wieglen hing.
Stil stond het daar, een beeld van zielevrede,
den ganschen uchtend. Doch, zoodra het klokje,
op 't kerkjen in de laagte 't middaguur
verkondde, en 't schouwken blauwe wolk op
wolk de lucht in pafte, klonk het op elk pad, dat
van zee- of dorpkant naar het huisje voert,
van kinderstemmen, rein als vogelzang,
van houten klompjes, klapperend wijd in 't rond.
Om deze stonde kwam ik, elken dag,
het aardig hofken langs. Door 't halve deurken,
geopend voor den zwoelen Oostewind,
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klonk, reeds van wijd, vermengd met jolig kletteren
van lepels op de borden, 't hel geraas
van kindertongen, somtijds onderbroken
door 't gover klinken van een mannenstem,
mij in het oor...
En onvrijwillig dacht ik:
dat leek zoo gansch 't gekwedel, dat een zwerm
van honderd vooglen, in éen enkle kevie
gevangen, maken zou, wanneer de trouwe
verpleger hun het frissche water giet.
En naadrend zag ik, vlak vóor 't deurtje, in 't mul
gerangschikt, blankgeschuurd, met blikken bandjes
beslagen, twelf paar houten klompen staan,
eerst éen zeer groot, al de andre kindervoetjes
bestemd, en twee als voor een poppenvoet.
En vatten kon ik niet, waar al dat volkje,
het ouderpaar en hun tien bloedjes, in
zoo klein een stulp een nachtlijk leger vonden...
En daaglijks kwam ik langs hetzelfde pad,
op 't eigen uur, en telde met een glimlach
de klompjes na, waaraan géen paar ontbrak...
Eens riep een brief mij, voor een week of wat,
ver van de badplaats. Sombre dagen volgden
op 't gouden zomerweêr; uit zee geboren,
rukte, tot diep in 't vasteland, de orkaan,
zijn weg alom met puin en gruis bezaaiend...
Ik keerde weer... 't Was middag. In een glorie
van zonneglans en flonkrend stofgoud rees
de visschershut, zóo klein, dat men in 't duin,
zoo wijd men schouwde, vast geen kleiner vond...
Wat blikkerden van ver de smalle ruitjes
als flikkersterren... Vroolijk kronkelden
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de wolkjes uit het schouwken; hooger, scheen het,
hief thans de zonnebloem haar gele schijf,
de winde hare blanke en roze kelkjes,...
de dahlia haar weeldrig bonte trossen...
Stil rees het daar, een beeld van zielevrede,
in 't vlakke daglicht...
Even bleef ik staan,
en spande 't oor...
Wel stond de deur, als eertijds
half op een kier voor 't zwoele zomerluwtje,
doch stem noch vorkgerammel klonk tot mij.
Alleen de krekel, die in 't grasbed sjirpte,
verbrak de stilte, een stilte - als in een graf...
Een bang gevoel vervulde mij het hart...,
en nader trad ik...
't Vischnet, gansch aan flarden,
lag achtloos neergesmeten op den grond,
en op de plaats, waar vroeger, als ivoor
zoo blank geschuurd, de twelf paar klompjes stonden,
- eerst éen zeer groot, dan de andre, kleiner steeds,
bestemd voor kindervoetjes, twee, zóo klein
als voor een poppenvoetje, lag nu, teeken
van rouw en dood, uit stroo gevlochten, tintlend
als diamant, een onheilspellend kruis.
Toevallig keek ik van het duin in zee...
en zag een lekgeslagen visscherssloep,
waarop een kleine vogel, blank van veeren,
uit volle keel zijn helste liedje zong...
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III.
De Idylle van Schoonjans' Zoon
Den Dichter P.A.M. Boele van Hensbroeck.

I
EEN enkel kind had, na een huwlijksleven
van pas vier jaar, de lieflijkste aller vrouwen,
- terwijl zij zelf voor eeuwig de oogen sloot, den man geschonken, die, naast haar geknield,
van vreugd had kunnen weenen om den zoon,
doch, om de moeder, stom van wanhoop bleef...
De broeder der verscheidne, die, geholpen
door zeekre verre nicht, naar Schoonjans' wil, - want
dit was des vaders naam - het arme schaapken,
daar nog de moeder boven de aarde lag,
ter doopvont hief, gaf het zijn eigen naam,
- den naam van Veres.
Schoon nog jong, hertrouwde
de pachter nooit, en, daar nu Veres zelf,
terwijl de jaren vloden wondersnel,
van kind tot knaap, van knaap tot jonkman groeide,
en trouw den vader bijstond aan de taak,
was daar weldra in 't gansche vlek geen hofstee,
die, heinde en ver, bij vriend en buren in
een beetren roep stond dan het Kraaienlaar.

II
Zoo kwam een tijd, dat Veres achttien Zomers,
en Schoonjans zelf, die de eerste kale plaats
reeds lang ontdekt had tusschen 't halfgrijs haar,
er veertig telde...
Op 't nette hoefken diende
- een meisje als melk en bloed - Zandrientje Quant,
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de dochter van een boerken van den Heikant,
die met zeeldraaien aan zijn broodje kwam.
En, tot zijn spijt, bemerkte de oude alras,
en elke dag kwam dit vermoeden staven,
dat tusschen Veres en de dienstmeid meer
dan argloos spel en mal gejok bestond...
Eerst, ja, ontgaf hij 't zich!... ‘Een gril slechts,’ dacht hij;
‘de knaap is jong!... Een “mondje” of twee des morgens
op 't achtervloertje of 's avonds in den koestal dáarop toch loopt dat uit... Wat kwel ik mij
met zulke malheid? Stroovuur! Ziedend melk
dat even borrelt!... Kom, geduld, geduld!
Dat koelt wel zonder blazen, zou ik meenen!...’
En - daarbij bleef het ook! -

III
Toen 't Najaar kwam,
en, rond Half-Oogst, het kermis was op 't dorp,
toen maakte in 't hart des vaders twijfel plaats
voor wrange zekerheid.
't Was Maandag-avond.
Noch knecht, noch dienstmeid waren uit de danstent
teruggekeerd, en Veres, die voorheen,
lang vóor de klokke nog ter ‘sluiting’ klepte,
te bedde lag, - was ook dítmaal niet thuis...
Daar trad de boer, een leste pijpken rookend,
nog even rond zijn erf, toen, aan den hoek
der schuur, een paar verscheen.
Snel dekte de oude
het gloeiend pijpken met de hand, en borg
zich achter 't meidoornhaagje van den tuin.
- Vlak op de volle maan, die, bloedig rood,
door d'avondmist vergroot, ten horizont
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haar schijf vertoonde, zag hij, naast de koornmijt,
Zandriene en Veres, smakend in een langen
weerzijdschen kus, 't genot der eerste min,
terwijl een stem, o schand! die van zijn zoon,
met kracht de woorden sprak: ‘Ik u misleiden!...
Nog voor geen koninkrijk verlaat ik u!
Gij zult mijn vrouw zijn, gij, of geen op aard!...’
De vuist gebald, een vloek op zijne lippen
versmorend, was de diep gekrenkte boer
zijn woede nauwlijks meester... Toch vermocht hij
zich te bedwingen. Slechts éen oogenblik
bezon hij zich: onwrikbaar stond zijn plan!
En ongestoord liet hij het zalig paar,
en sloop, onopgemerkt, de keuken binnen.

IV
Doch, 's andren morgens, toen, bij 't eerste scheemlen
des dageraads, de zoon, met paard en kar
de hoef verliet, trad heimlijk Schoonjans naar
het huis des kuipers op den Molendijk,
en huurde daar, voor 't hoogste jaargeld, de oudste
der dochters van den baas.
Dan, van het meisje
verzeld, betrad hij spoedig 't Kraaienlaar,
en, in het bijzijn van de nieuwe meid,
sprak hij Zandriene, met geveinsde kalmte,
in dezer voege toe: ‘Ziet gij dees dochter?
'k Heb haar zoo pas gehuurd... Gij weet, voor twee
is op mijn hoef geen plaats... 'k Hou niet van deernen,
die hooger kijken dan 't hun soort betaamt...
Hier is uw geld!... Ga, raap uw spullen saam
en pak uw biezen! Spoedig... 'k Heb geen tijd!’
Bleek als een doode, zonder dat éen woord
haar leed verried, borg zij het hoopje zilver,
op tafel reeds geteld, in 't neusdoek saam,
en ging haars weegs...
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Doch, buiten, bleef zij lang,
dicht bij de tuinhaag staan, en schreide, schreide,
tot paardgestamp haar tot bezinning riep.
Daar keerde Veres, na het eerste schof,
met versche klaver stalwaart. Zou zij wachten,
tot hij haar merkt, zij, schandelijk weggejaagd?
Hun liefde? Een ijdle droom!... En, eer de jongling
met krachtig ‘houw’ zijn guil tot stilstaan dwong,
had zij reeds 't Laar verlaten...

V
Tot zich riep
zijn zoon nu de oude; met gestrenge woorden
verhaalde hij, wat hij, van achter 't haagje
bespied had, en hoe thans een andre meid
Zandriene's plaats bekleedde; en, toen de jongen,
gewoon te buigen vóor des vaders wil,
met tranen in de stem, voor 't arme kind
ten beste sprak, haar deugd en goedheid roemend,
en d'eed herhaalde, dien hij gistren zwoer,
toen rees, in volle lengte, Schoonjans recht,
en bleek als linnen sprak hij: ‘Zóo, men weigert
gehoorzaamheid? Men stribbelt tegen thans?
Welnu, verneem! Nog liever dan zoo'n meid,
zoo'n zeelendraaiersdochter van éen duit,
ooit hier, op míjne hoef, bazin te weten,
zag ik u zélf, ofschoon mijn eenig kind,
den vloer verlaten, hoort gij 't, en voor steeds!’
Stom, roerloos zat de zoon. Wát kon hij doen?
Hij kende d'oude, en wist: geen macht op aard,
die, wat hij eens besloot, verandren kon...
En zuchtend boog hij vóor dien sterken wil,
en zwoer..., Zandriene nooit meer weer te zien!
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Doch, op de hoef zonk als een dikke wolk
van somberheid en droefheid... Zoon en vader
schuwden elkander sinds dien morgenstond,
en, zelfs aan tafel, waar eens blij gekout
't verkloekend eten kruide, heerschte stilte...

VI
Toch hield de jongen woord, in 't eerst althans,
en nimmer trad hij langs het kronkelpad,
dat naar den Heikant liep...
Eens Zondags echter,
ter hoogmis gaande, stond hij plots vóor haar,
juist aan de kruisstraat, bij Sint Jans' kapelle.
En, toen hij thans die nare bleekheid zag,
en toen zij, half bezwijmend in zijn armen,
schier in haar tranen stikte, en 't bang gesnik
niet meer kon staken, ‘schoot ook zíjn gemoed vol...’
en op zijn knieën zonk hij, om vergeving
haar smekend voor het onrecht, haar geschied...
En sinds die stonde ging geen dag voorbij, of
in weide of woud, langs beek of kantje, troffen
zich weer die twee, wat ook de slimme boer
hun gangen mocht bespieden...
Op de hoef
bleef alles even somber...
Op een avond
sprak, met deemoedge stem, de jongeling zóo
zijn vader aan: ‘Vergeef het, vader, zoo u
mijn woord mishaagt... Doch zie, zoo waar ik leef,
ik hard het langer niet... Gij weet, ik heb u
gehoorzaamd, wat ik kon... En sinds dien tijd
is liefde en eendracht aan dees woning vreemd...
'k Ben heden twintig jaar geworden... Spoedig
eischt mij de loting op... Wie weet, of 't lot
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op mij niet valt!... En, zullen wij elkaar dan
verlaten, met dien wrok in 't hart?... Kom, vader,
laat alles nu gedaan zijn... Trek 't verbod,
Zandriene te beminnen, liefdrijk in...
en...’ Doch plechtstatig rees de pachter op,
gelijk een rechter, en, een schuiflade oopnend,
hield hij zijn zoon een volle beurze vóor,
en sprak zeer traag, met nadruk op elk woord:
‘Gij krijgsman spelen... Dáarvoor is geen nood!
Ik heb de schijven, knaap, en koop u los,
althans, als gij 't verdient!... Dus luister, en
onthoud het goed: als gij, bij mijn best weten,
met haar, die 'k wegjoeg, slechts éen woordje spreekt,
- gij zijt mijn eenig kind! - welnu, al smeekte
heel 't dorp voor u ten beste, koop ik met
dit geld een nieuw stuk land, en laat u gaan!...’
Zoo sprak de vader. Doch in stilte dacht hij:
‘Zoo ver zal 't wel niet komen! Veres zal
zich schikken naar mijn wil!’
Doch, Veres, schoon
hij zeer oprecht de dagen van voorheen,
toen warme liefde woonde met hen beiden,
terugverlangde, gaf in schijn slechts toe,
en trof, elk' avond, 't lieve wezen, dat
hem meer dan 't leven gold...

VII
Toen nu de dag
der loting kwam, trok Veres, onder allen
het slechste nummer uit, en kwam, doodsbleek,
lang vóor zijn makkers thuis.
Daar trad de vader,
die 't nieuws al had vernomen, met de beurs
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in handen, op hem toe, en poogde, schertsend,
hem op te beuren... Doch, met tranen in
zijn stem en oogen, zakte, naast het venster,
de jongen neer, en, na een lange poos,
sprak hij het uit:
‘Verstoot mij, zoo gij wilt!
Ik kon niet anders, wou niet anders!... Vader,
uw geld moogt gij behouden, zoo gij - laat mij,
ik wou 't zoo lang al zeggen, spreken nu zoo gij Zandriene, de eenge, die ik liefheb,
mij niet tot vrouw geeft...’ ‘Zíj, uw vrouw!’ - 't Was de oude,
die schaterlachte, ‘zíj, een beedlaarsdochter...
Komaan, geen dwaasheid meer!’
Doch vastberaden,
stond nu de jongling op, en, met een stem,
die van aandoening trilde en schaamte beide:
‘'t Was slecht... o ja! Doch, ík slechts heb hier schuld!
Ik moet haar trouwen, vader... 'k móet! 't Is plicht!
Zandriene is...’
Met een doffen bons wierp Schoonjans
de beurs op tafel neer, en 'wijl krampachtig
zijn lippen zich vertrokken, en een pijnlijk
gereutel uitzijn keel steeg, snauwde hij,
de hand ter deur uitstekend, met een vloek:
‘Weg, zeg ik u! Ga uit mijn oogen weg!
Vraag den zeeldraaier hulp nu..., zoo gij 't kunt!
Ik ken u niet!... Gij zijt mijn zoon niet meer...’
En Veres ging, meer dood dan levend, henen,
en d'eigen dag kocht de oude van een buur
een nieuw stuk gronds, met het gespaarde geld.
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Doch Veres ging bij eenen boer in dienst,
en werkte voor zijn brood..., tot, op een morgen,
des dorpsvoogds bode hem de tijding bracht,
dat hij naar 't leger moest....
Dien eigen dag,
in 't Najaar was het, werd het eerste zaad
gestrooid, door de eigen hand des ouden, op
het nieuwgekochte land...

VIII
Toen nu de maanden
steeds op elkander volgden, baarde 't meisje
een blonden knaap, die 's vaders naam ontving
en opgroeide als een roos...

IX
't Is vijf jaar later...
Ter vijfde male wiegt het rijpe koren,
manshoog, op Schoonjans' land...
Kent gij den grijsaard,
die ginds, gebogen op zijn stoksken, traag,
schoorvoetend schier, langs 't enge wegsken sukkelt,
dat naar des zeelendraaiers hutje voert?
Zijn wang is ingevallen; in zijn oogen
schijnt alle licht gedoofd; zijn kale schedel
is, trots den Zomer, met een doek omhuld,
en pijnlijk kucht, bij elken tred, en hijgt,
snakkend naar lucht, wat van den flinken pachter
van 't Kraaienlaar, berouw en zielelijden
nog achterlieten...
O zijn zoon, zijn zoon!
Wie zal hem wederbrengen! Al zijn makkers,
ontslagen van den dienst, zijn lang al weer...
Slechts éen, éen keerde niet... zijn Veres slechts!
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Wáar rust zijn bleek gebeente? - In gansch den omtrek
gaat luid de roep: bij Berezina werd hij
gezien voor 't allerlaatst... Een leeuw gelijk
in moed en dapperheid, had hij, in twintig
veldslagen, roem en eer geoogst! Van dáar af
ontbrak het minste spoor...
O honderd malen
had de oude man hetzelfde pad gevolgd,
om, uit den mond van haar, die hij, uit hoogmoed
en ijdlen trots, om harer armoe wille
verstooten had, wellicht het nieuws te hooren,
't verschriklijk: ‘Hij is dood,’ of 't blij: ‘Hij leeft!’
Nooit heeft hij het gewaagd!...
God zoo hij heden
slechts durfde! O ja, groot moet de nood wel zijn
in 't wrakke huisken, nu de vader zelf
reeds lang op 't kerkhof rust... - Zou hij 't beproeven
háar hulp te bieden, hulp... voor Veres' kind?...
Maar, zij zal weigren... Stromplend, wagglend, huivrend
als iemand, die een booze daad beraamt,
bereikte de oude 't haagje, dat de stulp
omgaf als met een vest...
Daar trof hem plots
het lustig snappen van een kindermond,
door zwaarder stemklank somtijds afgewisseld...
En, door een ijdel pleksken in de haag,
zag hij Zandriene, met gemeten schreden
en rugwaarts gaande, vlechten aan een koord,
dat dertig passen verder aan het zeelrad
bevestigd was... Dicht aan heur zijde trippelde
een kleine knaap, en reikte haar den hennep...,
en keuvelde als een vinkje...
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Als in een droom,
stond Schoonjans daar. - Was dat begoocheling?
Alsof de stroom der jaren, door een wonder,
weer naar zijn oorsprong rolde, meent hij Veres,
zíjn zoon, zijn éigen zoon, te 'erkennen in
den blonden snaak, en ziet zich zelven weer,
een fikschen dertiger, aan 's kindjes hand
zijn erf doorloopend in den zonneschijn!...
Daar heeft de knaap den ouden man bemerkt,
en, vast verschrikt, door 't bleek, verbaasd gelaat,
dat met verglaasde blikken hem bestaart,
werpt hij de ruwe hennepwol ter aard
en: ‘Moeder, moeder!’ krijt hij...
Doch Zandriene
neemt op den arm den kleine, en tot den grijsaard
met trage schreden naadrend, vraagt zij zacht:
‘Kan ik u ook van dienst zijn, oude man?
Zoo spreek gerust!...’
Doch hij, met dof gesteun:
‘Van dienst zijn?... Ja... Van dienst kunt gij mij zijn...
Heb medelij...’
Snel in de rede vallend,
herneemt de vrouw: ‘Ik vrees... Gij zijt onwél!
Kom in mijn huisken, neem een stoel voor lief...
Rust eerst wat uit... Ik geef u gaarn bescheid...’
Met kinderlijke zorg laat zij den grijsaard
op haren schouder leunen, en, terwijl
haar zoontje, zich verstoutend, nog zoo luide
aan 't babblen gaat, bereiken zij de deur...

X
Wat daar dien morgenstond verhandeld werd,
vernam géen mensch op 't dorp! Doch toen, des middags,
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het nijver volk der hoef, met pik en rijf,
van 't gerstland keerde, waar nu schooven rezen,
toen zat daarbinnen, op het Kraaienlaar,
de kleine Veres op des pachters knie,
terwijl Zandriene zelve, - de eens verjaagde,
te laat, eilaas! tot dochter thans aanvaard, des ouden voorhoofd, dat verhelderd scheen
door plotsling groot geluk, met heete tranen
van dankbre vreugd besproeide, lang, zeer lang...
En zoon en moeder bleven, sinds dien dag,
op Schoonjans' hoeve, en toen na twintig jaar
gelaten en getroost de grijsaard stierf,
werd op het Kraaienlaar Zandrienens zoon
nu meester in diens plaats, en voegde bij
den naam der moeder, dien hij steeds nog droeg,
dien van zijn armen vader: - Schoonjans-Quant!
Toen trouwde hij, en kreeg een talrijk kroost...
Doch Veres, de arme Veres,
- keerde nooit.(3)

1887.

Eindnoten:
(3) Bool = een stuk van een omgehouwen boomstam.
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IV.
Zanneken Craeynest (1810)
I
Elken avond, toen nog nauwlijks 't maantje,
als een gouden roos ontlook in 't Oosten,
sloop, daar alles op de hoeve in rust lag,
uit het woonhuis, waar geen licht meer brandde,
traag, schoorvoetend schier een vrouwsgestalte.
Met haar klompen in de handen trad zij
tot den bandhond, die haar voeten likte,
streek een poos zijn zwarte vacht en sloeg dan,
van het dier gevolgd, het enge pad in,
dat, ver achter 't bosch, ter weide voerde.
Rijker pachter dan Fik Craeynest was er
geen op 't dorp; doch even vruchtloos hadt m' er
éen gezocht die, wat hij éens in 't hoofd had,
even krachtig als ‘de Hardkop’ doordreef.
Hoe gansch anders Zanneken, zijn dochter!
Deze slachtte moeder. ‘Melk en honig’,
zeide Craeynest zelf, ‘was heel heur harte!’
Vluchtten, waar hij van zijn akkers keerde,
vóor zijn norsch gelaat der buurlui kleinen,
Zanna zette nooit éen stapje buiten,
of - der duivenvlucht gelijk, die vroolijk
roekedoeënd rond de voedster neerstrijkt ‘trip en trap’, - op alle wegskens stoof het
van de kleine, bloote kindervoetjes:
twintig handjes te gelijk omklemden
hare kniên, en teedre stemmen smeekten:
‘Kusjes, Zanna! Mijn..., neen, mijn zij de eerste!’
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II
Vóor zijn hut, waarrond de nevels walmden,
op een bool(3) zit Vicus. In de stilte
hoort hij, ‘wijl ter kooi zijn schapen blaten,
in de haag 't gezang der nachtegalen.
Hij, de vader- en de moederlooze,
hij, wiens heele schat de vrije lucht is,
die toch allen aadmen, hij, de slanke
achttienjariger met de azuurblauwe oogen,
drukt, elk’ avond, 's meesters kind in de armen....
Zie, daar staat hij op, en door het wegsken
dat, vaalkleurig, door de weide kronkelt,
zoekt zijn scherpe blik het naadrend meisje.
Zie, blij grommend schiet, met kwispelstaarten,
's herders wolfshond voorwaarts door het duister,
en terwijl het tweetal, zijde aan zijde,
op het bool, als elken avond, plaats neemt,
stijgt rond hen het droef geblaat der schapen,
't hondsgeblaf en 't eenzaam krekelsjirpen.

III
Wat, dien avond, bij de schapershutte,
door de twee gelieven werd gefluisterd,
hoorden slechts de sterren aan den hemel,
en de bloemen, tusschen 't klamme weigras.
Doch, toen beiden, aan de grens der weide,
met een langen handdruk afscheid namen,
zwom het oog der maagd in zilte tranen,
stegen zuchten, klachten uit haar boezem:
‘U slechts wil ik huwen, u, geen andren!
Vader moge smeeken of bevelen!
Draal niet langer... Vraag mijn hand: ik wil het!
Slechts mijn blonden schaper kan ik minnen!’
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IV
Norsch als nooit te voren stond des pachters
stuur gelaat, toen, na het middageten,
daar ter schuur de knechts hun dutje deden,
siddrend half hem Vicus om ‘belet’ vroeg.
Nauwlijks echter had de knaap, zijn stroohoed
doelloos in zijn ruwe handen wendend,
weenend schier zijn boodschap uitgestameld,
of de baas, zijn toren nauwlijks meester:
‘Dat 's wat nieuws, dat om des meesters dochters
de eigen schapers vrijen!... Slecht berekend
is het niet, bij God; doch, om den duivel,
fijner nog zal 't net gesponnen, vriendje,
waarin Craeynest blindling zich laat vangen.
Pak u weg...!’ - Doch, eensklaps kalmer wordend,
sprak hij, wreed spotlachend: ‘Bah! Wat maak ik
mij kwaad bloed; de zaak is om te schaatren!
Zeg eens, vriend! Gij telt nu achttien Zomers...
Als de Keizer straks u voor den krijgsdienst
opeischt, zeg, wie schaft u 't noodig geld, om
in uw plaats een weerbren man te stellen?
Ziede-wel’ - hier sloeg hij op des jonglings
breeden schouder, ‘ik..., ik wil voor Zanne een
man, die géenen Keizer hoeft te dienen!
Ei! Wat heeft mijn dochter aan zoo'n krijgsman,
die nu hier en morgen ginder heen moet,
heel vertrekt, doch arm- en beenloos weerkomt?
Hoor eens, vriend! 'k Heb 't land aan al dat krijgen...
Koop u los - en spreek mij dán van trouwen!..’

V
Moedloos boog de jongling op zijn boezem
't blonde hoofd, en keerde tot zijn schapen.
Doch, dien avond bleef zijn plaats aan tafel
onbezet, en toen weldra het meisje
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in het maangeglim de wei bereikte,
vond zij 't hutje leêg en, bij de schaapskooi
slechts den hond, die eenzaam ommedoolde...

VI
's Anderdaags, toen, vóor den eersten schofttijd
reeds, de baas, blij dampend, naar zijn veld ging,
liep hij plotsling, langs de hooimijt tredend,
Vicus tegen 't lijf.
Des jonglings wangen
waren bleek; zijn rechte hand omklemde een
versch gesneden boomtak, 'wijl hij de andre,
in een doek gewikkeld, op zijn borst droeg.
Needrig sprak de jongen: ‘Oorlof, meester!
Slechts éen stonde, bid ik, dat gij luistert...
Ziet gij, baas, ik kende vaar noch moeder,
maar in Zanna vond ik beiden weder.
Zanna is mij álles...’
Schertsend viel de
boer hem in de rede: ‘Dat 's oud nieuws, jong'!
Gistren al vernam ik al die praatjes...
Hebt gij dan vergeten, dat boer Craeynest
voor zijn' Zanna geen soldaat tot man wil?...’
Traag hernam de knaap: ‘Verschoon mij, meester,
vrij ben ik voortaan...’
- ‘Gij vrij? Wel, lummel,
die gij zijt, wien denkt gij te bedotten?’
- ‘'k Bid u, baas, aanhoor mij!’ - en de jongling
rukte van zijn linkerhand den doek los; ‘vrij thans ben ik, daar ik onbekwaam ben.
Toen ik, dezen morgen, in het boschje
voor mijn herdersschup een nieuwen staf zocht,
zie... mijn voorste vingers... daar!’
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Doch, dreigend
hief de boer zijn gaffelstok, en woedend
riep hij uit: ‘Van hier, of ik verbrijzel,
rakker, mijnen misplaar op uw ribben...
Pak u voort!... Wat sjert mij uw verminking?..
Zijt gij kreupel, zoek u dan een bruidje,
dat óok kreupel zij... Gij hoort het, hoop ik!
Heden nog met pak en zak mijn huis uit...
'k Jaag u weg! Ziedaar mijn antwoord..., schoonzoon!’

VII
D'eigen dag nam, op de hoef, een nieuwe
schaper zijnen intrek... Op het dorpken
wist daar géen, wat Vicus was geworden! Tot zijn dochter sprak van al 't gebeurde
de oude man geen woord, doch - toen, des avonds,
Zanna, slaaploos op heur sponde woelde,
neschten droeve tranen hare peluw,
ruischten doffe snikken door de kamer:
‘Had ik dát verdiend, o Vicus, liefste!
Heengaan... zonder Zanna..., zonder afscheid!’

VIII
Maanden vloden heên. De winternevels
smelten weg vóor milder zonnestralen.
Lenteboden zwermen, lustig kwieterend,
rond den dorpskerktoren, rond de boomen,
op wier kruin de frissche blaadjes reuzlen.
In den kleinen tuin, vóor Craeynest's hoeve,
bloeien, blauw en rood, de vroegste bloemen...
Zachtjes, op den arm der dienstmeid leunend,
leliewit, als een, die aan het leven
't graf terugschonk, dwaalt, door de enge wegels
Zanna heen.
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‘De Zomer,’ zei de dokter,
‘zal u 't vroeger blosje wederschenken.’
Neen, geen Zomer zal de maged heelen:
Liefde alleen geneest, wat Liefde wondde!

IX
s Zondags, langs den kerkweg, wordt de naam van
Vicus vaak, na Zanna's naam gefluisterd.
In de drokke schaar van knapen, meiden,
is niet éen, die aan 't nog wordend sprookjen
van des meisjes lijden geen fragment voegt!
‘Wie zou twijflen, dat zij Vicus liefhad?
Wist men niet, hoe zij aan 's maalders dochter,
Zanna's nicht, zijn schoonheid vaak geroemd had?
Dan, dat onverwacht vertrek des schapers,
dien men, sinds weldra een jaar, niet weerzag!
Neen, hij had geen neus, die hier geen lont rook!’ Enklen wisten, dat ‘de Hardkop’, woedend
om de dwaze keuze zijner dochter,
d'armen wees, dien hij verleider heette,
d'eigen dorpel, onder eed, ontzegd had;
andren meenden: Vicus was in Vlaandren,
boven Aalst of Lede, door de boeren
die naar Appels gingen bedevaren,
lang herkend; een kleine schaar van zagers
had hem opgenomen, en met dezen
reisde hij, van dorp tot dorpen, doelloos
om en rond, een treurig leven slijtend. -

X
Zóo het volk! - Dan, uit het lommerhuisken
op het bergje, laat de lieve kranke
heur gedachten over de akkers dwalen,
hier, langs frischbegroeide klavervelden,
ginds langs koolzaadakkers, die in knop staan,
verder nog het bosch door, tot de weide,
waar eens Vicus zijne kudde hoedde.
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Doch, wat bleekt zij plots, en zinkt als machtloos
neder op de bank, waarvan zij opstond? Hoort gij, wijd in 't bosch, die doffe klanken?
Zagers zijn daar aan de taak: het breede
scherpgetande tuig gaat, regelmatig,
op en neer, en - wen een blanke regen
zandfijn meel in 't rond stuift, schiet het scherpe
lemmer vonken in het licht der zonne.
Plotsling treft een vroolijk lied haar ooren: bij d'eentoongen zingzang van het werktuig
paart zich vers bij vers van 't oude liêken,
dat zoo vaak voorheen haar oor trof. Luister!
‘'k Zag twee vorschen
in 't veld staan dorschen,
wat mij zulk een wonder was!
Wonder, ja, wonder
zoo van boven als van onder,
dat die vorschen
zoo dorschen
konden.
't Was bij 't krieken van den dag,
toen ik dat zag,
toen ik dat zag!
'k Zag twee slekken
'nen voerwagen trekken,
wat mij zulk een wonder was!
Wonder, ja, wonder
zoo van boven als van onder,
dat die slekken
zoo trekken
konden.
't Was bij 't krieken van den dag,
toen ik dat zag,
toen ik dat zag!’ -
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XI
Ziet, ginds door den boomgaard keert de pachter,
't gaffeltje in de hand, zijn pijpken rookend,
hoefwaarts weer, wen aan zijn zij de wolfshond
snuivend rondhupt.
Ei! Wat spitst het dier zoo
eensklaps 't oor...? Wat snuift het vreemd in 't ronde...?
- Forscher klinkt de stem: verstaanbaar schalt het
over wei en akker: ‘Zulk een wonder!’
Vroolijk blaft de hond, en eer de meester
tijd vindt om hem te berispen, stuift hij,
sneller dan een pijl, door hegge en heester,
recht naar 't bosch, dat grauwt in de avondzonne...

XII
Dagen zijn gevloän... Genezen is het
eenig kind des pachters! Als de bloesem
op het rijpend ooft in 's vaders boomgaard,
ligt het maagdenblosje, frisch als nimmer,
op heur wang. Des Zondags, langs den kerkweg,
's avonds in de ‘spinning’, tot op de akkers,
waar de dorpsjeugd, plantend, wiedend, oogstend
saamvergaarde, sprak men, in éen adem
Zanna's naam weer uit met dien van Vicus,
die op 't dorpken weer had werk gevonden.
‘Neen! Dát kon men aan de gans vertellen,
dat de Zann' den Hardkop niet te fijn was.
Duidlijk was 't: bleef Vicus op het dorp weer,
zulks geschiedde alleen - daar zíj het wenschte.
Dat ze elkander, 't zij bij licht of duister,
wat ook de oude bromde, trouw ontmoetten,
ieder wist het, schoon niet éen 't gezien had,
ieder zei het voort, daar ieder 't wenschte.
Dagen vloden! Sprokkelmaand, de gure,
spookte in 't woud: de naakte boomen schudde'n,
heimlijk droomend aan de Lent, den ijzel
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neder uit hun dorre kruin en takken.
Hier en daar, de sporen aan de voeten,
klouterde, het ‘hapken’ aan den gordel
vast, een snoeier in de slanke toppen:
straks weerklonken op den stam de doffe
slagen van de bijl, tot - met gekrikkrak de afgehouwen tak, traag zwijmlend, neerviel.

XIII
Ook in 't bosch van Vicus' nieuwen meester
had de bijl haar werk voltrokken. IJvrig
raapte thans de knaap het rijshout samen,
hakte zelf de grootste takken over,
boog en wrong met stalen vuist de wijmen
rond den mutsaard, klam van vocht en sneeuw nog,
tot een ‘mijt’ de kleiner hoopen schikkend.
En 't werd middag. Op de hoeven bleef nog
alles stil. Het daavrend vlegelklapperen
op den dorschvloer had nog niet hernomen,
waar, op bussels stroo, de werklui sliepen.
In de velden zag men paard noch wagen;
honden blaften beurtlings in de verte.
Hadde, op dézen stond, de koppige Craeynest
op kijkuit gestaan in 't eenzaam boschje,
vast had hij begrepen, dat geen wilskracht,
hard als marmer, taai lijk staal, de liefde in
twee verknochte zielen kan versmachten.
Zij aan zij, als eertijds bij de schaapskooi,
hand in hand en wangen tegen wangen,
zaten, op d'onzachten mutsaard, 't rijke
pachterskind en de afgewezen schaper.
Zie, terwijl de wolfshond, die den meester, beeld der liefde, - niet vergat, naast beiden
kwispelstaartend in het ronde huppelt,
laat het meisjen op des minnaars boezem
vol vertrouwen 't blonde hoofdje rusten.

Pol de Mont, Iris

28
Spreken? - Waarom spreken, als men liefheeft?
Is éen taal zóo rijk, éen woord zóo boeiend,
dat zij 't heil des minnens openbaren?
Schiet, o dorre woud, schiet groene twijgen;
twijgen, hult u in een krans van knoppen;
knoppen, zwachtelt los uw blank gebloemt, en
gij, o lentewind, schudt bloesems, bloemen
neder op die twee, die zóo beminnen!

XIV
Schuchter, langs des meisjes rozewangen
laat de jongling zacht de rechte glijden...
Wee! Daar slaakt de maagd een gil: luidsnikkend
toont zij, vragend, zijn verminkte linker.
Dan, terwijl hij, rood van eerbre schaamte,
haar vertrouwt, hoe hij des vaders woorden,
zinloos als hij was van liefde en smarte,
had geloofd; hoe hij, o ja, hij weet het,
groote zonde was 't, zich 's andren morgens,
toen hij, in het bosch, een nieuwe ‘schup’ zocht,
door den Booze, neen! puur door zijn liefde
overmand, met eigen hand verminkt had;
toen hij haar verhaalde, hoe zijn meester,
hem met wreeden smaad de hoeve ontzeggend,
luide zwoer: ‘Wat sjert mij uw verminking!
Zijt gij kreupel, zoek u dan een bruidje,
dat óok kreupel zij...’, en hoe hij, snikkend,
droef als een, die uit den mond des rechters
't onverbidlijk vonnis: ‘Dat hij sterve!’
heeft vernomen, met zijn pakje kleeren
onder d'arm, de hofsteê had verlaten,
om er nimmer, nimmer weer te keeren; toen... toen sloot zij, met een vloed van tranen,
d'armen wees koortsachtig in haar armen,
nokte en snikte, lachte en huilde tevens,
tot zij eindlijk, stikkend in haar weenen,
kijvend uitborst in de klacht: ‘Gij, veinzerd,
moest gij 't mij, hoe kost gij 't mij verbergen?’
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XV
Eensklaps gonst der dorpsklok zware stemme
tweemaal over de akkers. - God, die uren!... Hoort, dofschokkend rollen karren, wagens
langs de heirbaan; uit de schuren stijgt het
klip-klap-kloppen van de taaie vlegels;
hier en daar slaaft reeds een boer op 't braakland...
En, men wacht haar thuis!... God, zoo haar vader...! Doch, wat gromt die wolfshond? Stilte, Bruno!
Waarom keft hij nu? Zou iemand komen? En, eer Zanna nog des jonglings handen
tot vaarwel gedrukt heeft, ziet zij, sidderend
als een riet, den strengen vader naadren.
Radeloos, als aan den grond gespijkerd,
staat daar Vicus. Doodsbleek, aan zijn zijde
wringt de maagd de handen, onbewust nog
of zij droomt, dan of het waarlijk ernst is.
Vluchten? Maar, wie vlucht is schuldig; laster
zou zijn zwadder op hun liefde spuwen...
Zich verbergen? - Maar, reeds lang heeft vader
hen bemerkt: nog kaal staan berm en struiken...
Waar éen plekje ontdekken, dat haar...? Plotsling
schiet, met bliksemsnelheid, door haar binnenst
éen gedacht... Ja! Zij wil zíjner waard zijn...
Rédden zal zij hunne liefde, toonen
dat, wat God vereent, geen mensch kan scheiden.
Op den kapblok valt haar oog: met koortsig
beven rukt zij uit het hout de bijle,
heft haar op, en... eer de minnaar, ijlings
toegeschoten, haren arm terughoudt,
toont zij hem de wreed verminkte linke...
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XVI
Juist verscheen de vader. Als een doode
bleek, met saamgepreste lippen,
had hij 't waagstuk, huivrend, zien volvoeren.
- Eerbiedvol, met neergeslagen blikken,
trad de maagd, den jongling nader wenkend,
op den grijsaard toe, en smeekend sprak zij:
‘Wees niet langer onvermurwbaar, vader!
Blijf niet langer doof voor zooveel liefde. Leg te zaam dees twee verminkte handen,
neem uw deel van onze zoetste kussen...
En gij, Vicus, kom, verbind mijn wonde,
deel gij vader mede, welke balsem
haar zal heelen, welke tooverwoorden,
zoo slechts vader wil, het dl herstellen.’
Op hun knieën, vóor den ouden pachter
zonken beiden, hand in hand, ter aarde... Neen, dát was te veel... - Eén stond nog wendde
de oude 't barsch gelaat op zij; als aarzlend
bromde hij onduidelijke klanken,
en - de strijd had uit -! In tranen smeltend,
sloeg hij zich vóor 't hoofd, en kermde: ‘o Heere!
ík slechts, ík ben schuldig, ík misdadig. Wat God éen maakt, kan geen stervling scheiden!’(4)

Eindnoten:
(3) Bool = een stuk van een omgehouwen boomstam.
(4) Berust, evenals III, op een ware of althans voor waar vertelde gebeurtenis.
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V.
Verheerlijkt
Den dichterlijken kunstschilder van het groene
Leieland, mijn lieven vriend Emiel Claus.

I
ZOO spant dan heden reeds de tiende maal
de zomernacht zijn zwoele vlerken open,
sinds de arme Lermus, - Heer, ontferm u zijner! ginds, naast den brokkelenden kerkhofmuur,
in mist en dauw den laatsten sluimer slaapt...
Een schoonen Juni-avond, - 't luwtje laafde,
daarbuiten, met zijn kussen, 't appelloof;
in 't wijmen keefken, in de keuken, kweelde
het sijsje 't scheidend licht der zonne toe, zoo was hij heengegaan, gelaten, kalm,
als een die, de oogen sluitend tot de nachtrust,
glimlachend reeds aan d' andren morgen denkt,
die straks met reiner licht hem wekken zal...
Het laatste benglen van het avondklokje
droeg, op zijn bronzen wiek, zijn jongsten zucht
ter blauwe sfeer, en toen, drie dagen later, een lange, droeve stoet, - de dorpsjeugd, weenend,
des lieven makkers versch gesloten graf
met bloemen overstrooid had, viel, bij avond,
een malsche zomerbui, die op zijn terpje
de kransen wel deed slensen, doch er duizend
frischgroene halmpjes op ontluiken deed,
vol madelief en zevenurenbloemen!
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II
Nu was ook de uitvaart henen.
Zie, de kamer,
waar even nog, naar kristlijk-oude zede,
de bloedverwanten, buren, vrienden, ook
de jongelui, die 's armen lijkkist torschten,
bij 't nutten van een overvloedig maal,
van tijd tot tijd 't luidruchtig keuvlen staakten,
en aan hun rozenkrans, tot laafnis van
des dooden ziel, met hooggekleurde wang,
in koor een ‘tientje’ baden, - zie, hoe doodsch,
hoe leêg, hoe eindloos eenzaam, schijnt zij thans...
Rond stoel en disch en eetschapraai dwaalt enkel
- gezel van smart en rouw - éen gast in 't rond,
éen gast, de Stilte.... Onzichtbaar hult hij alles,
wat eens, hij die verscheidde, kende of liefhad,
in geheimzinnge sluiers, en terwijl
ginds wijd, op al de paden, die van 't dorpje
naar de andre dorpen kronklen, wagens, sjeezen,
speelkarren, snel voortwielend door het stof,
het mild verzade volk ter hoeve voeren,
houdt hier de strenge vinger van dien gast,
- die éenig bleef, gezel van smart en rouw eenieders lippen dicht, en fluistert: ‘Zwijgen!’...

III
En - zwijgend - zaten, in de kleine keuken,
thans veel te groot, nu hij nooit keeren moet,
drie doodsbedroefde menschen...
Nevens vader,
zijn rechterhand vastklemmend in de hare,
zit, bleek als was, de moeder, met de linke
de kralen tellend van haar rozenkrans...
Een vliegje hoorde men...! De vensterblinden,
waar, door een uitgesneden klaverblad,
het laatste daggeschemel binnensluipt,
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zij zijn gesloten reeds... Toch danst, daarbinnen,
geen lampeschijn de sombre wanden langs...
In 't keefken, naast den ‘koekoek’, roert het sijsje,
bij volle bakjes treurend, bek noch veêr,
en buiten springt, bij elk gerucht op straat,
de bandhond uit zijn hok, en schudt zijn keten,
en jankt en trampelt, wanend: ‘Meester komt’...
En somtijds, hoor! als een der wingerdranken,
die rond het venster op hun latwerk groenen,
bewogen door het koeltje, met gekras
traag heenvrijft langs de groene blinde; als plots
in schap of tafel een vergaring kraakt,
een wormken tikt of slechts éen voege krimpt,
dan schrikken, onvrijwillig, op hun stoel,
de diepbedroefden, en nog dieper zakken
op bange borst de bleeke hoofden neer...
Stil, in haar hoekje, naast de deur der spinde,
zit Zefa, - 's ouden pachters voedsterkind,
den ‘grijs’(5) wegslikkend, die haar, uit het harte
steeds machtiger keel waart zwelt... Doch, als zij somtijds
het dof gesteun des vaders, of het smartlijk
bedwongen zuchten van de moeder hoort,
en denkt aan hém, die al hun vreugde was,
dan slaat zij ijlings, of haar de ouden in
het duister merken konden, haren voorschoot
vóor 't aanzicht, en een zilte vloed van tranen
gudst, langer niet weerhouden, langs haar wang...

IV
Thans zijn de grijsaards slapen...
In haar kamer,
waarin haar lampje een smeulend schijnsel spreidt,
zit Zefa naast heur sponde, en houdt het oog
werktuiglijk op het beeld des afgestorvnen,
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dat hangt aan 't hoofdeneind... O zoete sluimring,
gij, die de felste smart kunt doen vergeten,
luik thans haar oogen, tot de morgen naak'!...
Hoe zou zij slápen kunnen, in wier binnenst
- het wilde heer gelijk - de erinneringen
opdoemen, ongeteld, haar beelden - duister
of zonnehel, verschriklijk of aanminnig,
afteeknend op haar ziel...?
Zij ziet zich kind...
Ver, op den uithoek van 't naburig dorp,
vast naast den kruisberg, rijst een schaamle hut...
Daar, op een tafel, op een bussel stroo,
bij smeulend kaarslicht, is een man gelijkt...
Die man - dat hij haar liefhad, dat zij zelve
hem vader noemde, - meer onthield zij niet:
zij was zóo jong! Daar trad een vrouw in huis,
die, met een scherpen kreet van: ‘Broeder, broeder’,
luidschreiend naast den doode nederviel.
Haar echter nam zij bij de hand, geleidde
met zoete woorden haar bij 't bleeke lijk,
en liet haar 't voorhoofd kussen van wie sliep,
om niet meer op te staan... Toen waschte zij haar
betraande wang, en droeg haar, op haar armen
ver naar een groote hofstee, waar een knaap
in de aarde perkjes maakte vóor de deur...
Daar zette haar de vrouw ten gronde neer,
en riep den knaap, en sprak: ‘Een zusje, Lermus!
Kom, geef een mondjen haar, en heb haar lief...’
- En heb haar lief! - Hij hád haar liefgehad...
En zij werd maagd...
Hoe menigmaal, des morgens
ter klaverweide, waar ze, in mist en damp,
de koeien dreef, de voeten in den dauw,
had hij haar niet verbeid, bij 't lekker vuurtje,
dat hij, lang vóor zij aankwam, in het kantje
had aangelegd, dat zij zich warmen kon...
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Hij had haar liefgehad!...
Hoe meengen keer
des zondagavonds, als reeds de ouden sliepen
die hem ter herberg waanden, had hij niet
het luid rumoer der makkers prijsgegeven,
om nogmaals haar te aanschouwen, die hij toch
den ganschen dag aanschouwde... Hoe bescheiden
viel, 't hout nauw rakend, op het kleine raam
zijn forsche hand... Dan stond zij spoedig op,
en - 'wijl aan de andre zij van 't groot, stil huis,
de moegekefte hond naar 't hok zich sleepte,
klonk zacht gefluister, stonden, uren lang,
van mond tot mond...
En zij was maagd!... Wat was hij
én reil, én slank, én vlug... Als hij, op kermis,
met haar ten dans stond in de speelmanstent,
toen had hij vaak, uit louter jokkernij,
met éene hand den dunnen dwarsbalk vattend,
zich opgewerkt, en, sneller dan het rad
eens wagens, twintig keeren in éen stond
zich als een plank zoo recht in 't rond gedraaid,
terwijl zij zelve nauwlijks op dorst zien...
Wat was hij sterk! Van heel de boldersgilde
zwaaide daar géen den gladden, zwaren bol
met zooveel kracht als hij; de vogels mochten,
gedraaid uit eik of nootlaar, door den kloeksten
der spelers op de spil gevijsd zijn - hém
weerstond geen enkle! 't Bovenlijf voorover,
den linker voet vooruit, nam hij, met oogen
zoo scherp als die eens haviks, d'afstand op,
bevochtigde even met de linkerhand
het gladde tuig...: éen zwaai, en middendoor
geborsten, vloog de vogel in de lucht...
Wat was hij schoon!... Geen meisje, die, des Zondags
ter hoogmis, als hij vóor het Evangelie
hoog oprees van zijn stoel, 't gebed niet staakte,
en - heimlijk lonkend onder 't zijden doek, hem
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met blikken niet verslond. En toch, eilaas!
't ‘Kriekappelken’ - want, om zijn wangen, die
rood als kriekappels bloosden, had de jonkheid
hem zóo geheeten - toch, wie had het ooit
gedacht van zooveel frissche en kloeke jeugd,
school in het twintigjarig jonglingshart reeds
de kiem der kwaal, die geen vergifnis kent,
- longtering is haar naam...
Haar dunkt, daar ligt hij
bleek, uitgemergeld, als een levend rif,
opnieuw vóor haar, als d'avond vóor zijn dood,
de keel beangst, de handen saamgevouwen,
en de open oogen strak op haar gericht...
Toen had hij zacht, de vingers nauw bewegend,
haar aan zijn zij gewenkt, en lang, zeer lang,
terwijl de vader 't werk in schuur of stal
bestuurde, en moeder voor het eten zorgde,
had hij, met doffe stem...

V
Daar schrikt de maagd
op uit haar mijmering... Op blinde of deur
- niet duidlijk is 't haar - klonk, driemaal herhaald,
iets, als het zachte kloppen van een hand...
Zou dat haar oom...? Zou moei onpaslijk wezen...?
Of heeft zij niets gehoord!...
En traag, als een
die aarzlend slechts volbrengt, wat zij besloot,
trekt zij het deurken open...
Pikzwart ligt
de gang, en stil... Geen klank, geen voetstap... Niets!...
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Omzichtig sluit zij, zonder dat een harre
nog krijsche, 't slaapvertrek, en op op haar stoel
neerzinkend, dwaalt zij weer, in diepe droomen,
op vleugelslagen der herinnering...
Met doffe stem, als naar zijn woorden zoekend,
had, om éen gunst, de stervende gesmeekt...
Aan haar alléén had hij 't vertrouwd: zijn einde,
met rassche schreden, rasscher dan wel éen
dorst denken, naderde 't... Zijn ouders had hij
niet graag zoo toegesproken! Zwak en oud,
zij hadden 't niet gedragen... Doch, aan háar,
de kloeke, die hij liefhad boven alles,
kon hij 't niet zwijgen... Dan, hem moest, nog eer hij
den laatsten snik zou geven, van het harte
een drukkend pak... Zóo schoon was 't leven, en
hij had het leven lief! Vooral om háar,
om Zefa, zijne Zefa... Toen hij nu,
een maand geleên, na korte beterschap,
hervallen was, en niets...
Ter tweede male
schrikt uit haar droom de maagd... Neen, zij vergistte
zich niet dees reis...
Op 't venster - duidlijk heeft zij
't gehoord - weerklonk een kloppen, zacht, zeer zacht,
als hij te kloppen plag, zoo - tok, tok, tok, nauw hoorbaar, en zeer traag...
Zoo ze opendeed!
Zoo zij naar buiten blikte, en - zich vermannend vroeg, wie daar klopt.., gebeure dan, wat wil!
Zoo zij nog even wachtte....!
Waarom jaagt nu
haar hart zoo wondersnel, als stond, daarbuiten,
twee passen slechts van haar, een vriend, een broêr?...
Zou híj het wezen?...

Pol de Mont, Iris

38
Maar, zóo hij 't kon zijn,
dan is 't zijn ziele, die om hulpe smeekt...
Las zij niet meermaals in ‘Den Paedagoog’(6)
van geesten, die op aarde wederkeeren,
om van hun dierbren...
Siddrend stond zij daar,
en staarde in 't rond, als een, die raadloos is,
en vruchtloos wacht op bijstand, die niet komt...
Daar zinkt zij, de armen kruiswijs uitgestrekt,
met de oogen dichtgeknepen, neer ten grond,
en tracht te bidden... Vruchtloos pogen! Bidden zij kán niet bidden!... Of onzichtbre vingers
met zacht geweld haar wimpers openschuiven,
valt telkens weer haar blik op 't lieve beeld
des dooden aan den wand...
En, wonderbaar!
Alsof een toovnaar, met subtiele verven,
die welbekende trekken had gewijzigd,
dát is het beeld van haren Lermus niet,
zooals hij, frisch en blozend, naar de kermis
haar eens geleidde, maar het beeld des veegen,
't beeld des verscheidenen, wien zij..., zij zelve,
het oog geloken heeft...
En hoor, daar suizen,
onhoorbaar schier, zooals zijn mond die sprak,
zijn woorden haar door 't vol gemoed:
‘Toen deed ik
Gode een gelofte...: zoo 'k genezen mocht,
zou ik, op blooten voet, eens Vrijdags vroeg,
naar Asch in beevaart gaan, ter eere van
Heer Jezus' heilig kruis... Doch, is 't mij, arme,
onzalig te geneden, dan, o dan
zou Zefa, in mijn plaats...’
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Daar springt het meisje,
als door een plotsling licht verhelderd, recht,
en ijlt naar 't venster...
God! Op de eigen stonde
ving 't heimlijk kloppen, thans ten derden keer,
op 't raamken aan... Neen,tháns geene aarzling meer!
Van hoofd tot voeten als een lijk zoo kil,
in al haar leden huivrend, rukt zij, siddrend
ofschoon met vaste hand, het klinkjen op,
en roept, uit al haar kracht, dat heinde en verre
de weergalm 't nakrijt in den stillen nacht,
een juichend, trillend: ‘Ja!’ Toen keek zij, stouter,
daar niemand antwoord gaf, ter venster uit...
Stil was 't ‘geleeg’(7)... Het zwabberluwtje speelde
in 't wingerdloover onder 't pannendak.
en heerlijk zwom de volle maan - een zwane,
die weiger in 't genot van 't lavend vocht,
in zoeten slaap op d' effen vijver drijft hoog aan den reinsten hemel...
Ginds, in 't hofken,
zond, uit het iepenloof, de nachtegaal
een langen triller op, vol eindloos wee...
Elf sloeg de klok, wijd, op den kloostertoren...
Dienzelfden ochtend, eer de haan nog kraaide,
trad Zefa tot het bed van 't oude paar...
Zacht wekte zij den grijsaard uit den slaap,
sprak stil en lang, vroeg hem zijn morgenzegen,
en ging, vóor dag en dauw, op bloote voeten,
den rozenkrans in hand, den steenweg op,
die haar - éen uur slechts later - te Asch zou brengen.
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VI
't Is volle dag. Acht uren slaat de klok!
Kent gij de maagd, die, in haar zondagspak,
vlug als een hinde, 't smalle wegsken volgt,
dat, als een lichtgeel snoer, de wei doorkronkelt?
Gij, bloeiend kantje, kent gij haar niet meer?
Gij, madelieven, boterbloemen, kollen,
die tusschen 't hooge gras uw kleuren mengelt;
gij, grijze wilg, die over 't beekje buigt;
gij, blanke abeel, die reikhalst tot de wolken;
kent gij haar niet, die u tot kransen vlocht
of in uw lommer rustte?
O! Iets verrukkends,
iets geheimzinnig schoons en bovenaardsch
schuilt in den zomerochtend... Hemelsch puur,
op zijden wiekjes, klam nog van den nachtmist,
zwabbren de luwtjes rond; het beekje babbelt
gelijk kristal zoo helder tusschen 't riet;
op tak en twijg ontwaakt gewiekt gezang,
en vlekloos blauw welft zich 't onmeetbaar aether...
Is dat een gil van smart, een jubelkreet,
dien plots de maagd, de handen samenvouwend,
met starende oogen, slaakt...?
Zie, twintig schreden
van haar verwijderd, onder d'ouden wilg,
wandelt, in blinkend witten kleederdos,
een menschlijke gestalte...
- Híj, híj is 't!
Wat is hij schoon!... Zóo moeten englen zijn...
Zijn aangezicht is louter, louter zon,
en blanker zijn én wang, én hand, én voeten,
dan 't reinst albast... Een roosjen is zijn mond!
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En, als een heldre nevel, vol van licht,
die slechts der dingen omtrek wat verduistert,
hun kleur wat tempert en toch niets verbergt,
zoo, als kristal doorschijnend, is zijn lichaam,
onstoflijk en toch zichtbaar, niet te vatten
en toch gevormd, geheel en ijdel toch,
zoo licht als lucht, en luchtig als het licht!
Daar schijnt hij haar te merken; uit zijn oogen
glanst bovenaardsche goedheid, en terwijl
onzeglijk teer, om 't fijne lippenpaar
een milde glimlach siddert, zweeft hij, langzaam,
langs 't klamme weigras voort, en deinst, en deinst....
tot zijn doorzichtig lichaam, - als de zeepbel,
die rijzend, dalend op den lentewind,
al 't kleurenschoon des regenboogs vertoont,
dan, eensklaps barstend, sporeloos verdampt, zich oplost in de lucht, niets achterlatend...
Alleen een vlinder fladderde, op gouden vlerk,
licht als een zucht, ter eigen plaats omhoog,
beschreef, traag stijgend, rond het zwijgend meisje
een wijden kring, en vloog dan, wondersnel,
steeds hooger, hooger, fluks onzichtbaar wordend,
naar 't blauw gewelf, dat laaide in zonnegloed!

VII
Als uit een droom, - o zoet, doch veel te kort ontwaakte Zefa thans. Een diepe zucht
verruimde haar de borst, en, met een wonder
gevoel van troost en hemelvreugde in 't hart,
- gevoel der moeder, die uit de armen van
een wreeden beul haar eengen zoon mocht redden;
gevoel der bruid, die, uit een duistre krocht,
den vrijgesproken bruigom heimwaart voert, sloeg zij de baan in, die ter hoeve leidt,
en viel weldra, met heete vreugdetranen,
de wachtende ouders juichend om den hals!

Eindnoten:
(5) Grijs = snik.
(6) De Paedagoog = een onder de Brabantsche landlieden algemeen bekend boek van streng
religieuzen inhoud.
(7) Geleeg = al de binnen de omheining eener hoef gelegen grond.
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N.-B. - Met het oog op de in Verheerlijkt behandelde stof, ontleen ik aan een Fransch werk de
volgende belangrijke regelen:
‘Het gebeurt dikwijls, dat een indruk, een herinnering, die sedert lang uit het geheugen gewischt
of ten minste zeer verzwakt waren, ons plotseling weder met een verwonderlijke helderheid en
nauwkeurigheid te binnen schieten. Nu eens is dat het geval met een of ander aria uit een opera
of met een volksliedje, dat wij bij zekere gelegenheden gehoord en onmiddellijk daarna vergeten
-; dan weder met een vers of een gansch stuk uit een ouden schrijver, dien wij lange jaren te
voren op de schoolbanken gelezen -; andere malen met een datum of een geschiedkundig feit,
waaraan wij sedert lang niet meer gedacht -; met een landschap, dat wij slechts een oogenblik
en dan nog in het voorbijgaan beschouwd -; met een beeld, gelaatstrekken of zelfs woorden,
die ons vroeger getroffen hebben. En die indrukken, die na een geruimen tijd terugkeeren, die
weergalmen uit een verwijderd verleden, zijn gewoonlijk gansch nauwkeurig en volkomen
helder.
Dit fysiologisch feit, dat door iedereen in meerdere of mindere mate ondervonden is, kan het
best vergeleken worden bij die palimpsesten, die oude perkamenten, waarop men bij middel
van scheikundige praeparaten den oorspronkelijken tekst aan het licht brengt in weerwil van
verscheidene opeenvolgende lagen van later geschrijf. Ik denk, dat spoken, geestverschijningen
en geheimzinnige geluiden aan gelijke oorzaken hun ontstaan te danken hebben, en niets anders
zijn dan opgevangen indrukken, die opnieuw in de zinnen ontwaken onder zekere invloeden,
zekere fysiologische toestanden, die aan sommige menschen eigen zijn, ofwel als het gevolg
moeten beschouwd worden van buitengewone omstandigheden, waarin zij zich pas te voren
bevonden hebben. Zoo laat zich het feit verklaren, dat iemand in de een of de andere plaats iets
kan zien en hooren, terwijl een ander persoon met even scherp gezicht en gehoor volstrekt niets
opmerkt. En daarom ook zijn lieden, die beweren in wakenden staat bovennatuurlijke vizioenen
gehad te hebben, bijna altijd te goeder trouw: tengevolge van een bijzondere organische
gesteldheid en van dien “zieners-wenkbrauw,” waarvan de schrijver der “Divina Commedia”
ergens spreekt, zijn zij overtuigd, werkelijk gehoord en gezien te hebben.
Haasten wij ons dus niet te zeer, om te spotten met hen, die aan spoken gelooven, of die beweren
iets te zien of te hooren, waarvoor óns oog en óns oor ongevoelig blijven. Herinneren wij ons
de woorden van Napoleon I, die aan spoken geloofde, en die op zekeren dag, met den vinger
naar den hemel wijzende, aan een zijner generaals of ministers zeide:
“Ziet gij die ster daar?”
“Neen,” was het antwoord.
“Welnu, ík zie ze wel!” Hetzelfde kan op ons allen toegepast worden.
Mutato nomine de te fabula narratur.
Ik geloof dus aan spoken, al heb ik er ook nooit zélf gezien, maar ik beschouw ze als een bedrog
der zintuigen, en als een gevolg van zekere fysiologische en ziekelijke toestanden. In een woord,
de geestziener is ziek, zoowel als de man, die aan zinsbegoocheling lijdt.’
Veillées Bretonnes par J.M. LUZEL; préface.
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VI.
De Distelvink
Aan Björnstjerne Björnson(8)

I
FEESTELIJK sprankelt het vogel-gezwatel op wegen en stegen,
die, als het voortje zoo smal,
door den ploeg eens in d'akker getrokken,
dwars door de welige zee
van het koren elkander doorkruisen.
Zondag is het, en middag.
Loodrecht vallen, uit wolkloos
aether, de stralen der zon,
geen plekjen, al was 't maar een hand breed,
duldend in lavende schaûw.
't Mul ligt, door geen adem bewogen,
roerloos; 't glimmende loover
van pijnboom, olm en abeel, hangt
roerloos; - roerloos steken
zelfs de aren der rijpende tarwe op!
En - 'wijl op 't eenzaam pad,
in den alles omvattenden lichtgloed,
't nietigste kruidje als een edelgesteent zich vertoont aan uw blikken;
'wijl, aan de deizende kim,
als gebaad in een wasem van vloeibaar
tintelend zilver, én toren
én molen, én huisjes én boomen,
zacht wegscheemren op wolklooz'
azuurgrond, - treffen uw oogen
heinde en verre geen mensch,
die, in 't zwoele getij, zich in 't veld waagt!
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Feestelijk sprankelt het vogelgezwatel op wegen en stegen!...

II
Steeg daar geen leeuwerik, piepend
van angst, uit het drokste der oogstzee
op? - Is 't een plotslinge ruk
van den wind, die de halmen in 't rond doet
schomlen? Vergis ik mij ook...?
Daar reikt, pas de aren te boven,
't hoofd van een man, en daarnaast
iets zwarts, als het haar van een meisje,
vormend een dubble, beweeglooze
vlek, - de een rozig, en de andre
donker als git, - op het graan...
Traag schuift nu die vlek van het dorp weg
dieper het veld in, verzinkt
voor een enkele poos in 't gewas, doch
rijst, nauw verder, te voren,
en blijft, voor een stond, onbewogen...
Kost gij het gouden insekt,
dat daar kriewelt door 't mul aan uw voeten,
volgen tot dicht bij die twee,
en van tusschen het halmengewarrel,
ongemerkt hun gebaren
bespieden, hun woorden beluistren,
- laat mij - ik mag het, niet waar?
u vertellen, wat vast gij ontdektet!

III
Zie, daar staan ze vóor u...
In haar lichtblauw kleedje, waarop de
zijdene voorschoot fraai
afsteekt, spant poezlig de boezem,
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golvend in sierlijke lijnen;
haar hals, door geen rimpeltje ontsierd, zwelt
blank uit den parelenkraag,
dien zij zelve met kralen geboord heeft,
en uit het luchtige doekje,
dat nauwliijks haar schedel bedekt houdt,
struiven de weeldrigste lokken
en lachen de liefelijkste oogen...
Fier, in zijn zondagskiel,
die in effene plooien gelegd is,
't petje van zijde op het hoofd,
aan de voeten de glimmende laarzen,
houdt, om haar middel, de jongling
een arm, en omvat met zijn rechte
hand het gemollige handje,
dat zij, met vertrouwen, hem toesteekt...
Langzaam, voetje vóor voetje,
terwijl langs hun wangen de borstlig'
aren, in ordloos gewoel
heenglippen, vervolgen ze, ô langzaam,
schier werktuiglijk het pad,
dat, voor kindervoetjes te smal vast is het niet aardig? - zoo'n paartje
als het onze, toch immer te breed 'lijkt!
Of zij ook spreken?... Geen woord,
dat ontvalt aan hun lippen! Eendrachtig
volgen hun oogen de grillige
speling van schaduw en lichtgloed
tusschen het reuzlend gewas,
of de kronklende twijgjes der winde,
die, om het rijzige stroo
rooskleurige kelkjes ineenweeft;
't eindloos geschater van honderden
vooglijns vervroolijkt hun ooren,
en, in hun jagende borst,
zingt luider dan alles - de Liefde!
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IV
Plotsling, de hand van zijn meid
loslatend, en op zijnen mond den
vinger leggend, beveelt
haar de knaap nauwkeurig te luistren...
Achter het paar, in het koren
onzichtbaar, doet daar een vogel zeker een distelvink zijn zangfuzeeën ten hemel
spranklen, als borrelde al 't goud
van den Zomer in éens uit zijn keeltje!
Schaterend buigt zich de knaap
naar de schoone: ‘He! Wordt me da' rettig!’
schertst hij; ‘zou men niet zeggen,
dat vogeltje houdt ons gezelschap!
Waarlijk! Is dát een getierelier
en gefijfel, een... Hoor maar!
Wordt dan zoo'n bekje niet moê?...’
‘Inderdaad, het is heerlijk,’ zoo valt hem
't meisje in de rede; ‘nog nooit
klonk zoeter muziek mij in de ooren...
En - hoe nabij toch, niet waar?
Zeg, schijnt het u óok niet: het volgt ons?’
- ‘Volgen?’ herneemt nu de knaap;
‘wel zeker, het vólgt ons! Ik zei 't al!
Luister, daar nadert het weder...
Op míjn kant is het... “Promentlijk”
kunt gij 't nu hooren?... 't Is híer,
op míjn kant is 't, dat hij vedelt...’
- ‘Neen, 't is op mijn kant’, meende
de maagd. ‘Daar! 't Scheen mij, als raakte
plots zijn geveder mijn wang...’
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Maar de jongling: ‘Kind, gij vergist u
deerlijk... Op míjn kant hoorde ik
tot nu het betooverend liedje...
Vloog hij daar niet om mijn hoofd?...’
Doch, weder verzekerde de andre:
‘Dat gij het mis hebt, man,
ben ik zeker! O! Schud maar het hoofd niet...
Mij slechts volgt het gezang...,
niet u!... Of beweert gij wellicht, dat...’
- Hij weer, korter ditmaal:
‘Zeg al wat gij wilt! Dat hij mij volgt,
zweer ik...’
- Doch, d'arm van den knaap
van haar middel werend, en eensklaps
luider de stemme verheffend:
‘Kom!’ zei nu de maged; ‘indien gij,
tegen wat wáar is in,
zulks vol kunt houden, welaan dan,
kom! vergewissen wij ons,
wie... wie van ons beiden gelijk heeft.
Zie,’ en haar rechter toonde
den jongling het kronkelend zijpad,
dat zich in 't koren verloor;
‘Kies gij voor een poosje het pad dáar!
Ik treed verder alleen...
Aan den olm, ginds, komen wij saam weer.’

V
Dus, zoo gezegd, zoo gedaan!
Wél draalde de jongen een wijl eerst,
keek met verbazing en smart
naar de lieve, die stappens vooruitliep,
doch - hij begaf zich op weg...
o Wonder! Zoo lang zij elkander
boven de wemelende aarkens
nog merkten, vernamen zij duidlijk,
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elk op het eigene pad, het getater
der vroolijke vink... Plots
echter verstierf het gefluit, en
wat beiden, ter linker of rechter,
de ooren nu spitsten, geen klank
verhief zich in hunne nabijheid,
en, met het pijnlijk gevoel
van het kind, dat zijn moeder mishaagd heeft,
troffen zij, ginds bij den olm,
met aarzlende blikken elkander.
Ei! Wat verrassing was dat!
Nauw gaat weer het paartjen, ofschoon niet
langer gearmd, als daar straks,
dicht, zijde aan zijde, des weegs, of
snel op hun schreden, in 't koren
onzichtbaar, doet daar een vogel,
- zeker een distelvinkje zijn zangfuzeeën ten hemel
spranklen, als borrelde al 't goud
van den Zomer in ééns uit zijn keeltje!

VI
‘Was het op míjn kant niet?’
vraagt lachend de jongen. ‘Ik heb het
ditmaal duidlijk gehoord...
Thans kúnt gij 't niet loochnen, bij God niet!’
- ‘Duidlijk! Eilieve, gij droomt...’
is het antwoord; ‘spreekt gij uit kortswijl?
Loochnen! Gij zijt het toch zélf,
die de heldere waarheid niet zien wilt!
't Spijt me ten zeerste voor u,
dat gij 't volhoudt; doch, dat op míjn zij
weder 't gefluit zich verhief,
zie, vriend, dat 's zoo waar, als de dag schijnt.’
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‘Wáar als de dag schijnt! Bij God!’
Al bitsiger klonken de stemmen,
feller bloosden de wangen,
in de oogen gloorde de zoete
ster van zooeven niet meer,
maar het nijdig geflonker der gramschap...
‘Wáar als de dag schijnt! Zeg
veeleer, dat ik lieg! Wat weerhoudt u?
'k Weet ik toch óok, wat ik zeg,
zou 'k meenen, of ben ik niet wel wijs?
'k Heb ik toch ooren als gij,
en zoo'n goei ook... Neem het niet kwalijk!’
Bleek werd plotsling de meid!
Zóo had zij hem nimmer gezien nog...
Was het hem ernst? Was het scherts?
Waarachtig, daar rukte hij, toornig
halm na halm uit den grond,
en beet zich de lippen, en keek met
vlammende blikken haar aan...
Maar wat durft hij wel denken, die dwingland!
Beeldt hij zich in: straks wordt
ze mijn vrouw toch; het lesjen, op voorhand
duchtig eens spellen, dat helpt!
Vast maakt het voor later gedwee haar...
Dát gaat over zijn hout nu!
Zij duldt het niet langer... - En luide,
met uitdagenden blik,
sist zij hem de woorden in de ooren:
‘Dat gij niet langer verhopet,
van mij uw slavinne te maken, bid ik u, prent in uw hart,
wat mijn mond niet langer weerhoudt nu!
Mooglijk hebt gij gedacht,
dat ik já zou zeggen, als gij 't zegt,
néen, als het ú zou bevallen...
Dan, echter, vergist gij u leelijk!
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Wat nu de vogel betreft.
wat scheelt het mij, of hij op úw kant,
of hij op míjn kant fladdert...
Ik geef er den bras van, verneemt ge 't?
Doch, veel liever dan ú,
die mij leugenares hebt gescholden,
needriger nog dan uw schaap
of uw hond op uw paden te volgen,
ga ik alleenig mijns weegs,
en verkrop er, in stilte, mijn droefheid...’

VII
Was dat gemeend nu? Met tranen
in de oogen, het harte nog nauwlijks
kloppend van bitteren angst,
zag, zonder éen woordje te kunnen
uiten, de jeugdige boer
zijn liefste in het koren verdwijnen,
't koren, dien tempel van zilver,
doorruischt met gevleugelde psalmen...
Heeft hij zoo diep haar gekrenkt?
Haar gekrenkt, en - waarom? Om een vogel,
- vogel? - om 't lied van een reedlooze
vink, van een musch, of nog erger...
Hij, zoo gelukkig nog straks,
dat hij vast met geen koning geruild had,
staat daar alleen nu, - alleen, met het hart vol vlijmende wanhoop...
Vogelgeschater!... Wat vraagt hij er naar,
nu zijn schat hem verliet... - Toch
spant hij werktuiglijk het oor,
en, o bittere spot! o verbazing!
diep zwijgt alles rond hem,
en zoo stil zit iedere koornaar
hoog op haar stengel, als school
daar geen levende tor meer in de oogstzee...
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Legge dit uit nu, wie kán...
Of, moeit er zich toovenarij mee?
Had dan de liefste gelijk,
toen zij volhield, dat slechts op háar zij...?

VIII
Ondertusschen, een boogscheut
verder, op 't bloeiende kantje,
is, met de hand vóor de oogen,
de schoone, midden in 't koren
nedergezonken... - Hoe boos
is zoo'n mansmensch toch! Hoe geveinsd hij
maanden en maanden, naar beêvaart,
jaarmarkt, kermis zijn meisje
kan vergezellen, en nooit
d' onedelen grond van zijn harte
toonen, en 't kwade verraden
dat heimlijk verborgen in hem schuilt...
Wel heeft 't spreekwoord gelijk:
‘Geen man in het land, of hij heeft een
wolventand!’ - En eilaas!
dat ook zíj zulks moet ondervinden,
en nog van hém wel... van hém!
Neen, nimmer zal zij 't vergeven,
als zij maar ooit het vergéet!...
En haar tranen besproeien haar wangen!
Doch, wat is dát voor een wonder!
Zijn ze álle dan slapen, de vooglen!
't Sloeg toch nauwelijks twee!
Is zij dóof dan, of sloeg haar verbijstring?
Wat zij haar ooren ook spanne,
geen vogeltje kwietert in 't rond nog,...
Zelfs van het vinkje van straks
geen spoor meer... Maar, is dat begoochling?
Had dan die vink inderdáad
op den kant van den liefste gezongen?
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O, maar dat ware te wreed!
Zoo'n jongen, de braafste der gansche
‘p'rochie’, uit louter ‘finijn’,
met wanhoop 't harte vergiften...
Zíj, ZIJ had het gedaan...
zij, hartlooste, slechtste van alle...

IX
Dus in gepeinzen verzonken,
bemerkte zij niet, dat een jongling,
biddend van houding en bleek
als een doode, met aarzlende schreden
nader trad tot de plaats,
die zij reeds met haar tranen genescht had.
Eensklaps nam ze een besluit:
zíj zou aan zijn voeten zich werpen,
reiken de hand ter verzoening,
en smeekend zijn harte vermurwen...
't Leven! Wat waarde bezit het,
als híj zich voor immer van haar wendt?
Juist op dit oogenblik was 't,
dat een stemme, die beefde van smarte,
zacht, o zoo eindeloos zacht
haar trof... ‘Zie... 't rouwt mij zoo innig...
Gíj, ja, nu wéet ik het ook...
hadt recht... Is het vinkje bij ú steeds?...’
't Vinkje bij háar!?... En op beurt
zich vermannend, begon zij te stottren:
‘Ik?... Gij vergist u... Vergeef,
wat ik zeide... Dat gíj slechts gelijk hadt,
vatte ik te laat... Is de vink
nog bij ú? Kom, zeg mij de waarheid...
Híer is zij,... wás zij zelfs niet...’ En traag, schoorvoetend, als dorst hij
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nauwlijks een stapje te doen,
was de jongling het meisje genaderd,
had hij haar handekens beide
in de zijne gesloten, haar zachtjes
opgericht van den grond
en, haar hoofdje aan zijn machtigen boezem
vlijend, als dat van een lief
klein kind, zoo begon hij op beurt te
snikken...

X
Ei! Hoort gij dat lied óok?
‘Kwit, widewit!...’ Op de zij des
knapen verheft zich gefluit!
‘Widewit!’ Op de zij van de schoone
trillert een stemmeken 't na...
‘Widewit!’ Vlak achter het paartje,
‘wit’, vlak vóor hen, ‘kivit’,
van alom rijst liedje bij liedje,
kweedlen der grasmusch,
slaan van de kwartel, geschater des leeuwriks,
piepen der jonge patrijs,
zacht tierelieren der goudvink...
‘Kwit, widewit, sjirpsjirp!’
en ‘kivit, tjilptjilp, widewit, kwiet!’
Nu niet langer geweend!
Zacht vouwde de jongling zijn handen
saam op het hoofd van zijn schat,
en, terwijl zij, met strálende blikken,
- blikken, waar ál het azuur
van den wolkloozen trans in weerkaatst lag,
stil, van haar lippekens, rood
als de kollen, de zalige woorden:
‘Zie toch, hoe schoon nu, hoe schoon!’
liet vallen, sprak juichend de jongling:
‘Zegen haar, zegen haar, Heer!’
en zijn lippen bereikten haar voorhoofd...
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Ei! of vergis ik mij ook?
2Weer reikt, pas de aren te boven,2
1't hoofd van een man, en daarnaast1
2iets zwarts, als het haar van een meisje,2
1vormend een dubble, beweeglooze1
2vlek, - de een rozig, en de andre2
1donker als git, - op 't gewas...1
2Traag schuift nu die vlek, och! hoe traag toch!2
1weer naar het dorpje; verzinkt1
2voor een enkele poos in het graan, doch2
1rijst, nauw verder, te voren,1
2en blijft voor een stond onbewogen...2
Feestelijk sprankelt, op wegen
2en stegen, het vogelgezwatel...!2

Eindnoten:
(8) De stof voor deze idylle ontleende ik aan een klein sprookje, geen bladzijde groot, voorkomend
in een van Björnsen's liefste verhalen.
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Dansstudies
I.
Kermisklokken
HOOR ze nu luien, de kermisklokken,
zie, hoe ze rooken, schouwe bij schouw!
Frisch vóor den dag nu, gij, jurkjes en rokken!
Doekjes van zijde, nu fluks uit de vouw!
't Weêrtje? - Om zelfs kwezeltjes buiten te lokken:
zonne en nóg zonne over 't gansche landouw...! Hoor ze nu luien, de kermisklokken,
zie, hoe ze rooken, schouwe bij schouw.
Flink nu den tap uit het vaatje getrokken...!
Gek, wie het biertje nog sparen zou?
Spoel ze nu weg, met de schuimende vlokken,
zuchten van droefheid en snikken van rouw... Hoor ze nu luien, de kermisklokken!
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II.
Boeren-klompjesdans
‘En al die daar niet over en kan,
niet over en kan,
dat is geen man!
Over mijn hoedje
voetje, voetje!
Over mijn hoedje,
voetje!’
Wanneer de heiboer kermis houdt,
dan neemt hij zijn wijfken mee!
De kinderen deugen alleen niet t'huis,
en minder nog de ouwe Pee.
Dan zetten zij hunnen vilthoed op,
den feestkiel trekken zij aan,
de klompen steken zij aan den voet
- de laarzen laten zij staan!
‘Van klip en van klap en van klipperdeklap!
Een tarwene korst
en een goed eind worst
en een lekkeren schotel kermispap,
en daarop een ferme kanne bier,
gerstebier,
hoppebier,
farobier!
Breng hier, bazin, breng hier!
Zóo maken wij goede sier! Gij, speelman, speel nu uw wildste voos!
- Wie dood is, die zwijgt toch altoos!’
En als hij van verre den speelman hoort,
dan zet hij zijn vilt op zij,
dan legt hij zijn arm om zijn wijf, en lacht:
‘Nu, trekt gij geen oog op mij?’
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En zijn apen scharen zich, ahe tien,
rond hem, vlak in 't midden der baan,
en Peken zit op den mijlpaal neer
en kijkt het al schuddend aan...
‘Van klip en van klap en van klipperdeklap!
Een tarwene korst
en een goed eind worst
en een lekkeren schotel kermispap,
en daarop een ferme kanne bier,
gerstebier,
hoppebier,
farobier!
Breng hier, bazin, breng hier!
Zóo maken wij goede sier!’
En schokkelend, hotsend, zwirrelt en zwaait
de boer, en: - ‘Hand in hand
nu,’ roept hij leutig; ‘den klompendans!’
en hij werpt er zijn vilt in 't zand!
En rond en over den vilthoed trekt
nu de éen den anderen heen,
en alles - groot en klein - doet mee
en hinkelt al op éen been!
‘En al die daar niet over en kan,
niet over en kan,
dat is geen man!
Over mijn hoedje
voetje, voetje!
Over mijn hoedje,
voetje!
En Peken rijst van den mijlpaal op
en heft op beurt den voet,
draait in zijn eentje wat hij kan,
en meesmuilt: ‘Zóo is 't goed!’
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Te binnen schiet hem nu uit zijn tijd
het lied, zoo vaak gehoord,
en lachend heft hij het aan, en kweelt,
en kan maar nauwlijks voort:
‘Van klip en van klap en van klipperdeklap!
Een tarwene korst
en een goed eind worst
en een lekkeren schotel kermispap,
en daarop een ferme kanne bier,
gerstebier,
hoppebier,
farobier!
Breng hier, bazin, breng hier!
Zóo maken wij goede sier!’
En al draagt de boer geen heerenjas
en al heeft hij geen schelling op zak,
in zijn spinde staan de teilen vol
en het gras groeit op zijn dak!
In zijn stalling staan zijn koetjes als
de dasjes zoo blinkend vet...,
en de beenkous met zijn schijven in
steekt veilig onder het bed...
‘Van klip en van klap en van klipperdeklap!
Een tarwene korst
en een goed eind worst
en een lekkeren schotel kermispap,
en daarop een ferme kanne bier,
gerstebier,
hoppebier,
farobier!
Breng hier, bazin, breng hier!
Zóo maken wij goede sier! Gij, speelman, speel nu uw wildste voos!
- Wie dood is, die zwijgt toch altoos!’
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III.
Zeer Ouderwetsch
UIT de meerschen doornen nevels op als een levend gordijn; van der duinen
witzandige kim, als een bloedende kop,
loert schuin nog de zon op de kruinen,
op de kruinen der linden, die, om de kapel
oprijzend, hun takken strengelen:
als druppels van klank uit de angelusbel
zijpelt weemoedig bengelen.
Als druppels van klank, vol zonnigen glans,
zijplen, van laag tot lagen,
zijplen, o langzaam, in stille kadans,
door 't getakte, de trage slagen,
zijplen omlaag tot het vroolijke gild,
daaronder ter tafel gezeten:
dat gichelt en goechelt luid ende wild,
maar verpoost van drinken noch eten.
Van drinken verpoozen? Ei! Telkens slaat
men een nieuwe gezondheid! De kruiken
gaan van maat tot meisje, van meisje tot maat,
en keeren met ledige buiken.
Over 't mulle buikje, spannend rond,
streelt menige smulpaap met lusten.
De meidekens kussen met smakkenden mond
de stouterds, die 't eerst haar kusten. En kussen - is dat niet het fijnste gerecht
op zoo'n feestje der liefde... lijk heden?
Hoort een Gouden Bruiloft, recht en hecht,
niet tot 's levens zaligheden?
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En zalig troonden, gelukkig, voldaan,
op hun stoel, met gebloemt overtogen,
het stokoud paartjen, een heimlijken traan
wegpinkend, stom, uit hun oogen.
Met oogen, waar heel hun ziel in lag,
bestaarden zij kinderen, magen;
herdenkend, met stillen, genoeglijken lach
de eigen jeugd met haar rozige dagen;
de eigen jeugd, met dien ganschen, heerlijken sleep
van geneuchten: - de vrijersjaren,
hoe híj maar niks zeide, hoe zíj hem begreep,
en hoe graag zij te zamen waren....
En - mild als de zon op het bloeiende land,
straalde ook nú op hun wangen de minne,
en gelijk in hun vrijtijd greep hij haar hand,
en fluisterde weer: ‘Engelinne....’
En stamelend klonk het: ‘Ei! Is het niet waar?
Eerst héden was 't, dat wij trouwden!
Gij loopt niet gebogen... Niet wit is mijn haar...
Jong zijn wij, geen sukkelige ouden....’
‘Grootvader, - och arme! Wat was hij kamank! zit hier weer, op mijn eigen plaatsje;
naast hem grootmoeder; op 't einde der bank
nichtje Kee met haar vrijer, Klaasje.
‘En wat is daar gezongen...? Mij dunkt: ik hoor
nog dat slepende, treurige wijsje,
dat de Koster zong, gij weet wel: Liboor,
dat liedje van 't lodderig Lijsje!
‘En Grootvaar heeft nog geflikkerd dien dag...
Eerst stribbelde Grootmoe wat tegen,
doch hij keek haar eens aan met zoo lieflijk een lach...
‘'k Weet,’ zei hij, ‘dáar kunt gij niet tegen...’
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‘“Zie,” zei hij, en wees op ons allen in 't rond,
“zíj zullen 't herdenken bewaren;
hier dansten uw oudjes eens, jeugdig en blond,
en heden - met spierwitte haren....”’ Toen zweeg de grijsaard. Ginds, op zijn ton
was even de veedlaar gesprongen.
Niet langer baadde het duin in de zon
en 't vinkje had uitgezongen...
En plotsling kwam het over hem...
Hij lachte zijn bruidje zoet tegen.
‘Kom,’ zeide hij, fluistrend met bevende stem,
‘éen dansje maar.... Stribbel niet tegen....’
En plechtig wees hij de kindren in 't rond:
‘Zij zullen 't herdenken bewaren....:
hier dansten onze oudjes eens, jeugdig en blond,
en later - met spierwitte haren....’
Vol tranen schoten nu de oogen der bruid....
Stom bleef zij een pooze gezeten....
Dan gaf zij antwoord, half momplend, half luid:
‘Ik vrees maar... Ik ben 't al vergeten...’
Toen trad zij vooruit, trok 't schortje van zij
terecht met heur magere vingeren.
‘Free,’ zei zij, ‘wat ben ik nieuwsgierig, of gij
nog zoo met de beenen kunt slingeren...’
Toen lachte de grijsaard: heel teeder liet
hij den arm op haar schouder rusten.
Dan zeide hij zachtjes: ‘Nu beef maar niet!
Ik verwed wat...: gij walst nog met lusten.’
Nog even zocht hij den pas met den voet,
en neurde een verouderde vooze:
‘Willen wij kussen, Roza zoet!
Willen wij kussen, Roze!’
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Toen greep de vedelaar fluks naar den boog:
uit de snaren spatt'en de tonen
in gehakte rhythmen! Met glimmend oog,
met van fierheid blozende koonen
zweefden, in zachten, bedaarden pas,
met kalme, schier eedle gebaren,
zacht zwenkend over het frischgroen gras,
de oudjes, met spierwitte haren.
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IV.
Kinderronde
‘WIE komt daar uit het Oost gegaan? Rozemarijn en blauwe violen...! Uw lokken zijn blond als de blonde maan,
uw wangen stralen als zonneschijn! Blauwe violen en rozemarijn...!’
- ‘Langs beemd en bergen kom ik, van ver, geurige roze, geurige roze! uit het blauwe land van de Morgenster;
en mijn kleed is groen als het groen der wei! Geurige roze van den Mei!’ - ‘Wat bergt gij in uw voorschoot blauw? Rozemarijn en blauwe violen! Van uw voeten druipt het als lentedauw!
Op uw schreden geurt het als bloemen fijn! Blauwe violen en rozemarijn!’
- ‘'k Breng rijkdom, rijkdom zonder end, geurige roze, geurige roze! Al 't goud van den Zomer, al 't zilver der Lent;
het fluweel van den beemd en het purper der hei! Geurige roze van den Mei!
‘Mijn handen - ziet! Ik ontsluit ze maar, geurige roze, geurige roze! En de vogellijns zwermen in schaar bij schaar...,
en het klingt en het zingt er van tandaradei! Geurige roze van den Mei!’
- ‘Wij dansen vroolijk om ú in 't rond, rozemarijn en blauwe violen! Wij zoenen uw handen met dankbaren mond!
Gegroet, gegroet, gij Zonneschijn! Blauwe violen en rozemarijn!’
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V.
Hansworst
RÍNGE-rínge-rínge-ringe-rínge-ringe-róm rinkelend schelt de belletrom.
Rínge-ringe-rínge-ringe-rínge-ringe-bons somber gonst het ketelbrons,
en vedel en fluit
schaatren het luid
hoog boven 't geluid
van de dansenden uit:
Memento, memento, gedenk de les:
memento quia pulvis es!
Loodrecht, in dikke lijnen
zwijmelt, met hoorbaar zuchten
door de windstille ochtendluchten,
de sneeuw over straat en pleinen.
Als hadden der engelen handjes
hun bedpeluw opengesneden,
vlokt en vlokt het beneden, beneden,
als gesterrende diamantjes.
O! Het sneeuwt...! En niet langer bij vlokken;
bij dwarlende, schomlende pákken
ziet men het vallen, zákken,
loom, zwáar, met grillige schokken.
En geen spoor van een voet, en geen stipje
dat die maagdlijke blankte bezoedel,
tot op éens, met uitdagend gedoedel,
Hansworst en zijn wijf, met een wipje
van achter den straathoek springen, hij, zwaaiend den klopper in 't ronde,
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zíj, latend haar lokken, de blonde,
uitwaaien als vlammende zwingen.
Sneeuw op sneeuw, wit op wit, met satijnen
mantel en hoed en sandalen,
doch met lippen, rood als koralen,
en met knoopen, die liefdappels schijnen,
nu houdend elkander omvangen,
loslatend dan plots, en als dwazen
ombuitelend, roezerazen
zij de guiligste dansgezangen...
Uitgelaten, ondanks den Vasten,
- want, Assche-Woensdag is 't heden -,
wiegewagend met slangige leden,
uitproestend als kermisgasten,
steken zij bloedroode tongen
uit tegen den straatlantaren;
of slaan, waar ze een ster nog ontwaren,
de ongelooflijkste bokkesprongen...
En het volle gelaat der mane,
dikke tronie, vol rossige sproeten,
lachelt goedig, als om hen te groeten,
van haar mistige hemelbane.
Rínge-ringe-rínge-ringe-rínge-ringe-róm rinkelend schelt de belletrom.
Rínge-ringe-rínge-ringe-rínge-ringe-bons somber gonst het ketelbrons,
en vedel en fluit
schaatren het luid
hoog boven 't geluid
van de dansenden uit:
Memento, memento, gedenk de les:
memento quia pulvis es!(9)

Eindnoten:
(9) Rínge-ringe-rínge-ringe-rínge-ringe-rôm.
De lezer gelieve de eerste lettergreep der onpare woorden telkens krachtig te beklemtonen. Waaróm? Inhoud en rhythmus van het stukje zeggen het immers luid genoeg.
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VI.
Carmen,
La Gitana
'k Ruik den rook van sigaretten...
'k Hoor 't geklapper van kastanjetten...
Hoog in de handen
het tamboerijn,
de tanden
scheemrend door 't karmozijn
der zinnelijk lachende lippen;
op de heupen wiegend
van rechts naar links,
zwirrelend, vliegend
hups en flinks
op der toontjes berozigde tippen; uit het keurs, bloedrood,
met sekwienen behangen
woelt de borst zich bloot,
blank en roos als heur wangen; rondom de oogen, zwart en demonisch schoon,
zijn de wimpers bestreken met antimoon;
onder 't roodzijden rokje, met goud doorweven,
roosknietjes, rustloos aan 't wippen en zweven;
met een roos in haar lokken, zwart als roet,
en een roodere nog in haar mond van bloed; ‘Olé!’ hoe zij gloeien, die wangen, die wangen,
‘Olé!’ hoe die lippen trillen van verlangen,
‘Olé! olé!’ hoe dat oog mij beglanst...! Op uw hoede, gij knapen! 't Is Carmen, die danst!

Pol de Mont, Iris

69

VII.
Ballerinen.
ALS een vlucht van mooie duiven, pauwestaarten, blank van veeren,
strijkend op een mollig grasperk, zacht, met zacht geroekedoe,
als een golf van schuim, aanzwellend met een ruischen als van kleeren,
borlend, ziedend, bruischend, spattend, schitterblank naar d'oever toe,
zóo de zwerm der ballerinen, als zij, bij 't gejoel der snaren,
in een lichte wolk van tul de schermen komen uitgevaren.
Eérst een schomlen, traag, schoorvoetend, met heel teeder handbewegen,
dán een zweven, hangen, schuiven langs de planken, vederlicht;
straks, een plotsling ópwaart willen, of zij eensklaps vleugels kregen,
hoog opzwaaiend blanke handen en met stralend aangezicht...
Nu, als zomervlinders, flidderfladderend rond rijpe rozen,
zwenken zij, elkaar omarmend, grillig buitlend twee aan twee,
of zij glijden, glibberen, gletsen, hakend naar het zoete koozen,
met vooruitgestoken lippen, nippensvaardig, zoenensreê.
Somtijds, breed en breeder slaande de armen uit, als waterminnen,
buitlend op den rug der golven, 't mondje zoenend elke baar,
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schijnen, wen haar jurkjes flappen óp en neer als groote vinnen,
ze om te dartlen, als dolfijnen, speelziek wentlend, schaar bij schaar.
O die rappe, gladde beenen! O die gladde, rappe toonen!
Sneller, lichter dan de lichste en snelste noten huplen zij...
Op 't ‘arpeggio’ van de vedel teeknen zij, die toovertoonen,
arabesken, - glijdend, glibberend, gletsend... als een zucht... voorbij...
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VIII.
La Loïe Fuller
MET een zweem van de slang
in haar houding en gang,
met een vieren en bieden en géven
van 't gesmijdige lijf,
stond daar 't heerlijk jong wijf,
als een hymne aan al 't schóon van het leven.
Van hals tot voet
golfde, rood gelijk bloed,
in een wiegling van duizend plooien,
breed om heup en dij,
haar mantel van zij
in een machtig en bloemig vermooien.
Om haar schouder hing,
als een breed-gouden zwing,
't blonde haar, en bij 't liefelijk dansen
waaide 't neer en omhoog,
als een scheemrende boog,
die van duizend lichtstofjes zou glanzen.
Nu stoeide en gleed
zij met schreden, heel breed,
langs de planken, met gracielijk wiegen.
Bij snarengeluid
sloeg zij de armen uit Kerub, reê om ten hemel te vliegen.
Zwenkend dan weer,
liet zij óp en neer
als een zee haren mantel golven;
en deinende scheen
zij een Tooversireen,
half in bloedroode baren bedolven.
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Wippend óm en óm,
leek ze een groote blom
- lelie, rood als vuurroode koralen!...
Dán vielen weer traag
de plooien omlaag
als een ruischende regen van stralen...
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IX.
Derwisjen-Zikr
IN de heilige stad der Moslim,
op het zomermiddaguur,
om de blauwe minaretten
vlamt en sparkelt zonnevuur;
in een damp van gouden stofjes,
weemlend, scheemrend heen en weer,
knielt de Muëzzin, luid biddend,
op de gaanderije neer,
en - ‘Alláh! Alláh!’ weerklinkt het,
loom en klagend uit zijn mond,
en - ‘Alláh! Alláh!’ weerklinkt het
spoedig al de straten rond.
Hoort: ‘Alláh! Alláh!’ Gelijk een
zwellend zeetij bruist het voort,
voort langs markten, straten, stegen,
voort tot aan de stedepoort...
Dáar in hun versleten gibbeh,(10)
groen van stof, van mouwen smal,
hurken naast hun bedelnappen
derwisjen, - een zevental.
Onder hunnen hoogen tulband
kronklen haren, zilverwit;
onder grijze stoppelbrauwen
fonklen oogen, zwart als git.
Zeeschuim, vlok aan vlok bevroren,
golpt hun lange, gele baard;
roereloos, - als gipsen beelden
roerloos, hurken zij ter aard...
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Plots, als door een veer bewogen,
rijst de donkere schaar omhoog...
Naar den tempel buigen allen,
naar den tempel vlamt hun oog,
en - ‘Alláh! Alláh!’ weerklinkt het,
loom en klagend uit hun mond,
tot de beide grijsten weder
nederhurken op den grond.
De kemengeh grijpt nu de eerste,
de andre zijn darboeka aan,
en de boog strijkt op, strijkt neder,
en de kromme vingren slaan.
En de boog strijkt op, strijkt neder,
kitlend uit de grove snaar
wilde akkoorden; - hand en vinger
beuken, martlen, dof en zwaar
't ronkend trommelvel; - een woeste
dansmuziek tart zin en oor,
en - ‘Alláh! Alláh!’ - steeds luider,
scherper gilt de beêzang door.
En - ‘Alláh! Allàh!’ - op bloote
voeten draait nu, om en om,
vóor- en achteroverbuigend,
hand in hand, de monden stom,
't vreemde vijftal. - 't Oog gesloten,
snuivend in hun gelen baard,
zwenken zij, onhoorbaar schuivend
rond, in steeds versnelde vaart.
Wilder gonst de daraboeka,
vlijmend weent en snikt de snaar,
en de handen laten los nu,
ordloos slingren baard en haar.
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Op zich zelf als om een spille
zwenkt en zwiert nu elk daarheen,
de armen in de hoogte, beurtlings
op het éen en 't ander been...,
én - geruischloos..., - gonzend enkel
in hun pijen, lang en grof,
als reusachtige wespen, 's avonds
brommend in den donkren hof,
tot zij, met beschuimde lippen,
halfdóod, loodzwaar op den grond
nedersmakken, hijgend, rochlend,
doch - 't ‘Alláh!’ nog op den mond.

Eindnoten:
(10) Gibbeh = lange tabbaard.
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X.
De Naja-Hajes
Aan Meester JEF LAMBEAUX.
ZWIJGEND, zonder éen beweging,
doodbedaard, met effen trekken,
de armen vol van gladde slangen,
stond de negervrouw vóor ons.
Forsch gelijk een man, de bloote,
volle borsten stout vertoonend,
leek zij, op haar kloeke beenen,
Venus' beeld in glimmend brons.
Aan haar ooren, om haar armen,
rond haar enkels droeg zij ringen;
ketens hingen langs haar schouder,
kletterden langs heup en dij.
Raadselachtig als een Sfinkse,
loodrecht, stijf als een pagode,
de oogen dicht, den mond geopend,
roerloos stond en droomde zij.
Buigzaam om haar armen glinstren,
bontgeschubd, de Naja-hajes;
slaapziek hangen langs haar heupen,
kwijlend, spitse koppen neer...
Plots ontluikt de toov'naresse
de oogen, die van wellust blinken;
uit haar lippen stijgt geschuifel;
't lijf wiegt langzaam heen en weer...
En met luchtiger stap en met sissend gefluit,
treedt nu de vreemde gedaante vooruit,
en begint, het gelaat in een mystischen glans,
op een wild allegretto een heiligen dans.
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En de slangen zijn wakker... Met flikkerend oog,
langzaam, schuiven de koppen omhoog,
en, als zochten zij boezem, hals of mond,
zóo - sijfelend - kitlen de tongjes rond.
En daar werpt nu de vrouw, met behendig gebaar,
als een kluwen, de slangen ter aarde vóor haar.
Uit haar gorgel stijgt als een woest gehuil:
éen der Naja's vervolgt haar met gapenden muil.
Nóg een kreet - en een tweede vervolgt haar gezwind,
en zij zwenkt en huppelt, vlug als de wind;
nóg een kreet, - en nu is ook een derde nabij,
en nog éen, en nog éen... - Op een enkele rij,
loodrecht van houding, op trillenden staart,
zweven en draaien de dieren langs de aard.
En nu zingt zij, neen - neurt een bedwelmend akkoord,
op een tweetal noten éen enkel woord, geen woord, slechts een klank, - 't zij een vloek of een klacht,
en radder herhaalt zij 't met stijgende kracht;
tusschen haar tanden sist zij het uit,
mompelt het doffer, schatert het luid;
in hun kassen staan de oogen dooraderd met bloed;
in versnellenden danspas rept zich haar voet...
Lós valt om het lichaam het weelderig haar...
Razend wippen de Naja's rond haar.
Plotsling een stilte! Geen dansmaat meer...
Hijgend hurkt de sibylle neer.
Over gansch haar gestalte, als een vochtig kleed,
ligt glinsterend, paarlend in droppels, het zweet.
Doch, nauw strekt zich, vermoeid, ook de Naja in 't zand,
of, een smakken met de tong en een klappen met de hand:
kruisgewijs breidt zij het armenpaar,
gehoorzaam kronklen de monsters rond haar...
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Zij de bek ook gesloten, verdoofd ook het oog,
toch schuiven de spichtige koppen omhoog,
en, als zochten zij boezem, hals en mond,
weer sijflen, weer kitlen de tongjes rond... Statig, maar zonder gezang of geluid,
treedt nu de toovenaresse vooruit...,
en stom als een godheid, bedaard als voorheen,
gaat zij haars weegs, met haar slangen, - alléén!(11)

Eindnoten:
(11) Schophar = ramshoorn.
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XI.
Een Ouled-Naïl
IN de scheemring van den avond,
als het rozig licht der zonne
half nog door het stofzand glimmert
dat de westwind dwarlen doet,
heb ik, vóor haar kalkwit huisje,
bij 't geruisch der sikomoren,
bij het dof gezang der noeba
haar zien dansen, slechts voor mij.
Vóor haar, in den mullen bodem
brandde, op 't avondluchtje sidderend,
walmend, weifelend, een lichtje,
hullend in een stemmigen gloor
hare rijzige gestalte,
waarop, onder tullen sluiers,
vallend neer in zedige plooien,
schitterflitste, aan zilvren koorden,
heel een schat van louis d'or.
Dragend in elk' hand een degen,
hupte zij, met kleine sprongen,
als van vlugge lammervoetjes,
in een cirkel op en neer.
Hoog en fier het hoofd verheffend,
't mooie, goudbruin hoofd, omwapperd
door twee gele tulbandsluiers,
was zij Judith, de heldinne
vierend Holofernes' val.
En een lach, een zeldzaam lachelen
zweefde om haar wat dikke lippen,
en een licht, een zeldzaam licht
straalde uit haar gazellenoogen.
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En de degens, in haar handen
zwaaiden vlammend op en neer,
dreigend nu haar naakten boezem,
dan haar breede, forsche keel.
Eindlijk, op haar gordel richtend
beide klingen, slaat zij feller
met den rechten voet den bodem
én, den pas versnellend, zonder
hoofd of bovenlijf te roeren,
trippeltrapt zij, als een veulen, vlugger dan het zebraveulen,
loopend vrij en zonder teugels
en met opgeschudde manen
rond de heldre oazebron, hupt en tript zij, nu op d'éenen,
dán op d'andren voert, steeds lachend,
lonkend vreemd, met duivenoogen,
om mij heen, in 't avondrood...
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XII.
De Almeh
Aan Georges Rochegrosse.

I
Herodes en Herodias
RUSTEND op kronklende pijlers,
die flonkren van goud en sardonyx,
welft zich de koepel,
uit marmer gehouwen,
in sierlijke kromming boven den troon,
waar Galilea's Tetrarch, Herodes,
den staf zwaait over zijn hofstoet.
Onheilspellend gelaat!
Op Romeinsche wijze geschoren,
zwellen, in dorre rimpels,
wangen en kin, zoo rood,
als de kazuifelvormige tabbaard,
waarop kabbalistische teekens:
lotuskelken en sfinksenkoppen,
met zilveren draden gestikt zijn.
Op een dik, rond hoofd,
tusschen 't gesteente der gouden tiara,
vertoont zich, bij schaarsche plekken,
wat kortgeknipt, vlasachtig haar,
en twee kleine oogjes,
blauw-wit en glazig,
- oogen van een dooden visch gelijk, gluren uit zwartbewimperde kassen
flikkeren rond.
Beweegloos zit hij, oud en versleten,
stom - als een hindoesche god...
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Op lageren troonstoel gestrekt, aan zijn zijde,
ligt, met den voet op een bank van ivoor,
niet jong, maar verleidlijk,
Filippus' weduw, Herodias,
zinnenbetoovrend als immer...
Om den middel des grijsaards
- mollige, streelende kluister vouwt zich haar poezelige arm.
Het katterig hoofdje
ligt, in een wolk rood haar,
op de stramme knieën des vorsten...
O! En die lippen,
malsch als de rijpe granaatvrucht,
open half als gekorven druiven,
zwellen van wellust en zinlijke weelde
saam, tot een zoenenden glimlach.
Aan den voet van den troon
walmen, op zeven treeften van goud,
wierook en myrrhe, met kwistige vlam,
hun geuren omhoog naar de beuken,
en zwarte slavinnen, zittend in 't rond,
blazen op s c h o p h a r (11) en ugav(12),
rinklen met zilzel(13) en tof(14),
of besnaren, in stijgende snelheid,
de al-azór(15), de tiensnarige cither. Aan de poort van de hal, in zijn bloodrood kleed,
geleund op zijn mansgroot, blikkerend zwaard,
waakt de Perzische eunuuk,
stom en stijf als een beeld van het Noodlot.

II
Schelome
't Oog half geloken, wandlend als in slaap,
verschijnt Schelome, houdend in haar hand
wat witte leliën...
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Een sfinksenmaagd! - Over haar voorhoofd,
smal, en versierd met een bandje van goud,
valt over den kam van onyx,
ordeloos wiegelend,
in glanzende krullen het haar,
blond, met een rossen gloed,
als de kleur van de zee, waar zij 't diepst is.
Over hals en schouders dalen
twee lange vlechten, als slangen,
tot den halfgevormden boezem;
haar dunne, kleurlooze wangen
scheemren van zomersproeten;
gepoederd met mirre en saffraan
prijkt haar hals, met den tint der olijf,
en, onder beschilderde wimpers,
schittert als van wellustig verlangen
het vlekloos, glanzige wit
der groote, blauwheldere kijkers.
Een gordel van zijde omsluit haar de heup,
en hangers van zilver,
rinklen, bedekt met gesteenten,
over haar rozige beenen.
Daar klinkt uit de s c h o p h a r een tergend getoet,
als ten stormpas bommen de zilzel's,
hartstochtlijk ronken de cithers, en wild
tuiten schalmeien en pijpen.
Dán weer - zwijgen! En Schelome
rept nu voet voor voet; o... traag eerst,
aarzlend schier, en op het vloerkleed
nauwelijks de hakken drukkend.
En, als kwam 't van ver, heel verre,
neurt zij slepende melopeeën,
lijze, lijze, als het zomerkoeltje
zuilend tusschen de rijpe halmen.
Dan ríjst weer de toon! In voller klanken
- als vlamde de gloed der zonne

Pol de Mont, Iris

84
in 't lied, elk' ademtocht doorvonklend,
verheldert, stijgt en zwelt haar stem...
En de maat versnelt,
en de teere voetjes
trippelen luchtiger,
vlugger in 't rond;
op haar aanzicht glanst
een demonische klaarte;
wulpsch en ontuchtig
lachen haar lippen.
Met het lichaam wiegend naar links en naar rechts,
stampvoetend, verheft zij haar armen
over haar hoofd en haar roodblond haar,
tot een levenden, blozenden pronkboog.
En de cither gonst en de ramshoorn toet,
en versnellend, in engeren kring steeds,
vlug, als een bij om een bloemkelk, zwaait
de Almeh langs den glimmenden vloer.
Plotsling breekt, door de open koepel,
zonneglans! Een lange goudstraal
hangt, gelijk een schuinsche lichtzuil,
over 't koor der zwarte slaven. Duizend spelige vonken dansen
opwaarts tegen muur en pijlers,
gensters lokkend uit de schilden,
sprankels kussend uit den steen...
En langzaam, langzaam, alsof gouden haken
haar nader lokten, - alsof, maas vóor maas,
een net van licht haar ving, zoo treedt, volschoon,
de slanke hoeri in 't bereik des lichts.
Betoovrend, bovenmenschlijk, in een wasem
van oogverblindend zonlicht, in een zee,
waarvan elk golfje een lichtspat, stond zij daar,
en, duim vóor duim, als een verliefde knaap,
omving de gloed haar tenger, slanke lijf:
de voeten eerst, die uit de goudsandalen
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zwollen als rozen uit haar zwachtelblâan,
de roze kuiten, waarop de aders blauwden,
de knieën, fijnovaal en lichtberoosd,
de nauwlijks merkbre heup als van een kind,
de jonge boezem, blank als lentesneeuw,
en blanke hals, en hoofd, en wieglend haar...
Zij, doel en middelpunt van al dat licht,
een menschlijk raadsel, nimmer opgelost!
En Herodes,
huivrend van angst en genot,
als een windhond tramplend van wellust,
reikt naar 't verleidelijk beeld van het kind,
van begeerte vochtige lippen.
Met de rechterhand op den arm van zijn troon,
een voet al tot opstaan vooruit,
rekt hij den hals,
van rimpels doorkorven,
dat pees bij pees er bij siddert...
Op zijn lippen voelt hij een nijdigen zoen:
koud, als de buik van een adder,
forsch als een springveêr,
sluit zich een arm rond zijn hals...
En heimelijk fluisterend,
neigt naar zijn oor, met een onyx doorboord,
de vrouw van Filippus -, zijn boele! Aan de poort van de zaal, in zijn bloedrood kleed,
geleund op zijn mansgroot, schitterend zwaard,
waakt de Perzische eunuuk,
stom en stijf als een beeld van het Noodlot!

III
Het Hoofd van Jochánan
Aan de poort van de zaal, in zijn bloedrood kleed,
geleund op zijn mansgroot, schitterend zwaard,
waakt de Perzische eunuuk,
stom en stijf als een beeld van het Noodlot...
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O afschrikwekkend!
Aan den voet van den troon,
het bleeke gelaat gekeerd tot den Viervorst,
ligt op een schotel van goud,
bloedroode tropee,
het hoofd van Jochánan, de Asze-im.
Witte, weerbarstig opstruivende haren
omringen het hoofd van den Ziener
als met een nimbus van licht;
in purperen klonters
hangt in den stoppelbaard
het bloed, het geronnene bloed...;
om den open mond
speelt als een bittere grijnslach...
Als door een springveer bewogen
staat de boelinne
in gansch haar lengte,
in al heur schoonheid,
huiverend recht.
Uit haar kapsel trekt zij
een puntige, zilveren haarspeld,
en terwijl haar lippen van wraaklust trillen,
stoot zij, heel traag, met berekend geduld,
het nog warme hoofd
den priem door de zindrende hersens...
Aan de poort van de zaal, in zijn bloedrood kleed,
waakt, zwijgend, de Perzische eunuuk...

Eindnoten:
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Schophar = ramshoorn.
Ugav = schalmei.
Zilzel = cymbel.
Tof = pauk.
Al-azor = tiensnarige cither.
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XIII.
Vivien's Tooverdans
RIJZIG gelijk de hals der zwaan, van zilveren maanlichtdroppen
druipend, van 't wild wegwaaiend haar tot zwellenden kuit en voet,
prijkend om 't fijn ovale hoofd met geurige blaân en knoppen:
rozen lavendel, wilden tijm, lischbloemekens blauw als bloed;
lenig van leden als de slang, die tusschen de takken kronkelt,
trotsch op heur naaktheid, onbevlekt als vleklooze lelieblaân,
spijkrend in Myrd'hinn's oog twee vlammende oogen, waar haat in vonkelt,
schaatrend, van spotlust schaatrend, vangt Vivien de betoovring aan.
‘Godlijke rhytmus, klank van goud! Gij, lied, die én lust én weeën
sluimeren doet in het zieke hart der menschen, ik roep u, zing
luid van mijn tong in bevallige maat! Gij, wondere dans der feeën,
zweef van mijn voeten, breid u uit, en span mij uw tooverkring...’
Over den grijsaard valt nu, traag, ô traag, als de wintervlokken
zwijmelen, woord bij woord van het slepend lied; als een vogel licht,
draait zij op hak en toon, ontrukt, ô traag, uit haar roode lokken
bloemen, en gooit die, zacht, heel zacht, den Wijze in het aangezicht.
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Deze, in het stof gebukt vóor haar, laat spraakloos zijn tranen leken,
laat ze, bij volle beken borlend, neschen zijn zilverbaard;
mompelt een onverstaanbaar woord, als wilde hij spreken, smeeken,
werpt zich in 't stof neer als van pijn, zijn vingers geprent in de aard.
Smeekend als om een laatsten zoen, heft hij naar de schoone, booze
Toovenares het droef - droef oog, dat siddrend breekt en dooft...
Over zijn aanzicht strooit zij traag wat bloemen, - een geurelooze
witte affodil, een kol, bloedrood, en tijm, die bewustzijn rooft...
Roereloos ligt nu Myrd'hinn neer; zijn oog - het en weent niet langer: dicht is 't gevallen, dicht voor eeuwig; dicht ook zijn zoete mond...
Roereloos, als een held die sneeft op het slagveld, ligt de zanger,
roereloos, stom en bleek als was, gebed op den naakten grond...
Lenig van leden als een slang, die tusschen de takken kronkelt,
trotsch op heur naaktheid, onbevlekt als smetlooze rozeblaân,
hechtend op darmen doode vast haar oogen, waar haat uit vonkelt,
schaatrend, van wellust schaatrend, danst Vivien in den schijn der Maan.
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XIV.
Dans om het doode Maagdeken
In den hemel is een dans,
Alleluia!
Daar dansen al de maagdekens!
Benedicamus Domino,
Alleluia!
Oud volkslied.
‘VAN waar komt gij getreden,
Brunelle,
gezelle, blijf even staan!
Van waar komt gij getreden
ver boven de zon en boven de maan!’
‘Mijn land ligt diep beneden,
ver onder de zon en onder de maan!
Mijn land ligt diep beneden... Wat ziet gij mij vragend aan?’
‘Wat deedt gij daar beneden,
Brunelle,
gezelle,
van waar die traan?
Wat deedt gij daar beneden
ver onder de zon en onder de maan?’
‘Ik heb er bemind en geleden,
ver onder de zon en onder de maan...
Ik heb er bemind en geleden.
Zeg, kunt gij dát verstaan?’ ‘Gij hebt er bemind en geleden,
Brunelle,
gezelle, hoor ons vermaan!
Gij hebt er bemind en geleden!
kan dat wel samengaan?’ -
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‘Ach! Wie daar liefheeft heden,
ver onder de zon en onder de maan!
Ach! Wie daar liefheeft heden,
vóor morgen al heeft hij verraân...
‘Ach! Wie gekust wordt heden,
ver onder de zon en onder de maan!
Ach! Wie gekust wordt heden,
moet morgen van leed vergaan...’
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XV.
Lansknechtendans
XVIe eeuw
ROB, rob robbedobdob!
Sa, papen en poorters en boeren, past op!
Wij komen te voet en wij komen te paard,
wij dragen piek, musket en zwaard...
Wij vragen om brood en om goed kwartier:
de mannen van Merten van Rossom zijn hier!
Rob, rob, robbedob!
Rob, rob, robbedobdob!
Sa, hebbige, vrekkige boeren, past op!
Goede jongens zijn wij en allicht te voldoen
met een lekkren pot bier en een klinkenden zoen...
En hebt gij geen dochter, zoo nemen we uw wijf:
die heeft wel tien pond lies aan 't lijf...
Rob, rob, robbedob!
Rob, rob, robbedobdob!
Pronklustige heeren en poorters, past op!
Uw dubbele kragen van Mechelsche kant,
uw zijden tabberds met goud gerand,
en uw beurs vol schijven nog bovendien:
geeft alles ons af gelijk eerlijke liên!
Rob, rob, robbedob!
Rob, rob, robbedobdob!
Gij preevlaars van beden en psalmen, past op!
Uw Meester beval dat gij arm zoudt zijn:
uw kelders verhelen zoo menig vat wijn...
Wij redden uw ziel van een groote zond'
en leêgen uw vaten tot den grond...
Rob, rob, robbedob!
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Rob, rob, robbedobdob!
Gij, kwezels en paters en nonnen, past op!
Gij bewaart relikwieën in zilver en goud:
recht is 't, dat gij enkel 't gebeente behoudt!
Wij zetten het goud in den lommerd uit:
naar 't Schipperskwartier met den klinkenden buit!
Rob, rob, robbedob!
Rob, rob, robbedobdob!
Gij, vleezige deerne, gij poezele pop!
Gij, die het gekletter der zwaarden niet vreest,
ik leg mijn arm om uw vollen leest.
‘Beso los manos’, mijn zoete schelm!
‘Bevemos vino’ met vollen helm!
Rob, rob, robbedob!
Rob, rob, robbedobdob!
Sa, jolige, kitlige deernen, springt op!
Het vleesch is zwak en de geest is licht...
De vrouw is vuur en de man is vlas!
En de zwarte droes met zijn oolijk gezicht
blaast op die bei - en de plicht wordt asch!
Rob, rob, robbedob!
Rob, rob, robbedobdob!
Sa, kitlige, jolige deernen, springt op!
Het vleesch is zwak en de geest is licht...
Het leven - wie zal het weerhouden? Het zwicht!
Één uur nog... en uit is 't met spel en gezang. En 't akelig dood-zijn, het duurt zoo lang!
Rob, rob, robbedob!
Rob, rob, robbedobdob!
Lansknechten, ‘en garde’, te wapen, rukt op!
‘Vive la guerre!’ De krijg vangt aan!
Lustig - laat het glas omgáan!
Alarm! alarm! Met kruit en lood
dansen wij morgen een dans met de Dood!
Rob, rob, robbedob!
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Rob, rob, robbedobdob!
Lansknechten, ‘en garde’, te wapen, fluks op!
En zijn onze schijven dan weer naar den droes,
dan is het ‘pak, pak, pak’ de loes!
En is alles gestolen, wij vinden nóg:
de boerkens die betalen toch!
Rob, rob, robbedob!(16)
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Aan Meester Fritz von Uhde
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Eindnoten:
(16) Geïnspireerd door een der vele Duitsche lansknechtenliederen, natuurlijk alleen wat de
hoofdgedachte betreft. De stroof zou gaarne aan den rhythmus der oorlogstrommel herinneren.
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Uit de legende van Jeschoea-Ben-Jossef
‘En dat selve liedeken song hen die inghelen inder nacht doen hi gheboren
was vander maecht Marien sijnre moeder.’
RUUSBROEC.

I.
De Boodschap
I
EEN lentemorgenstond. - Geen watten wolkje
bevlokt den hemel, die in smetloos blauw
als zijde glanzend, zich van de eene kimme
naar de andre welft, om daar, op bergen rustend,
tot goud te smelten bij den purperblos
der uchtendzon. Frisch en toch koestrend waaien
van 't Oosten zachte luwtjes, zweven speelsch,
vast koozend langs de perkjes van den tuin,
kussen de knopjes uit hun zwachtlen wakker,
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of dwarlen plots, zacht joodlend, langs de stammen,
van linden, beuken, olmen, esschen, naar de
luidruischende kruin, die trilt van vogelzang.
En in dit tuintje, en onder dit geboomt,
rijst, blank gewit, met groene vensterblindjes,
een boerenhuisken met een strooien dak,
zakkend, aan d'achterkant, bouwvallig neer
ter aard, doch aan de voorzij gansch omrasterd
met windegroen en eiloof... Duifjes scheren
in dichten, blanken zwerm, nu hoog, dan laag, met
dofzoevend vlerkgeruisch op d'uchtendwind,
en luide kraait, op 't leêrken, aan den gevel,
schuddend zijn vleuglen, fier, een groote haan.
Zacht krakend draait het halve deurken open,
eerst boven, dan omlaag, en als een geest
onhoorbaar, op de moszoo, die haar voetjes
nauw drukken, treedt een maagd, een kind nog schier,
het hotken in... Wat schemert, op heur schreden,
rein, maagdlijk rein, nog nat van ochtenddauw,
elk keurig perkje, vol van 't vroegst gebloemt!
De zoetste aroom, geur van jasmijn en lelie,
ambert de lucht rond haar, als rees op wolken
van zoeten reuk, uit elken fulpen kelk
tot haar een bloemenziel, - een zusterziel!
En zedig treedt zij, zwijgend, ingetogen
als tot een diep gebed, door weg bij weg,
en rond haar lippen, rein als de eerste bloesem
der ongerepte roos, speelt zúlk een glimlach,
en uit haar diepblauwe oogen, heller dan
een dropje leliedauw, straalt zóoveel goedheid,
en op haar borst, in 't enge, witte kleedje
slechts half gevormd nog, kruist zij hare fijne
sneeuwblanke kinderhandekens zóo vroom,
dat men de blonde haarpracht, op haar schouders
als goud neergolvend, o, zoo waar, zoo waar,
voor beide vleuglen van een engel hield!
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Ginds, bij het needrig hekken, waar die struik
sneeuwballen weeldrig over lelies vlokkelt,
tot hare zitbank stapt de blanke maagd.
Is dat een rukwind, die de takken scheidt?
Is dat de zon, die plots met vollen gloed
door 't loover vlamt?
Beweegloos staat het kind,
bleek als de lelies zelf, en - als een lelie
bij laten meivorst, zalig huiverend
door al haar leden voor een droomgezicht.
Op 't frissche sneeuwballoover lost zich, stralend
gelijk de zonneschijf, een aanzicht uit:
een eedle jongling; blonde kroezellokken
beschaadwen 't hooge voorhoofd van albast...,
en bovenaardsche goedheid lacht, versterkend,
uit donkere oogen. - 't Lichaam ziet zij niet,
noch voet, noch hand, noch lijf..., licht, niets dan licht,
als zwenkte, vóor haar oog, de zonne zelve.
En in de heesters was het éen muziek:
gepijp van herdersfluiten, harpesnaren,
en lang voorttrillend klonk het haar in 't oor,
trotsch, of daar donders spraken, en toch teer,
gelijk een vader tot zijn liefste kind:
‘Schalem elecha, Mirjam! Wees gegroet!’
De zonne hult heel de aarde in lichtgetoover!
Luid klinken klokken veld en dalen over!...

II
En als nu het zwangere Maagdelijn
stoeide of zat in haar hovekijn,
dan mocht het Herfst of Winter zijn,
steeds was het er Lente en zonneschijn.
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De bloemen bleven er vol in fleur;
het bloosde en blankte er te kust en te keur,
éen regenboog van louter kleur,
éen wolk van lavendel - en rozengeur.
Als lelies zoo blank was der Maged gezicht:
uit haar boezem straalde 't als zonnelicht!
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II.
Te Bethlehem
I
MARIA zoude naar Bethlehem gaan,
Kerstavond, na den noene.
Sint Jozef zoude met haar gaan,
en zij hadden er klompen noch schoenen.
Het hagelde, sneeuwde, het maakte kwaad weêr,
de rijm lag op de daken...
Maria zeide met bange stem:
‘Zoo ver zal ik niet geraken!
‘Het weegt mij zoo zwaar, en ik voel me zoo moe,
en ik ben er aan 't eind van mijn dragen...
Zie! Ginder staat er een pachterswoon!
Laat ons dáar om nachtrust vragen!’
Zij schreden suklend door sneeuw en slijk:
zij steunde op Jozefs armen.
‘Och Jozef, ik kan er niet verder voort...’
begon zij op eens te kermen.
‘Het klopt zoo machtig hier in mijn schoot,
het klopt er zoo wonder: ‘Doe open!’
En ik hoor de stem van den Engel Gods:
‘Nu wordt Gods Zoon geboren!’
Toen kwamen zij vóor het huis van den Schout.
Juist sloot men er vensters en deuren.
Sint Jozef sprak: ‘Gij zijt Christenen hier!
Och! Laat er ons hulp gebeuren...
Een plaats bij den haard en wat stroo op den deel,
- God zal er u voor beloonen!’
Barsch zei de Schout: ‘Hier is geen logies!
Maar ik zal u een schuilplaats toonen!’... -
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De stal lag ver, wel een halve mijl;
strompelend gingen zij henen.
Sint Jozef troostte: ‘Komaan! Heb moed!’
Maria deed niets dan stenen.
En toen zij kwamen in d'armen stal,
wat of zij daar liggen vonden?
Een os, en een heel klein ezelken,
waren aan de kribbe gebonden.
En 't was er zou koud; met wat hout en stroo
deed Jozef een vuurtje blaken.
Maria klaagde: ‘Och! Hadden wij melk
om wat avondpap te maken!’
Jozef zou om wat water gaan
en de Zenne was toegevroren;
met zijn gaanstok stampte hij d'ijsschaal door:
en nu borrelde 't water te voren.
Maar toen hij in 't stalleken wederkwam,
wat wonder moest hij aanschouwen?
Daar lag een klein, bloot Kindeken zoet
in den schoot van Onzer Vrouwen.
Traag zei nu Maria: ‘Mijn kind, mijn Heer!
Emanuël zult gij heeten!
Kniel, Jozef, kniel en aanbid mijn Kind...
Nu is alle leed vergeten!’

II
Wat had het hutje zoo menig gat,
waar het maagdeken met haar Kindeken zat!
‘Susa nina, susa soem!
Mijn Kind is des hemels schoonste bloem!’
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Er was geen venster, er was geen deur...
In het dak was zoo menige reet en scheur...
‘Susa nina, susa soem!
Mijn Kind is des hemels schoonste bloem!’
Door de reten floot zoo scherp de wind,
door de zoldering sneeuwde het op het Kind. ‘Susa nina, susa soem!
Mijn Kind is des hemels schoonste bloem!’
Maria wiegde het Kind op haar schoot,
en kuste zijn ijskoude wangjes rood...
‘Susa nina, susa soem!
Mijn Kind is des hemels schoonste bloem!’
Sint Jozef nam het zoo zacht op zijn kniên,
En sprak: ‘Groote eer moet U geschiên!’ ‘Susa nina, susa soem!
Mijn Kind is des hemels schoonste bloem!’
En de os en het heel klein ezelkijn
aanbaden het zoete Kindekijn - ‘Susa nina, susa soem!
Mijn Kind is des hemels schoonste bloem!’

III
En toen nu in 't slapende Bethlehem
het Kindeken was geboren,
daalden uit het Paradijs
zingend der Engelen koren.
Eerst was het als een heel groot licht
dat uit de wolken straalde,
straks kon men ook de gestalten zien
naarmate het lager daalde...
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Er kwamen er duizend, tienduizend en meer er kwamen er - niet te tellen!
Sommigen droegen trompet en schalmei,
anderen klokjes en bellen!
Sommigen waren zoo rozig bloot
ondanks het winterweder;
anderen droegen een hemdekijn
over hun lijfjes teder.
Sommigen hielden over hun arm
twee vleugeltjes opengevouwen:
daar schemerden wondere vederen in,
veel rijker dan die van de pauwen!
Van anderen zag men de kopjes slechts,
gezichtjes, zoo blank en idoone:
die speelden op trompet en schalmei,
maar zongen wonderschoone.
En als nu de voorsten van de rij
het stalleken konden genaken,
zagen zij door het gebarsten dak
het Kind in zijn kribbeken slapen.
Ezel en os stonden heel vroom
weerzijds van den Heer der Heeren....
Allen zweefden het stalleken in
met een groot geruisch van veêren.
Hoog in het scheerwerk(17) op riggel en balk,
schoolden de kleintjes, als vinken
en musschen, dicht, dicht bij elkaar
met beteeknisvol oogenpinken.
Op den hoogen ruifel boven de krib
zaten de grootsten te zamen, toen zei de allergrootste: ‘Glorie zij God!’
en allen antwoordden: ‘Amen!’
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De eenen beproefden nu fiedel en bas,
de andren trompet en schalmeie,
en de bellekens gingen van klink-klink-klank,
hoog steeg hun litanije:
‘In Jezus' naam,
broeders eerzaam,
wacht niet, ende wilt beginnen,
ende zingt eenpaar
in dit zoete jaar
ende wilt het Kindeken minnen!
‘Nu heet welkome Jezus, uw Heer!
Hij daalt van zoo hoog, zoo verre!
Uit den schoonen hemel kwam Hij neer:
in den hemel blinkt Zijn sterre!
Christe Kyrieleison! Laat
ons Zijn geboorte bezingen!
De wandelaar, die ons lied verstaat,
die zal er den weg wel vinden!’ Tegen den morgen, lang over vijf,
als de zon reeds begon te schijnen,
zagen de herders, heel hoog in de lucht,
al de engelen, zingend, verdwijnen...

IV
De schout van Bethlehem sprak tot zijn zoon,
Kerstavond, rond den achten:
‘Zoo ga nog eens even naar den stal,
waar die vreemde schooiers vernachten!
Wel is 't maar een grijsaard, suklig en mank,
en een maagdeken, teer van leden.
Maar niemand kent er hun naam en land. Wat vermeden kan, dient vermeden!’
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De jongen nam zijn mispelteer,
trok zijn wanten aan zijn handen,
liet den bandhond los, en schreed door het veld
met zijn pijpken tusschen zijn tanden.
En toen hij aan de kapelle kwam,
zag hij, heel ver aan den hemel,
juist boven het veld, nauw zoo hoog als een huis,
als een glinsterend sterrengewemel.
En toen hij aan de vierstraat kwam
op een boogscheut nauw van den stal,
hoorde hij vedels en trommen
en kinderstemgeschal. En toen hij aarzelend nader trad,
zag hij, met plots verstommen,
hoe duizend, duizend engelen in
en uit het stalleken klommen.
Toen liep hij ijlings terug naar huis...
‘Och Vader! Wat moest ik hooren!
In 't stalleken, tusschen ezel en os,
is Emanuël geboren!’

V
Dat was een jouwen en fluiten
op het pad naar den kleinen stal. ‘Och Jozef, treed even buiten!
Wat of dat wezen zal?’
Hij stiet het deurken open,
en ziet - heel een kindertroep
kwam 't stalleken binnengeloopen
met rumoerig gejuich en geroep.
Op lange stokken droegen
zij sterren van goudpapier. ‘Is het waar,’ was 't, dat zij vroegen,
‘is het klein-lief Jezuken hier?’

Pol de Mont, Iris

107
En als de oude Jozef knikte
en toonde, waar Jezus lag,
dan was daar geen oog, of het blikte
naar 't kribje, vol liefde en ontzag.
Toen trad, in gelapte kleeren,
aarzlend, de grootste vooruit:
‘Och! Laat ons uw Kindje vereeren
met spel en zanggeluid!’
Zij schaarden zich ál in 't ronde,
vouwden de handjes saam
en bogen de kniekens ten gronde
met ingehouden aâm...
Twee van de grootsten namen
van onder hun buis van bazijn
basveer of tremp, en kwamen
dichter bij 't kribbekijn;
hun aardigste voosken speelden
zij op hun speeltuig voor,
terwijl hun makkertjes kweelden
als het lentevogelkoor:
‘En eer wij nu weder naar Bethlehem trekken
en de andere wekken,
wat zullen wij geven
in dezen zoo langen, kouden nacht?
Om niet te beven,
een beddeken zacht! Zoo 'T krijten zal willen,
wij zullen het stillen
met spel en gezang,
en fluiten
en tuiten
den heelen nacht lang...
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Wij zullen Het loven met zoet geklang:
‘Na, na, Jezuken teer,
na, na, krijt niet meer!’(17)
Jozef, die 't liedje kende
uit zijnen kindertijd,
neurde meê met de kleine bende;
os en ezelken waren verblijd.

VI
‘Suja, nu suja!
Slape doe!
't Ezelken slaapt al
en 't osje is zoo moê.
Suja, nu suja!
Slaap, mijn Kind!
Hoor! Door de reten
schuifelt de wind...
Kunt gij niet slapen?
Rilt gij van kou!
Lang al stierf 't laatste
vonkje in de schouw.
Doeken? - ontbreken...
Wolle? - geen zier...
Hier in mijn boezem
warm ik u, hier!
Hier in mijn boezem,
tot God zich erbarm,
maak ik uw voetjes
weder warm.
Kunt gij niet slapen?
Hongert ge en dorst?
Dor zijn uw lippen...,
zoo dor als mijn borst.
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Ween niet, mijn Schatje,
ween niet! Zoo 't moet
zal ik u laven
met mijn bloed.
Suja, nu slape...
Oogjes, valt toe...
't Ezelken slaapt al
en 't osje is zoo moê.
Hoor! Door de reten
schuifelt de wind...
Suja, nu suja,
God - en mijn Kind!’

VII
Dien nacht, toen Jozef nauwlijks sliep,
hoorde Maria een stem, die riep:
‘Vrees niet! U zal geen leed geschiên!
Doe open! Ik wil uw Kindje zien!’
Zacht stond zij op, ontsloot de deur,
en ziet! Daar stond een vreemdling veur,
gedost, alsof hij een ridder was,
met halsberg, helm en harrenas,
met een reuzig kruiszwaard, vlammend als vuur,
en aan elken schouder een wiek van azuur.
En toen die nu vóor het kribbeken stond,
lei hij eerbiedig zijn helm op den grond,
boog diep het hoofd en knielde neer
en sprak: ‘Ik groet u, mijn Vorst en Heer!
‘Maria, nu is de tijd volbracht!
De Poort van Eden ontsloot dees nacht...
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Voor állen staat zij weer open thans...
Nu mag ik keeren in 's Hemels glans!
En 't zwaard der Wraak, mijn Vorst, mijn Heer,
aan uw rozevoetjes leg ik het neer.’
Traag richtte zich op de hemelling,
zette zijn helm op het hoofd, en ging.

VIII
Sint Jozef lag over de onderdeur
en keek in den avond buiten.
Daar hoorde hij plots als een ver, ver gezang,
als geluid van trommen en fluiten.
Dertiendag was het. Wonderhel
pinkten duizend sterren daarboven
rond de groeiende maan, - een albasten schip,
dat van achter de kerk kwam geschoven.
Sint Jozef dacht: ‘Bij den rijken schout
wordt zeker nu koning getrokken...
Daar gaat het zingen en klinken zijn gang...
Doch wat luien zoo laat nog de klokken?’
En hij spande het oor, en voorwaar het gezang
kwam nader en 't roflen der trommen...
Duidlijk vernam hij, hoog boven 't gefluit,
der klokken bimbambommen.
En het waren de klokken van Bethlehem:
de engelen deden ze luien...
Toen kwamen al de boeren uit,
vragend: ‘Wat mag dit beduien?’
En zie - het was dáar! Aan den oostkant van 't dorp,
in een gloed als van meteoren,
rukten, een enkel, machtig front,
rukten drie legers naar voren.
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En vroolijk klapperden, hoog in de lucht,
boven de ontelbare scharen,
duizend wimpels en vanen, rood en blauw;
luid schetterden de fanfaren.
En wonder was het: in 't eerste heir
merkte men blanken alleene:
die zaten hoog en statig te ros,
gewapend van top tot teene;
zilverkurassen bedekten hun borst,
hun helmen zag men blinken;
bij iederen tred van hun snuivend paard
hoorde men zwaarden rinkinken.
Geelhuidig waren van 't andere heir
de manschappen; dezen reden
op knikkende kemels; - zijde en fluweel
hun breed neerwaaiende kleeden.
Die torschten op hun platte borst
gouden griffoenen en draken,
wier oogen, van louter robijn en saffier,
men in het duister zag blaken.
Vreemder nog was het derde heir...
Louter glimmend zwarte klanten
onder baldakijnen van rijk brokaat
op reusachtige olifanten.
Die droegen op den gekroesden kop
hoeden van struisvogelveeren,
een glinsterend kromzwaard aan de zij,
rood schortjen - en geene kleeren.
En terwijl én sneller én luider steeds
de klokken bleven brommen,
reden de legers fanfarend voort
in dichtgesloten kolommen.
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Zij reden recht naar den kleinen stal,
waar 't Kindeken was geboren...
Toen sprak Sint Jozef Maria aan:,
‘Maria! Wij zijn verloren...
‘Het heele veld is met troepen bezet! Nu staat het ergste te duchten. Dat is Herodes, die 't kindje zoekt. Maria! Wáar zullen wij vluchten?’
Zacht werd er op het deurtje geklopt:
drie mannen traden binnen,
drie vreemde Koningen, hoog van macht,
van hooge kunde en zinnen.
De oudste van drieën droeg in zijn hand
een fonkelend gouden sterre. ‘Drie koningen zijn wij uit vreemde land!
Wij komen van al zoo verre!
Kaspar, Melchior, Balthazar
zijn onze koningsnamen...
Maria! Wij komen aanbidden uw Kind!’ Maria antwoordde: ‘Amen!’
Plechtig richtte zij zich van haar stroo
en hief, met stralende oogen,
het moedernaakte kindekijn,
luidzingende, ten hoogen:
‘Houd op van stormen, gij noordewind,
voor Jezus, uwen Heere!
Hij is uw God, dit kleine Kind,
en hij heeft noch dekens, noch kleeren!’
En de noordwind viel, en nu was 't, of woei
door de spleten het zomerwindje: de koningen knielden neer in 't stof,
aanbiddend Maria's Kindje.
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En zij boden Hem honig, murre en goud
tot koninklijke offerande, en al hun manschappen sprongen uit
het zaâl en vouwden de handen...
Allen stegen weer op... Triomf
schetterden de fanfaren.
Duizend vanen wapperden hoog
boven de ontellijke scharen.
En oostwaarts ging het, als 't waar, in een wolk
van geluid, gefluit en getrommel...
En hoog van den toren bromde hen na
der klokken feestlijk gedommel.

IX
En al die nachten, boven 't hutje, waar
Maria met haar kindje schuil bleef, scheen
de vinnige winterhemel - wijd en zijd
besprenkeld als met millioenen druppels
van goud en zilver - een mystieke vijver,
waar, over 't blauwe, slapend watervlak,
bezaaid met lelies en met iriskelken,
de Melkweg, schemelend van zilverglans,
zijn reuzentros van witte bloesems reikte...
En al die nachten, op dien wondervijver,
dreven, gewiegeld op onzichtbre bark,
zingend en spelend, duizend englen rond,
of daalden soms, - was 't langs de reuzenladder
uit Jakobs droom, of was 't in 't ijdel ruim? hoog uit den hemel tot het hutje neer,
slaande de vleugels uit als zwanen, juichend
met wondre stem hun Deo Gloria!

Eindnoten:
(17) Scheerwerk = Brabantsch voor vliering.
Het liedje der kinderen is bijna letterlijk ontleend aan een onzer oude Kerstleysenen.
(17) Scheerwerk = Brabantsch voor vliering.
Het liedje der kinderen is bijna letterlijk ontleend aan een onzer oude Kerstleysenen.
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III.
Aanbidding in het Bosch
Intermezzo in sprookjestrant
WAT mag er heden wel in 't bosch geschiên,
dat vink noch wielewaal het waagt te zingen?
Op tak bij takje zitten zij, en zien
nieuwsgierig rond, en roeren poot noch zwingen...
Hoe heimlijk komt de gele hagedis,
schichtig en schuw door 't hooge kruid gekropen;
zijn oortjes rekkend is, door 't welig lisch,
het wild konijntje vorschend bijgeslopen...
Wat mag er gaande zijn in 't groote bosch?
De popelblaadjes durven nauwlijks suizen...;
van gouden torren schemert gras en mos,
het hippelt, trippelt er van wezels, muizen!
De luwtjes luiken er hun fulpen vlerk,
en strijken, om te rusten, op de twijgen.
Olm, eik en abeel verrijzen er tot een kerk:
als zuilen staan zij, en daarin heerscht - zwijgen!
Als zuilen staan zij: olm, eik en abeel,
hun forsche kruinen strenglen zij tot beuken,
en 't woudgebloemt, uit kelkjes van fluweel,
plengt, duizendvoud, des Oostens wierookreuken...
Dit is de dag, dit is het uur, de stond,
dat in het woud, hertooverd tot een Eden,
het Christuskindje, in hermelijnenbont,
de koningskroon op 't hoofdje, wordt aanbeden.
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Ver, op 't geheimste plekje van het woud,
rijst uit een zee van allerhande bloemen
een outaar op van levend, spruitend hout,
getooid met kleuren, door geen mond te noemen.
De reuzenroozlaar, die in 't midden bloeit,
strooit over 't gras zijn bloedgetinte blâren;
rond zijnen stam, in grilligst kronklen, groeit
een dubble krans van spar en hazelaren.
Daar zit ten troon het bleeke Christuskind,
het handeken tot zeegnen opgeheven...
De zonne zegent het, de lucht, den wind,
en vogels, mos en kruid, en - álle leven.
Ja, wondren zijn het, die in 't bosch geschiên...
Noch vink, noch wielewaal, die waagt te zingen!
Op tak bij takje zitten zij, en spiên
nieuwsgierig rond, en roeren poot noch zwingen...
En heimlijk komt de gele hagedis
schichtig en spichtig door het kruid gekropen;
zijn oortjes rekkend is, door 't welig lisch,
het wild konijntje snuflend bijgeslopen...
Daar hupt en trippelt, met haar kapje rood
om 't blonde kopjen, uit het duisterst hoekje
Roodkapje voorwaarts, als tot speelgenoot,
en biedt het Christuskind haar pannekoekje.
In schaamle kleedjes, beide voetjes bloot,
schoorvoetend, naadren Janneken en Mieken;
en Janneken brengt een sneêken mikkebrood,
en Mieken brengt een handvol rijpe krieken.
Verschijnt op eens gansch een kabouterschaar:
stool en kazuifel mogen d'eerste sieren,
een tweede torscht een gouden kandelaar,
een derde laat een wierookvaatje zwieren;
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een vierde speelt, klaagpiepend, de oboë,
een vijfde doet met kunst de belle klinken...,
en allen zingen: Leison, Kyrie!
terwijl zij vroompjes op hun knieën zinken...
En luwtjes luiken er hun fulpen vlerk
en strijken, om te rusten op de twijgen.
Olm, eik en abeel verrijzen er tot een kerk;
als zuilen staan zij, en daarin heerscht zwijgen.
Als zuilen staan zij, olm, eik en abeel,
hun takken strenglend saam tot tempelbeuken,
en 't woudgebloemt, uit kelkjes van fluweel,
plengt duizendvoud, des Oostens wierookreuken.
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IV.
Op de Vlucht naar Egypte
I
VUISTJES toe, een glimlach om de lippen,
lag het kindje, welgedaan en blozend,
- buikje vol is hartjes rust - te droomen,
zalig sluimrend in de moederarmen.
Langzaam, met gebogen hoofd, betrad het
ezelken, dat beiden droeg, den ruwen
ongebaanden weg der zandwoestijne,
vruchtloos hunkrend naar een hand vol voedsel.
Naast het dier liep Jozef. Op zijn schouders
torschte hij d'alamzak, waaruit zagen,
beitels en houweelen, boor en hamer
opwaart staken, en - terwijl hij, zwijgend,
met de vlakke hand des ezels schoften
streelde als tot belooning, liet hij gretig
dalen in zijn hart het lied der moeder:
‘Suja, kindje! Suja... Poppedijne!’

II
De kalme Nijl weerkaatst den blauwen hemeltrans.
In 't wiegewagend riet is de Ibis stil aan 't droomen,
baadt wellustvol zijn oog in zilvren maneglans
en ziet, hoe éen vóor éen ginds al die sterren komen.
Ginds, in de verte, blinkt met koepel, tinne en schans
en tempels, rond wier voet gewijde bronnen stroomen,
der Farao's paleis, waarrond in bonten krans
een leger sfinksen rust in schaûw van cederboomen.

Pol de Mont, Iris

118
Langs 't blauwe water treedt een kleine groep voorbij ‘De nacht is kalm en stil, Maria! Langs de baren
wiegt wonderlijk geruisch van lange palmenblâren...
Kom...! Vlij u neer ter rust en reik het wicht aan mij...’
En streelend gleed zijn hand door 's kindjes blonde haren...
- Schrei, rozige Ibis, vlucht... Iaweh's dag gaat klaren!
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V.
Te Nazareth
I
TE Nazareth, bij heldre lentedagen,
plag vaak Maria Jezus' wiegelijn
den groenen appelboomgaard in te dragen
en hing het, in den zwoelen zonneschijn,
aan de onderst-dikken tak van éen der boomen.
Terwijl haar hand het wiegje schomlen liet,
wiekte haar ziel, op vleuglen van haar droomen,
't azuur des hemels in, tot waar zij 't lied,
dat ze eerst te Bethlem hoorde, weer kon hooren,
het zielverrukkend lied der engelkoren,
het onvergeten, onvergeetlijk lied...
Dan scheen het haar: daar daalden in de blâren
de geesten neder, wonderschoon en slank:
met fijne vingers roerden die de snaren:
als droppelend goud sprankelde het geklank.
Heel vaag en onbestemd zag zij hen zweven
om Jezus' wieg, en dwars door kleed en lijf
zag zij het warrelnet der takken beven,
en - dóor die takken - wijd, de zonneschijf.
Maar duidlijk hoorde zij de harpakkoorden,
en woord bij woord verstond zij in haar ziel,
en hemelsch rilde zij, of elk dier woorden,
als frissche dauw haar in den boezem viel...
Dan, uit haar mijmren wekte luid geschater
de maagd. Verbaasd sloeg zij den blik omhoog:
een zwerm van vooglen, die, met luid gesnater
en wiekgeklepper om het wiegje vloog.
En op des wiegjes beide randen zaten
heel dicht, heel dicht, wel honderd andre neer,
- éen kwispelstaarten, wippen, snebbren, praten,
terwijl het kind heel zoet te lachen scheen...
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II
Wanneer Onze lieve Vrouwken
nog een heel jong maagdeken was,
met de reinste vergeet-mij-niet-oogen
en lokken, blond gelijk vlas,
stond in haar vaders boomgaard
een bloeiende appelaar,
waarop twee lieve vogelkens
kwamen nestelen ieder jaar.
Pas bengelden in het tuintje
de primels het Voorjaar in,
of de vogelkens keerden, en bouwden
het nestje hunner min.
En eer nog het keizerklokje
geluid had voor den Mei,
lag, blank, met roos besprenkeld,
in het nestjen ei bij ei.
En eer, op een Junimorgen,
op des maagdekens vlasblond haar
de witroze bloesems sneeuwden
uit den appelaar,
piepten in 't mossig nestje,
van honger blauw en scheel,
vijf naakte, sjovele diertjes
met snaveltjes dik en geel.
En onder den appelaar toefde
het Maagdeken stond bij stond...
De oudjes gingen en kwamen,
zoekend om aas in 't rond:
zij vlogen op haag en struweelen,
en waagden zich ver, heel veer...,
en keerden met volle bekjes...
Eéns keerden zij niet meer weer!
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Zij keerden niet meer weder...
Gevangen..., misschien gedood!
Vijf hongrige bekjes, in 't nestje,
schreiden van kou en nood...
En O.-L.-Vrouwken meende:
‘Dat waar te groote pijn,
moesten zooveel liedjes sterven,
die nog niet gezongen zijn!’
En morgen, middag, avond
trad zij naar het lieflijk nest,
streelde de wollige kopjes
en sprak en troostte om het best.
In haren eenvoud liet zij
ze drinken uit haar mond;
in hun snebbetjes stak zij de vliegjes,
die zij op de takken vond.
De vogeltjes bleven in 't leven
en fladderden spoedig uit.
Telkens zij 't Maagdeken zagen,
steeg heller hun zanggeluid.
En zij paarden op beurt, en maakten
hun nest in denzelfden boom,
legden er eitjes, en broedden
en kipten er zonder schroom.
In 't Najaar trokken zij henen,
bereids een veertigtal...
Doch d'eersten voorjaarsmorgen,
wat was dát voor een geschal?
Daar waren zij alle, alle
terug uit het verre land,
en fladderden rond, en floten
liedekens allerhand.
En eer de zomerzonne
scheen op den appelaar,
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stonden, van tak tot takje,
honderd nestjes daar.
In alle lagen eitjes,
uit elk eitje kwam een jong De appelaar scheen betooverd:
't was of elk takje zong!

III
Avondrood! De klokken tampen..
Halfvol langs haar blauwe bane,
door een zilvrig waas van dampen
bloost, gelijk een tulp, de mane.
In haar huis, welks witte wanden
vriendlijk 's wandlaars oog verlokken,
zit en spint met nijvre handen,
vrouw Maria aan het rokken.
Door de in lood gevatte ruiten
groet haar oog soms, liefdeglorend,
Jozef, in de scheemring buiten,
rustloos zagend, haamrend, borend.
Binnen - stilte! Slechts een vliegje
gonst, op 't schap, rond glazen, schalen...
Enkel uit zijn teenen wiegje
rijst des Kindjes ademhalen...
‘Suja, suja, Kindje mijne’,
- slepend, weemoedvol ontglippen: ‘suja, suja, sterretjes schijnen!’
- woord en toon der moeder lippen.
Slepend, weemoedsvol, eentonig
lispelt zij, in 't half geschemel,
zacht als bloemen, zoet als honig,
klaar als stemmen uit den hemel.
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En het Kind, in zoeten waan nu,
oogelt teer zijn moeder tegen...
- Op zijn wiegje stort de maan nu,
tooverklaar, een zilverregen.
Zwijgend treedt nu Jozef binnen,
zet zich, zalig, naast zijn gade...
Buiten, in het loof, beginnen
mug en tor hun serenade.
Vóor het raamken suist en ruischt het...
Zie! In 't scheemrend maneschingen
deint en danst het, kreitst het, kruist het,
éen gegons van kleine zwingen.
‘Suja, suja!’ hoor ze ronken...
Zie, hun fijne schildjes flonkren,
flonkeren als fosfoorvonken,
goud en rozig in den donkren.
Plots ontsluit het Kindje de oogen:
maneschijn omspeelt zijn wangen.
Ruischen harpen in den hoogen?
Dalen schaatrende englenzangen?
Als een vloed van zangfuzeeën
barst het los uit duizend gorgelen!
Lichtgewiekte koryfeeën
zwatelen als levende orgelen...
Avondrood! De klokken tampen...
Halfvol langs haar blauw bane,
door een zilvrig floers van dampen
bloost, gelijk een tulp, de mane.
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IV
Als Jezus zou slapen, 's avond spâ,
volgden Hem steeds elf engelen na,
en hielden heel hoog - en lichtten Hem vóor veel sterren, zilverzacht van gloor.
En als Hij nu in zijn bedje lag,
traden zij nader, vol heilig ontzag,
en namen elkaar heel stil bij de hand
ten reidans om zijn ledikant,
en zongen liedekens, wonderzacht,
gelijk nachtegalen bij lentenacht.
Vielen dan 's Kindjes oogelijns dicht,
dan doofden zij gauw hun sterrenlicht
en ieder koos zich, zonder geluid,
voor heel den nacht een plekjen uit.
Twee zetten zich, groen als de zee die deint,
aan zijn hoofden- en aan zijn voeteneind.
Rechts en links, op de spondeplank,
zaten twee andre, als sneeuw zoo blank.
Twee deden niets dan 't Kindje dekken,
die waren azuur als de zomernacht.
Twee moesten Het, kussend, des morgens wekken;
die waren gedost in morgenpracht.
Twee hielden hun opengevouwen wieken
als een levenden hemel over het Wicht:
hun kleed geleek op het morgenkrieken
en van hun aanzicht straalde licht.
En ieder op zijn hoofjde droeg
een vonkelend rooden rozenhoed.
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Een enkele stond ter zij, alléen,
en waagde het niet vooruit te treên,
en zag met oogen vol getraan
van ver het slapend Kindjen aan:
die droeg op 't hoofd een doornenhoed,
zijn handen en voeten dropen van bloed...
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V.
Later
I
In het Koren
OP zeekren dag der lieflijke Ijarmaand
- gelijk de Jehudim den Meitijd heeten trad Rabbi Jeschoea-ben-Jossef, wandlend,
gevolgd door zijn discieplen, door het dal
dat Jeroeschalajim van Kana scheidt.
't Was rond den tijd, waarop, met rijpende aren
bedekt, het gansche veld, - zoo wijd het oog
ziet, - als een zee van reuzlend, levend goud,
wiewagend deint, door 't luwtje in slaap geschommeld.
Zwoel was het weder; 't langgevingerd loof
der ceders hing vast roerloos langs den stam;
op koopren wieken dreef de middaghitte
al de akkers over, en - gelijk een tempel
van zilver, vol van levend psalmgezang,
- getuit van leeuweriken, distelvinken, rees bloeiend, groeiend, de onafzienbare oogst.
En Sabbath was 't. En zie, bij 't kleine troepje,
vermoeid half van den langen weg, vervoegt
zich, ongemerkt vooreerst, een vreemde gast:
de bleeke honger. - Van hun mondbehoeften
- de schrale voorraad, gistren opgedaan,
was reeds vóor uren, bij hun eerste peistren,
verorberd, - restte zelfs geen kruimel meer.
Herbergen, - nergens! Bij valavond zou men
het eerste vlek bereiken, en aldaar
bij goede lieden om een leger bidden...
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En angstig hielden zij den Meester aan,
en smeekten hem om raad. - Doch Hij, den vinger
uitstekend met een plechtig handgebaar
naar 't schichtig vogelken dat, met zijn snavel
een der goudgelige aren van den stengel
losrukkend, vroolijk wippend naar zijn nest
weerfladderde, bijna een zucht te snel,
sprak tot de schaar aldus:
‘Voorwaar ik zeg u:
Wat kwelt gij u, en zijt bekommerd om
uw levensonderhoud, en vraagt u af:
“Wat zullen we eten en wat drinken heden?”
Aanschouwt de vogelkens, die Vader schiep:
Hij noemde ze, - en van zijn lippen wiekte,
psalmeiend, mét den naam, een zangerken
de ruimte door... Spreekt: zaaien, maaien deze?
Vergaadren zij in schuren hunnen oogst?
De Vader voedt hen! Ziet, Hij wenkt het graan,
en 't graan schiet uit, en golft, een woud van halmen,
over den vruchtbren grond, en vink noch musch
vliegt henen, onverzaad! - Wat kwelt gij u? Zijt gij niet waardiger dan musch en vink,
gij, kleinen van geloof, of durft gij twijflen,
of Vader weet, wat gij van noode hebt?’
Zoo sprak de Rabbi, en - terwijl hij sprak,
plukte hij met de rechter uit het volle
gewoel des korens enkele aren, wreef die
zorgvuldig op de palm der linker uit,
blies dan, van de een in de andre hand de korrels
bij beurten overgietend, al de kafjes
- met rasschen glans in 't zonlicht henenstuivend vandaan, en zegende, en at het graan,
terwijl de Jongren - ál zijn voorbeeld volgden.
En Sabbath was het... Wijd, de velden over
- zilverpaleis, vol levend psalmgezang, reuzelde, bloeiend, onafzienbaar de oogst.
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II
Paaschmorgen
En weder trad, doch zonder de andre vrouwen,
die haar nog straks verzelden, Magdalena,
't hart vol verlangen, naar de grafspelonk,
en zag den steen, van d'ingang afgewenteld,
de linnen windsels hier en daar verspreid,
en opgerold, als 't waar, door menschenhanden,
den klammen hoofddoek, liggend wat ter zij...
En weenend bleef zij staan, en, wijl zij weende,
bukte zij verder in den sombren kuil,
en zag twee jongelingen, gansch in 't wit,
zittende, de een, ter plaats waar Jezus' hoofd -,
de tweede, waar zijn wreed doorboorde voeten
gelegen hadden. - En een hunner vroeg:
‘Vrouw, waarom weent gij?’ En zij gaf ten antwoord,
en luider snikte zij: ‘Zou ik niet weenen?
Mijn Heer en Meester hebben zij geroofd
en niemand weet, waar men hem henenbracht!’
Toen wendde zij 't gelaat, en wilde gaan,
doch deed geen schrede verder...
Vlak vóor haar,
in 't blanke licht des dags, in éen der tuinen
die 't enge pad bezoomen naar het graf,
stond Jezus zelf, bleek in zijn rooden tabbaard,
de bloote voeten in het klamme gras,
snoeiend, met blanke hand, een rozeboomken een gaardenier, tevreden met zijn werk.
Mild rustte op haar zijn innig zoete blik
en teeder sprak Hij, teer, als toen hij, troostend,
haar véel vergeven had, omdat zij véel
bemind had en nog méer geleden: ‘Myrjam!
Wien zoekt gij hier? Is 't Jezus, dien gij zoekt?’
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Gelijk het ooilam, dat de lang vermiste
moeder terugvindt, en met éenen sprong
in haar bereik is, sprong zij op hem toe,
viel vóor zijn voeten neder, en zijn knieën
omarmend, sprak zij, sidderend van geluk,
dit éene woord: ‘Rabboni...’
Jezus, echter,
lei mild zijn rechter op haar blonde hoofd
en liet haar lang uitschreien op zijn borst...
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Penteekeningen en ‘memories’
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Mijn lieven Vriend, den dichter Albert Möser
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Penteekeningen
I.
Marche-les-Dames
AAN de éene zij met rotsen, hemelhoog,
aan de ándre met een machtig woud omgeven,
ligt daar het vlek, - een needrig kerkje, een klooster
en vier vijf huisjes, - als een vogelnest
in 't groen verloren, in den zomernoen.
Stilte desdoods!... - In 'trond...geen hond, die blaft,
geen hen die kakelt, scharrelend in het mul,
geen kinderlach, helsprankelend in de tuintjes!
Mijn eigen voetstap wekt, in 't zandig pad,
niets dan een zucht - zeer dof - en verder niets,
niets...! zelfs geen blad, dat valt, geen tak, die kraakt...
Daar bonst op eens op 't zinderend klokkenbrons
de klepel neer: tot driemaal toe weergalmt
- iets als een menschenklacht schuilt in die tonen -
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de bronzen stem. En zie, daar barst in 't kerkje
het volle spel des orgels schaatrend los,
en stijgt en zwelt, een koor van maagdenstemmen
meevoerend op zijn breeden vleugelslag:
een trotsche vloed, die, door de sluizen brekend,
die hem weerhielden, eerst de dalen vult,
straks schuimt en borrelt in de lage vlakte,
weldra de heuvels wint, en, wassend, wassend,
van top tot toppen bruist, van klip tot klip...
Stom van verrukking, nauwlijks ademhalend,
bleef ik op 't kerkhof staan, en stonden lang
dreef, als een zwaan, dobbrend op hooge baren,
mijn ziele, rijzend, dalend met den stroom
der tonen, op het machtig orgelspel.
En eerder niet verliet ik 't stille vlek,
dan ik, in 't eigen hart de zoete kalmte,
in 't eigen kleed den wierookgeur des wouds
met mij kon dragen op mijn kronkelpad,
- een frisschen kus des winds op heete slapen,
een zoeten balsem op nog open wonden!
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II.
In de Namensche Maasvallei
MOE gegraasd, met vollen uier,
wachten, op het vette meerschland,
dat de vlugge melkster kome,
koeikens, bont- en witgevlekt.
Treurig blaten zij, en geeuwen,
turend naar het purprend Westen,
schuddend van hun kloeken kossem
tor of daas, die straalt en snort.
Rustloos met de staarten kwisplend,
laten zij de tong, de ruige,
glijden langs hun haarge lippen,
kauwend op een laatsten halm.
Ginder spoelt een grijze visscher
't groenbekroosde net in 't water,
trekkend uit de smalle mazen
hier en daar, een laatsten baars.
Hoorbaar murmlend schuurt de Meuse
met haar blauwig nat de zandplaat:
lijze, langzaam vloeit zij henen,
langzaam, lijze, baar na baar...
En terwijl nog, deinend, wieglend
op den effen stroom, een bootje
op den kalmen slag der riemen
heenklieft door het spiegelvlak,
schiet de zon, van achter 't bergland,
hare rijkste lichtfuzeeën,
die in roze kransen dalen
heinde en ver, op rots en slot.
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En het wordt mij, of - ginds verre,
in 't roodlaaiend zonnevuurwerk,
met de dappere Aimons-kinderen
trotsch op zijn bergbreeden rug,
heel hoog, van den kam der rotsen,
't fiere ros der epopeeën,
plots met alle vier ópsteigrend,
wagen moet den reuzensprong...
Hoorbaar murmlend schuurt de Meuse
met haar blauwig nat de zandplaat...
Stille zwijgt het schippersliedje uit het Oosten rolt de nacht...
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III.
De Pop
Bij mijn hospes te Laroche
DIEN avond - als op de ingevallen wangjes
van 't zieke dochterken, de koorts, als rozen
van louter vuur haar veege vlekken schiep,
nam de arme moeder, wetend dat zij 't liefhad,
de groote pop, en lei ze 't kind in d'arm.
Toen glom, een wijl, iets als een straal van licht
in 't flets uitstarend oogsken; 't pijnlijk reutlen
scheen in de keel te zwijgen, en - terwijl,
verwrongen door de pijn, geen lid verroerde,
vertrok zich 't paarsche mondje tot een lach.
Op beide knieën, 's kindjes hand besproeiend
met bittre tranen, zat de moeder daar,
en voelde 't kleine polsje, nauw nog slaand,
en streek langs 't voorhoofd, waar het zweet op stolde...,
en zag de rozen op het bleek gelaat
allengs versmelten tot éen enkle vlam!
Steeds keek, vol stommen dank, het oog der kleine
de moeder aan. Toen viel de wimper dicht...
In diepen sluimer scheen het schaap verzonken.
Heraadmend stond de vrouw op van den grond,
en boog zich neer, en kuste 't heete voorhoofd...:
‘Slaap zacht, mijn engel! Wees de rust u zoet!’
En weerzins-langzaam liet de koorts haar prooi
los uit haar klauwen; langzaam doofde op voorhoofd
en wang de vuurge gloed, en stiller, stiller
werd de ademhaling, tot men niets meer hoorde,
niets dan het tikken van den slinger in
het uurwerk op de schouw...
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De doktor treedt
de kamer binnen, bukt zich over 't wiegsken,
bevoelt den pols, de slapen, en - terwijl
met saamgewrongen handen, aan zijn voeten
de moeder neerzinkt, valt het schriklijk woord:
‘'t Is al voorbij’, van onverschilge lippen...
Het popje in d'arm lei men het kind in 't graf!...
‘Slaap zacht, mijn engel! Wees de rust u zoet!’
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IV.
Avond
Mijn vriend, Meester Jacob Smits
IN wingerdschaduw, spelend langs de wanden,
zit daar en droomt het blonde pachterskind.
Zacht door de beuken lispelt de avondwind
en purperrood ziet zij het Westen branden.
Hoe rustloos rijst en daalt, in 's maagdlijns handen,
de fijngepunte breinaald, en gezwind!
En, om den schoonen avond blijgezind,
toont zij, luid lachend, de alabasten tanden.
Wijd, in de bosschen, knalt een vuurschot: lang
dreunt het op de echo's voort. - Lach en gezang
sterft op des meisjes mond in langzaam stenen.
De naalden poozen... Op een langen zucht
vliedt, diep in 't woud, voorttrillend op de lucht,
de ziel der schoone tot den jager henen...
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V.
Te Clausen-Luxemburg
DE wolken klaren... Siegfrieds zwaard gelijk,
houwend, met éenen slag, den wilden Fafner
het vlammenbrakend hoofd van 't vormloos lijf, schoot door de wolken, die in 't West nog dreigden,
een lange zonnestraal, nog een..., nog een...,
omvaâmend stad en woud met gouden armen!...
Plots stijgt, van uit het dal, gelui van klokken
en psalmgezang tot ons! Daar nadert, statig,
gevolgd van gansch een stoet van mannen, vrouwen
en kindren, luidop biddend achter 't kruis,
de zwarte wagen: op de doodkist welkt
een krans van witte bloemen, en een jongling
treedt, zwart getooid, stil snikkend achteraan...
Daar breekt de gansche gloed der avondzon
het wolkfloers door. Op stoet en lijkkoets regent
het vonken gouds, en, in zijn blank roket,
welks armen van zijn schoudren rugwaarts waaien,
gelijkt de priester aan een Engel Gods...
Ginds, op den heuvel, ligt het veld der rust:
dáar houdt de wagen stil. Vier maagdekens
torsen de schaamle kist van dennen planken
eerbiedig op haar schouders, treden traag,
vast weenend naar de groef, waarrond nu allen
de knieën buigen tot den klammen grond...,
en bukken stil, en zetten 't lijk weer af,
en knielen vroom, en vouwen stil de handen.
En luider stijgt het statig psalmgezang,
terwijl, in 't dal, de klokken klagen, klagen...
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IV.
Voorbij Sankt-Goar
DEN zak op den gekromden rug, de kleeren
gescheurd en vuil, en haar noch baard gekamd,
stond, naast een steenhoop, vlak in 't zonnegloên,
een stokoud man. Met stramme handen zwaaide
hij d'ijzren hamer, die met doffen slag,
bonsde op een rotsklomp, dat de splinters knetterend
in 't ronde sprongen. Met zijn hemdsmouw wischte
de grijsaard 't zweet, dat op zijn voorhoofd blonk,
en slaafde voort, met doffen slag op slag,
de grove keien, spaan voor spaantje, morzlend...
En hoorbaar klonk, bij elken zwaai der hand,
een schor geluid, - rochlen van een die sterft uit 's ouden gorgel, door geen dronk gelaafd...
Hoog, op de bergen, boven rots en menschen,
kerft geel en rijp de wijndruif aan den stok!
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VII.
Op de Hoogte te Arzheim, bij Koblentz
OP 't hoogste van den berg, een breedgetakte
reeds halfontblaârde linde vóor de deur,
verrijst de herberg, met gekalkte muurkens
en strooien dak, gebaad in middaggloed.
Vóor 't huisje spreidt, omringd van dichte bosschen,
een breede wei 't helgroenend grastapeet.
Daar oefnen zich, den pinhelm op het hoofd,
twee vendels voetvolk. Nu en dan weerklinkt
een schor bevel, en - als een enkel man
heft gansch 't ploton 't geweer, legt aan en mikt,
en - tot een énklen donderslag versmolten,
rolt twintigvoud het schot van bosch tot bosch,
al de echo's wekkend... Langzaam walmt de damp
ten hoogen, en - terwijl bij tromgeroffel
de schaar, vlugzwenkend, oprukt, nadert stap
op stap het andre vendel tot de plaats,
en laadt, en mikt op beurt..., en nogmaals knalt
uit twintig loopen éen ontzaglijk schot...
Vóor 't huisjen, onder 't lindeloover, rusten
drie reisgezellen bij een Schöppchen Landwein,
en schuchter biedt het knaapje der waardin
hun kogels aan, door hem in 't gras ontdekt.
Daarbinnen, in zijn wiegje, schreit een kind,
en lijze, lijze zingt een vrouwenstemme
haar slepend lied van ‘Schlafe, Kindchen, Schlafe!...’

Pol de Mont, Iris

143

VIII.
Trier
Aan mijn reisgenooten, O. Wattez en G. Meugens
EEN heldre Septembernamiddig!
In de toppen der boomen geen zucht!
In de heesters vogelgeschater,
geen wolkje aan de blauwe lucht...
Wij hadden, trots 't steken der zonne,
- de stroohoed beschermde ons niet de duizlige hoogte beklommen,
waar men 't landschap het best geniet.
Lang hadden wij, in verrukking,
door het gelende kreupelhout,
van den voet der Mariensäule
op de aloude stede geschouwd.
Ginds verhief zich, met koepels en bogen,
de eeuwenheugende, heerlijke Dom,
nog verder de puinen der Thermen
en de Circus, eenzaam, stom;
daar beneden vloeide de Moezel,
en doorsneed, als een zilverband,
aan weerszijden door bergen omgeven,
het in zonlicht badende land...
Met verdubbelden moed, na de ruste,
ving men den terugtocht aan
langs een smal, steildalend wegje,
gansch bedekt met gruis en blaân.
Diepe voren hadden de regens,
in een vroeger jaargetij
in den bodem afgeteekend. Als kinderen huppelden wij!
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En wij zongen! De schoonste refreinen,
die elk in zijn Liedboek vond,
Krambambuli, Rheinlied, Lorle,
luid schalden ze uit onzen mond,
tot in 't eind, buiten adem van 't zingen
en vermoeid van den snellen tocht,
aan een zwenk van het pad, in de kruiden
elk onzer een rustbed zocht.
Daar heerschte de plechtigste stilte:
een mierken had ze gestoord...
Het gegons van een gazen wiekje,
men had het er in gehoord!
Toch hadden, op 't geurige mosbed
wij nauwlijks de leden gestrekt,
- daar werden wij, uit onze dommeling,
door een heldere stem gewekt:
van achter een tuiltje boomen,
in statigen tonenval
klonk zij tot ons, met de reinheid
van water of kristal...
Een betoovrende vrouwenstemme:
nu scheen zij, als zwaar van getraan,
dan weer blijde als het schaatren der vogels... Wij konden de woorden verstaan!
Een gebed tot de Mutter Gottes:
‘Sei gnäddig meiner Pein...’
Daar ontdekten wij, achter de abeelen
een kerkje, klein en rein.
En zachtjes, op 't tipje der teenen
tredende, naderden wij
tot de deur, en - eer wij 't nog wisten,
daar knielden wij alle drij...
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Wel prevelden onze lippen
- zulk bidden ontwend sinds lang geen woorden, die Niemand toch opvangt...
Onze ziele was éen gezang!
Onze ziel - op de vleuglen des lofzangs,
die galmde door 't heiligdom,
steeg zij omhooge... - Waarheen toch?
Tot Wien was 't, dat zij klom?
Tot Wien?... Dit éene weet ik,
dat, toen plots het loflied zweeg,
en de blankgetooide maged
nog dieper vóor 't altaar neeg;
dit weet ik - dat toen, uit mijn oogen
de bronne der tranen ontsprong:
in mijn hart klonk, Moeder, úw stemme,
die dezelfde woorden eens zong...!
De zangster verliet de kapelle wij traden eerbiedig terzij,
en, met ontblooten hoofde,
groetten wij alle drij!
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IX.
Vijver
EEN kroezig veen, in 't hartje van de Kempen,
aan d'éenen kant omzoomd door heigrond, wijd,
aan d'andren door een donker sparrenwoud,
wandlend, van heuveltop tot heuveltop,
veel mijlen ver...
Een wondre najaarsdag!
De hemel, blauw, bleekblauw, bij plaatsen wit,
wit van de zon, die schroeiend-heete stralen
stort op het water.
Als een reuzentak
grijs treurwilgloover hangt, van Noord tot Zuid,
gegroeid uit blanke wolkjes, ‘Abrams boom,’(18)
hoog aan den trans, terwijl, ver uit het Westen
blazend, de wind, als een onzichtbre vogel,
scheert over 't nat, en met zijn stalen vlerk
de toppen raakt van lisch en waterriet,
die lang nareuzlen, buigend naar het Oost.
Ik lig, heel stil, heel stil, diep in mijn boot,
den stroohoed over 't aanzicht, spiedend door
de fijngevlochten halmpjes, waar de zonne
door heen priemt, toovrend, in elk ruimtetje,
een zevenkleurig starretje - louter licht!

Eindnoten:
(18) Abrams boom. Zóo noemt het volk het, wanneer duizenden witte wolkjes als een heel grooten
boom op den blauwen hemel afteekenen.
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X.
Boomgaard
DE meizon spreidt haar net van gouden stralen
wijd over 't hoogopschietend lentegras
in d'ouden boomgaard, waar een dorenhaagje
gelijk een schildwacht scherpe sprieten opsteekt,
behangen hier en daar met geurige trosjes
witroos gebloemt.
De knoestige appelboomen,
sukklig en oud, doch weeldrig nu in bloei,
bukken, als moegedragen, onder 't drukken
der blankgepoêrde, machtige bloesempruit,
waaruit zij, telkens als een lispelwindje
éen twijg doet schommelen, blanke vlokken schudden,
die nedersneeuwen in het hooge kruid
en in de kelken van de groote bloemen,
die hoog oprekken naar het lieve licht...
En stille kindren, in hun zondagskleed,
het blauwgeruite jurkjen onder 't netjes
gestreken schort wijd uitstaand, gaan, heel traag,
door 't welig gras, en lezen weidebloemen
tot bonte tuiltjes, of vervolgen, stil,
de handjes grijpensklaar, den blanken vlinder
die fliddert, fladdert, verder, verder steeds,
en plotsling henenwipt, - wie weet waarheen...!
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XI.
Terugkeer der Kudde
DE hei. Bij avond. - Vóor het nauwe deurken
van 't lage stalleken, verdringt zich, trippelend
van ongeduld, het wollig korte staartje
als uit den treuren slaande heen en weer,
de moede kudde, gretig naar de rust.
Een droef geblaat, bijna een menschenklacht,
een schreien, waarin al het leed van 't heimwee
als 't waar zich oplost, weent in de avondlucht,
wijl op de wollige rugjes van het vee,
heel flauw beglansd door 't zilverzachte licht
der ginds heel laag pas opgekomen maan,
een vaag geschemel speelt... De lucht is blauw,
tintelend blauw, hoog boven de oorsterkim,
wier lange, lange lijn in blanke nevels
zacht henendoezelt, enkel, hier en daar,
verzilverd door een ster, geen spijker groot...
En machtig rijst, vlak naast den lagen stal,
spookachtig in zijn oud-soldatenmantel,
de forsche herder, rustend op zijn schup,
aflossend, in zijn donkerzwarte lijnen,
op 't fijne grijs van 't mistig veldverschiet,
terwijl - heel ver - de groote schijf der maan
rood heengluurt door den mist - gelijk een plas bloed.
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XII.
Het Dal
Mijn lieven vriend, Meester Theodoor Verstraete
EEN heel klein dal, omschanst door eeuwenoude
beuken en eiken, torschend op hun kruin
de gansche, smetloos blauwe hemeltent...
Rond machtige stammen, waarom 't zachte woudmos
een fulpen tabbaard spon, weeft lager schaarhout
een niet te ontwarren net van duizend twijgen,
buigend, gelijk een dak van louter loover,
wijd over 't stille meer, dat - ongerimpeld
en ongerept, wie weet, hoe lang, hoe lang,
sluimerend droomt zijn waterblauwen droom.
En op den oever is het éen gefonkel
van roos en wit en purper boschgebloemt,
als sproot al 't lieve en zoete van dien droom
daar tierend uit... En niemand, heinde en ver,
die ooit dit Eden vond van kalmte en rust,
dan 't schapersknaapje, die, een zondagmiddag,
een lam vermiste en 't in de diepte zocht...
Die zit nu vaak, half onder hooge varens
en helm verborgen, op den rand van 't meertje,
laat zijne lippen langs zijn fijfel glijden
en blaast een lied, zoo eindloos, innig droef,
dat de oude reiger, die, éen poot geheven,
hem aanhoort tusschen 't riet, met dof gezucht
de vlerken spant, en heenwiekt... ver, ver weg...
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XIII.
Herfst
DRIE trotsche beuken op den zoom eens vijvers.
Daarachter, wijd, wat karig kreupelhout...
Een late dag in 't Najaar...
Ver, in 't West,
uit duizend wouden bloedt de Zonne dood
en baadt bloedrood de kim...
O beuken, reuzen
van stoere kracht en pracht, wie maalt of zingt
wel ooit uw schoonheid op deez' éenen stond!
Waar bleef de donkre bronstoon uwer blâren?
Waar 't somber bruin van uwen stam? - In goud,
in louter goud, bruin-, geel-, rood-, púrpergoud,
in mat- en vlámgoud prijkt ge, als was ál 't licht,
al 't gulden zónlicht, dat wel honderd Zomers
kwistten aan de aard, geworden tot een kleed,
een keizersmantel voor uw schouders, beuken!
En ziet! Als vonken uit een fellen gloed
spatten in 't rond, zoo rúischt uit uwe takken,
zoo régent uit uw takken, skarabeeën
in glans gelijk, het ros en geel geblaart,
zweeft, aarzlend, schuw, een enklen stond daarheen,
en zwijmelt dan, als een getroffen vogel,
neer op het pad, - driedik tapijt van goud.
Doch, veege teekens van uw nakend einde,
steken uw takken, beuken! somberzwart,
reeds hier en daar door 't goud van uw geblaarte,
als de armen eens verbannen Konings, die
geen ander kleed heeft, om zijn schamelheid
te dekken voor de kou, dan den versleten
en verfomfaaiden purpermantel, die hem
't beschamend schooien nóg zoo bitter maakt...
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XIV.
Van Zilver
Mijn lieven vriend, Meester Karel Mertens
OP wieken zilverwit, met gouden stippen
doorschemeld, hangt en zweeft de Augustus-nacht
over de slapende Aarde, - die, als vreesde
zij voor te vroege nachtkou, als een maagd
zich schijnt te hullen in een sjawl van neevlen,
zoo wit als wat, doorzichtiger dan rag.
Schelpkleurig welft zich, eindloos diep, de hemel,
waarop de wilgen, die de wei begrenzen
en zachtjes reuzlen in den avondwind,
afteeknen hooge takken, zilvergrijs,
terwijl in 't slapend water, aan hun voeten,
de maanschijn, bleek, in 't bleeke zilverkleed,
schuilt onder 't hooge hakhout, - als een Nikse,
rimplend met dartle toontjes, even maar
rakend, het stille nat, en kammend, traag,
heur lang-láng goudhaar, sluitend, als een kleed,
om de ongerepte blankte van haar leden...
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XV.
De Boomen
Meester Frans Courtens, mijn goeden vriend
NIET roerloos stil, gemetseld, als het ware
diep in den bodem, staan de boomen daar...
Niet stil en roerloos...! Gáan is 't, wat zij doen,
gáan - als het kriekt, gáan - als het avond wordt,
gáan - in het dikste donker onzer nachten,
gáan - Lente als Zomer, Herfst als Wintertijd.
Gáan doen zij alle... Ver, vér van den zeekant,
langs rij- en voetweg, zandpad en kalseide
komen zij aan, een dubbele, lange rij,
bukkend, als moede pelgrims, 't hoofd voorover,
steeds naar het Oost; gekromd, verweerd, gebult,
knobblig van bast, met weinge, maagre takken,
hangende, zieklijk, slap, tot op den grond...
En juist als bedevaarders, zingend, klagend,
met neuzelende stemmen litanieën
preevlend, zwijgen zij nimmer, wáar zij gaan,
zingend bij lentedagen, als de vooglen
weer nesten bouwen in hun groenend loof;
hijgend bij zomertijd, wanneer de hitte
weegt, zwaar als lood, op hun verschroeide kruin;
weenend bij bâmisweer, als de eerste stormen
strooien hun takken heinde en ver door 't veld;
klagend bij vinnig koude winterdagen,
en rillend, in hun sjovele naaktheid rillend
als schooiers, schooiend in hun lompenkleed...
En - juist als bedevaarders, die, te Mei,
den Halleweg opschrijden, schaar bij schaar,
papieren vlagjes dragend in de handen,
zóo steken zij, bij lente - en zomerdagen,
hun takken op, als palmen, frisch en groen...
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In 't Najaar lijken zij de ridderscharen,
jagend in goud' en roode mantelplooien
de wouden in, ter jacht. Als vuurrobijnen
vlammen gloeiroode blâren in hun geel
en bruine kruin; als gouden druppels schudden
zij uit hun ruischende, breedgespannen pruik,
en, wáar zij gaan, hertoovren zij, ontloovrend,
de naakte wegen tot een smyrntapijt...
Doch 's Winters blijft er, in hun rijen, vaak
meer dan éen plaats leêg... Dáar, daar wierp de Dood,
smakkend, met woesten ruk, een bedevaarder
plettrend ter aard, die hij, neervallend, meet...
Doch onbekommerd, onbewogen, schrijden
al de andren voort maar, schrijden, de een na d'ander
verder en verder heide en weide door,
waarheen? - weet geen! hoe lang? - weet geen! maar immer
trouw heen naar 't Oosten, waar de zon opgaat...
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XVI.
Begijnhof
I
Najaar
OP 't stille plein van 't oud begijnhof schudden
de hooge beuken, in d'oktoberwind,
hun laatste blâren neer op 't schrale gras,
waarin een enkle klaproos, bloedig rood
als 't zoete hart van Jezus, langzaam wegwelkt.
Angstvallig dicht, als vreesde men, daarbinnen,
dat door een enkel spleetjen in de deur,
een reetjen in een raam, de gure noordwind
fluitend mocht binnendringen, rijzen, stug
en toch eenvoudig, in eentoonge witheid,
de kleine huisjes, ouderwetsch van bouw,
starend, uit zwarte vensters, als uit oogen,
waarin de laatste genster aardsch verlangen
verdoofde al lang...
Vroom, boven ieder deurtje
staat, half verbrokkeld, in arduinen nis,
een Martlares of Maagd, met, nevens haar,
rad, kruis of blok, waarop zij juichend stierf,
of hoog ophoudend met heel fijne vingren
de witte lelie van haar zuiverheid.
En óp de deurtjes prijken simple spreuken:
‘Geloofd zij Jezus Christus!’ of ‘Gezegend
zij 't allen tijd het Heiligst Sakrament,’
en in 't dwergachtig torentje der kapel
slaakt, nu en dan, wanneer de rukwind plots
giert langs zijn bronzen wanden, 't kleine klokje
een zilverzachte klacht als een gebed!
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II
Zomer
Om 't stille buurtjen, op den Julimiddag,
waait, in een wemeling van gouden stofjes,
het rulle mul, en musschen tjilpen stout,
kwâjongensachtig, rond de roode daken.
Dwars door het dichtbruin loof der beuken valt
een breede zonstraal, hangend als een balk
van gouden licht schuins over 't groene weitje,
waarin een enkel schaapje, malsch gewold,
droef blatend graast, met zacht-weemoedige oogen
in 't ronde starend in zijn eenzaamheid.
In al de huisjes zijn de ramen dicht
en dicht de deurtjes... In een enkel schemelt,
heel vaag en schuchter, door de smalle ruiten,
het witte kapsel van een stille non,
die, luidop biddend, over 't speldekussen
gebogen zit, en traag, met zeekre hand,
de boutjes wandlen laat van speld tot speld,
dichtend en scheppend, uit wat blanke draden,
een kanten sprookje: Jezus' zoeten Naam,
den Goeden Herder of het Ooge Gods!
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XVII.
Stervende Bloemen
IK heb hem lief, den stillen dood der bloemen,
wegwelkend traag, ô! niet op d'eigen stam,
liefst in wat karig water van een vaas
op 't Japansch tafelken in 't prachtsalon...
Hebt gij hem lief? Zie, in den tuin! - De rozen
- de witte gelen, en de roode tanen,
en treurig krullen hare blaadjes om,
en vallen af, weemoedig, éen voor éen,
en waaien henen - wijd - door zand en modder...
De lelies - zie! Wit, rood, gevlekt, weemoedig
hangen zij op haar stengel; slap, onmachtig
zich op te richten, hangen ze, afgemat,
zwaar naar den grond, verkleurd, besmeurd, verhakkeld,
tot straks, geheel ontbladerd, enkel nog
de stamper rest, zijn schaamle manlijkheid
- nutloos voortaan - reikend aan alle winden,
dat zij ze medeslcuren door het slijk!
Onschoon is zulk een dood, onschoon en wreed!
Niet éen dood sterven zij, de droeve bloemen,
maar duizend dooden. Stuk vóor stukje wordt
haar schoonheid weggemaaid; en snik vóor snik
waait heen de bloemenziel in bitterheid...
In fijngeslepen beker van kristal,
op 't Japansch guéridon van fijnsten laque,
waarop een vlucht van vlinders klapperwiekt,
omringd van rozen, staat een iriskelk.
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In 't mooie glas blijft nog een teugje water
- wat geel-groen water. Teug na teuge slurpten
de zoete bloemen 't lavend, frissche nat...
Het harterood der rozen werd tot bruin,
der iris vorstlijk mauve tot vaalwit,
- héel bleef de kroon en ongeschonden 't hart!
En rijker wordt de kleur: - gevlekt met goud
zijn nu de rozen, rooddoorwaterd de iris.
Subtiele geuren zweven, als een walm
van zaligheid, om haar, en - ín die geuren
ademt heel zacht, nog eer zij zelve 't weet,
de bloem haar ziel uit louter in genot.
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XVIII.
Het Beeldje
IN moeders kerkboek, - een met zilvren slot
op blauw-fluweelen band, haar huwlijkskerkboek, stak, als signet, vóor een geliefd gebed,
‘een moeder biddend voor haar eengen zoon,’
het mooie beeldje.
'k Zag het vaak als kind.
't Was een dier kanten ‘santjes,’ uitgesneden
tot heel een web van bloemen en geblaârt,
een kunstwerkje in het klein - een volle roos,
breed-óp de kroon van louter, glimmend goud,
en zwierig kronkelde, van eedle blâren
omgeven, links en rechts de fijne rank...
Doch 't allerschoonst was, midden in den kelk,
in blauwen kring en lilliputtisch klein,
het beeld der Lieve Vrouw, met, op haar arm,
Klein-Jezuken, heel klein, vertoonend fier,
den gouden wereldbol - éen stipje groot!
En lieflijk lachte, met haar langblond haar,
uit helblauwe oogen 't zoete Maagdebeeld,
en speelziek, guitig lonkte, blozend als
een appelken, het kleine Jezuken...
Toen moeder henenging, henen voor immer,
was 't ‘santje’ al lang vergeten...
In haar kerkboek
zond ik het weer. Nóg diende 't als signet...
Het beeldje stond vóor een geliefd gebed:
‘een moeder bidt voor haar verloren zoon...’
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XIX.
Wörth
'k Vergeet het nooit! Het was te Wörth, den zesden
der maand Augustus van het Bloedig Jaar.
't Was rond zes uren 's avonds. Wij doorliepen
het wijde slagveld, zoekend, of daar ergens
nog leven school te midden zooveel doods!...
Wij vonden niets! 't Lag alles koud en stom
en roerloos - en bezabberd als met rood...
Daar stuiten wij, in eenen hoptuin, plots
op iets verschriklijks. In een zee van bloed,
een ware zée - 't woord is banaal, ik weet het,
maar geen gaf even juist de waarheid weder! lag, man naast man, geheel een batailjon
dier Blauwe Duivels uit de Beiersche Alpen,
allen, 't gelaat naar boven, achterwaarts
gevallen onder 't vuur des vijands, neergestrekt ter aard, dood, allen dood, steendood.
Alleen het paard des oversten - een reuzig
appelgrauw ros, worstelde met den dood nog.
Hinnekend, neen, - iets menschlijks klonk daarin! huilend van pijn, wentelde 't in het bloed,
klauwierend met de pooten alle vier,
woest in de lucht!
En zie - naast al... dat doode,
naast al... dat rood, neen, vlak te midden in,
lag, onbetreên, lachend van groene frischheid,
een hoekje weide, vast geen twee voet groot,
en dáarop wiegde, hoog, in vorstlijk purper,
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een kollebloem haar ongerepten kelk,
waaruit een bij, dronken van honig, gonzend
ten hoogen steeg, weerfladderend naar den korf.
Een vlinder en een bloem - - ál 't leven, dat
vijf uur in 't rond de Veldslag had gespaard.
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XX.
Leliedroomen
Aan Meester Frans van Leemputten.
ALS, in den tuin, hoog boven madelieven
en kruid en gras, in 't koestrend licht der zon,
zóo, smetloos wit, op ongerepten stam,
bloeien daar lelies in den moederdroom,
omgloord van al den glans der moederliefde...
..................
En, of daar stemmen uit die bloemen geuren,
zoo neurt het zachtjes tot de ziel der vrouw:
de knoppen eerst, noch krank en onvolgroeid,
vertellend van de kindsheid, teer en broos,
waarvoor een meiwind zelf kan schaadlijk zijn;
dan kelkjes, gracielijk ontloken, schuchter kijkend
met gouden oogen, beeld van 't magedijn,
bescheiden smakend al het zoet der jeugd;
nog verder rijper kelken, zachtjes gelend,
waarrond, als kind en kleinkind rond hun oudren,
priljonge knop bij knop en kroon bij kroon
aanblankend zwellen; eindlijk, fleps en doodsch,
der grijsheid beeld, die elken stond een weinig,
een heel klein weinig sterft, tot alle leven
in 't eind, onmerkbaar, is verzwonden, - gansch
verslenste kronen, hangend, slap en paars,
langs dorre stammen...
Doch, dit laatste beeld
slechts even schemert het, vreesachtig schier,
in 't hart der moeder: al te welig tieren
jongere lelies rond de stervende,
en zingen 't lied van jeugd en rijper jaren,
en zingen 't lied van min en wedermin,
levend-uitlevend in 't geslacht, dat gáat,

Pol de Mont, Iris

162
levend-herlevend in 't geslacht, dat kómt...
Hoog beuren ze, en wellustig, welige kelken,
vol van het hechtste goud der moedertrouw,
en schichtig fladderwiekt, om blad en stamper
sneeuwwit, het vlinderken der zoete hoop...
..................
Als in den tuin, hoog boven madelieven
en gras en kruid, in 't koestrend licht der zon,
zoo, smetloos wit, op ongerepten stam,
bloeien daar lelies in den moederdroom,
omgloord van al den glans der moederliefde
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XXI.
Bij een Gentiane
DE schoonste der gentianen vond ik,
eenzaam ontbloeid, heel diep in een woudravijn.
Hoe schoon zij door 't sparrengetakte
schemerde met haar blauwe, prachtige klokjes!
Hetzelfde woudpad langs
kom ik nu dag aan dag
gewandeld, en stijg naar omlaag in de diepte,
en staar de schoone bloeme diep in 't oog.
Schoone bloeme! Wat wiegt ge u toch
vóor mij, in de onberoerde lucht, zoo schuw,
zoo angstig? Is dan een menschenoog niet waard,
te blikken in een bloemenaanschijn?
Stoort de adem uit een menschenmond
den heiligen vrede Gods,
waarin gij ademt?
Ach! Steeds drukt schuld, drukt knagend schuldbewustzijn
der stervelingen borst, maar gij, o bloem, gij wiegt
in hemelsche levensonschuld
de wonderbare krone.
Blik echter niet al te verwijtend mij aan!
Zie - iets toch heb ik vooruit op u:
ik heb geleefd, ik heb gestreefd en geworsteld,
ik heb geweend, ik heb bemind en gehaat,
ik heb gehoopt, ik heb gesidderd...
De prikkel des kwaads, der verleiding heeft
in mijnen vleeze gewoeld.
Alle sidderingen des Levens en des Doods zijn
door mijn zinnen gegaan:
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met engelkoren heb ik gespeeld - ik heb
gestreden met Daemonen.
Gij rust - een droomend kind op den zoom van des Hoogsten mantel, - doch ik,
ik heb mij opgewerkt
tot Zijnen boezem;
ik heb getrokken aan Zijne sluiers,
ik heb Hem geroepen bij Zijnen naam;
opwaarts geklauterd
ben ik op een ladder van zuchten,
en ik heb Hem in het oor geroepen: ‘Erbarmen!’
O bloeme, heilig zijt gij,
zalig en rein.
Doch heiligt, wat hij treft, ook niet
de brandverwekkende bliksem?
O! Blik niet al te verwijtend mij aan,
gij kleine droomster:
ik heb geleefd, - geleden heb ik!
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XXII.
Fragment
GELIJK een zwaard, gezwaaid in schermershand,
flitst rood de bliksem door het zwarte zwerk.
Als orgeltonen in een reuzenkerk
rollen de donders raatlend over 't land.
Door honderd echo's nagedreund met macht,
rolt knal bij knal, in langgedeunden galm,
- mysterievolle akkoorden van een Psalm wijd, woud en weiden over, door den nacht...
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XXIII.
Fragment
NU druppelt zonnegoud in vonk bij vonken
wijd over 't wilde, wierookwalmend woud.
Of duizend speren door 't gebladert blonken,
flonkert en flitst het door het bladzwaar hout.
De meigeur wiegt op waze vlinderwieken
onhoor-, onzichtbaar rond in 't middaguur. Nu lijkt héel de Aard, van 't eerste morgenkrieken
tot laat in 't zwart, éen tempel van azuur...
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‘Memories’
I
Een Hoezee voor ‘onze Beersmans’
ZIJT gij in Antwerp's vest gewonnen noch geboren,
toch heeft onz' Stedemaagd u lief als 't eigen kind.
Hier klopt elk hart u toe als 't hart van maag of vrind,
hier prijkt uw naam met al den glans der meteoren.
Hoe needrig was de taak, bij d'aanvang u beschoren!
Doch in uw binnenst huisde een kracht, die 't al verwint,
en thans - waar 't Neerlandsch) klinkt in Neerlandsch-minnende ooren,
treedt gij, als koningin, bewonderd en bemind.
Op de eerste schilderschool der aard mocht Neerland roemen,
naast Hooft en Vondel kon het honderd dichters noemen,
op d'akker onzer kunst lag slechts éen plek nog braak.
Wat teerheid, kracht en zwier in de oude landstaal wonen,
geen Hagar, geen Rachel verwierf hier lauwerkronen,
- ons beiden schenken in u zelf - was uwe taak.
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II.
Scherts-dithyrambe
WONDERZOETJE, streelekatje,
zoentjesdief]e, zoentjesgeefster,
dichtertje, schoon niet met woorden,
niet met klingelklang van rijmen,
niet met klatergoud van tropen,
maar met de al-lyriek der zoenen,
't speelsch-ironische van 't koozen
en den humor... der jaloerschheid;
heerscheres, gij, en slavin toch,
dienares en koningin toch; kan ik zwijgen, waar mijn harte
juichend smelt tot jubelzangen?
Kan ik zwijgen, waar mijn mond, nog
warm van uwe vlammenkussen,
uwe suikerzoete kussen,
uw ontelbre honigmondjes,
al die stondenlange zoenen,
heel dien zwerm van vuurge vlinders,
fladdrend, vlammend op mijn lippen, kan ik zwijgen, waar mijn mond
juichen wou als nooit in 't leven?
Kan ik laten u te danken,
u te zeggen: ‘Kind, ik dank u!’
u te zeggen: ‘Wees gezegend,’
waar mijn ziel, nog wellustdronken,
zwelgend in den hemelroes
der genoten Edenweelde,
huivrend als de blanke zwaan, die
uit den zilvren schoot des vijvers
opduikt en de vleuglen afschudt
waarvan duizend paarlen druppelen,
juublend, breed haar wieken uitslaat...?
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Zoete nacht - o wees gezegend!
Wondre nacht - wees onvergeetlijk!
Hemelnacht - kan 'k u vergeten,
wisch dan uit mijn harteplooien
elk gedacht aan vroeger weelde...
Zei daar geen: ‘Daar is geen hemel!’
Ik geloof: er ís een hemel;
ik geloof: mijn oogen vatte'n
éen - éen straal van 't eeuwig licht op.
Zei daar geen: ‘Daar was geen Eden!’
Ik geloof: daar ís een Eden!
Ik... ik zag de poorten open,
ik betrad den gouden drempel,
uit een straal der zon gehouwen;
ik... ik dronk zijn amberluchten
in met volle, gulzige teugen...
Zei daar geen: ‘Er zíjn geen englen!’
Ik geloof: wél zíjn er englen!
Of althans, er is éen engel...
Ik toch voelde op mijne slapen
't waaier-ruischen van zijn vleugelen;
ik toch raakte met mijn handen
't leliegeurig gas zijns mantels:
ik mocht in mijn armen houden
't zinbetoovrend, zielopvoerend,
godlijk-heerlijk lijf eens engels...
Op mijn schouder, waar haar hoofd lei
in den zoetsten aller stonden,
leeft nog de amber van heur adem;
op mijn lippen, op mijn wangen,
op mijn vingertoppen leven
de amberroken van haar leden...
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Ik geloof: er is een hemel,
ik geloof: er is een Eden,
ik geloof: er leven engelen,
of althans éen Engel leeft er,
en ik ken, ik ken dien engel,
en ik hield hem in mijn armen,
en zijn zoen trilt op mijn lippen,
in mijn kleedren leeft de geur nog
van zijn adem, van zijn lokken,
en ik heet hem, ‘Engel, Engel,’
zacht, dat geen het af kan luisteren,
zacht, dat híj alleen het hoore,
heel mijn ziel in iedren woordklank:
Wonderzoetje, streelekatje,
zoentjesdiefje, zoentjesgeefster,
dichtertje, maar niet met woorden,
niet met klatergoud van tropen,
maar met de al-lyriek zoenen
en den humor der jaloerschheid;
heerscheres, en toch slavin gij,
dienares, en toch vorstin gij!
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III.
‘P.S.’
MET sneeuwkristallen in de haren,
de lippen bleek, de wangjes rood,
kwaamt gij mijn kamer ingevaren,
juist toen ik mijn epistel sloot.
‘P.S. Ik wacht met open armen!
Dan - is het ook wat guur op straat,
het vuur zal hand en voetje warmen!
Voor wang en lipjes weet ik raad...’
Nu gij daar stondt, gansch in fourrure
geduffeld, boog ik, zeer galant:
‘Dear miss! Gij komt te goeder ure.
Voorwaar, het voorval is pikant!
‘U schreef ik even... - Darf ich bitten,
leg uw rotonde af, mijn trezoor!
Ziehier 't biljet... Gelief te zitten...
Mag ik? Ik lees het even voor...’
- o Vroolijk uur! Met kracht van reden
scholdt gij mij ‘roover, toovenaar...’ Aan ieder woord der aangebeden
gaf ik een kus tot kommentaar.
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IV.
WAAR zult gij uw hoofdje vlijen,
's avonds, als gij moe zult zijn?
Waar zult gij uw hoofdje vlijen,
als het gloeit van pijn? Aan mijn boezem moet het lenen,
hier, waar 't hart gij kloppen voelt;
rusten moogt gij daar, en weenen,
daar mijn hand uw slapen koelt...
Zwijg nu, vleesch; eb weg, mijn bloed!
Rust, gij, lievling, lang en zoet...
Ik....? - Ik waak, gelijk een moeder...
Waar zult gij uw voetjes leggen,
als zij tintlen van de kou?
Waar zult gij uw handjes leggen,
bibbrend, paarsch en blauw?
In mijn boezem berg uw handen,
tot hun ijs ontdooien mag,
leg uw voetjes in mijn handen,
blijf zoo sluimren tot den dag!
Alle hartstocht slaap nu in!
Zachtjes ebbe - záchtjes - 't bloed.
Slape stille, slape zoet!
Trouw en zuiver waakt mijn min
over u - gelijk een moeder!
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V.
Al isser die dach verganghen
AL isser die dach verganghen,
betrekt die nacht dat velt och! laet mi doch di pranghen
upt hert, dat veur di swelt.
Al isset wout so donker
lanx waer ic henemoet,
lichtet gheen stergheflonker och! t is bi di so goet!
So laet met di mi bliven,
ende dooch mi nevens di:
ghi cunt die nacht verdriven
siet ghi maer neer up mi.
Ghi sijt die morghendsterre ghi sijt den lichten dach!
Blijf mijn, 't sij nae of verre,
ende troost mi met dínen lach.
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VI.
SLANK zijt gij als een lelie
en zoo blond als rijpend graan;
op uw wang kriekt lentemorgen,
in uw oog glanst zon en maan.
Uw handen zijn flladdrende vlindren,
spelemeiend op rozeblaan,
en uw voeten, uw duivenvoeten,
ô 't is zweven, meer dan gaan.
Doch, lelie, kunt gij 't verklaren,
gij, zoo blond als rijpend graan,
hoe uw blik mij herinnert aan bloemen,
die enkel op graven staan;
hoe uw wang mij de bleeke tinten
vertoont van de affodil;
hoe het donker der nacht uit uw oogen
mij toestraalt koud en kil?
Dan schijnt het mij, of uwe handen,
- ô! een schijn maar! - in dolle woed
zich ballend, mij grijpen naar 't harte,
en keeren - getint met mijn bloed;
dan schijnt het mij, of uwe voeten,
maar ik weet, dat is alles maar waan!
met luchtig, dartel getrippel
over mijn harte gaan...
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VII.
EN zoo ik dan in dit leven, ach!
tot zelfs de hoop niet koesteren mag
uw liefde te verwerven,
toch is daar iets, dat vrouw noch man,
- zelfs gij niet, - mij verhindren kan,
dat is - voor u te sterven.
Ga ver van hier, wees arm of rijk;
ken heil en smart, zich zelf gelijk
zal déze liefde blijven;
nu dat ik weet, en och! te laat!
wat liefde doet en liefde laat,
kan niets ze uit mij verdrijven!
Want wat in liefde 't zoetste heet,
't is niet het branden, schroeiend heet,
der jonge, dartle zinnen;
't is niet - al noemt men 't ook terecht
de kroon der liefde! - trouw en echt
wie eerst mint weer te minnen;
maar 't is die gloed, die hemelgloed,
die 't eene hart voor 't andre doet
vol toewijding verteren,
een gloed, waarbij - eer zélf men 't weet,
het hart geheel zich zelf vergeet,
zich zelven áf kan zweren...
O ga dan vrij! Met u toch gaat
mijn ziel, uw schutsgeest, vroeg en laat,
met u, door 't gansche leven.
En... zijt ge ooit krank of krimpt van pijn,
en kan mijn bloed uw redder zijn,
'k zal 't, ongevraagd, u geven!
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VIII.
Ritornellen
ALS gij, met smaad, mijn hand hebt afgewezen,
is niet éen traan mij langs de wang gegleden.
Stom trad ik henen; - stom heb ik geleden.
En als gij, dagen - neen, slechts uren later,
schier vóor mijn deur, zoo fleemend stondt en praatté
met hem, dien ik gelijk de zonde haatte,
was toen mijn groet niet vriendlijk, onverschillig?
'k Heb zelfs gelachen! Lachen? Zingen wilde ik. Doch, in mijn binnenst was 't als ijs zoo killig.
En toen ik, aan uw huwelijksdisch gezeten,
zoo teer u d'arm zag vlechten rond zijn leden,
zeg, zaagt gij mij een mondvol minder eten?
Heb ik niet op uw wensch een lied gezongen?
Op uw gezondheid heb ik luid gedronken...,
en half den nacht gejokt, gedanst, gesprongen!
Doch, toen - in 't eind - het uur gebood te scheiden,
toen gij en hij, met trage, loome schreden
ter ruste ging..., ter ruste, - eilaas! gij beiden, toen, of mijn hart in stukken werd gereten,
zóo wee was 't mij... Doch, liever dan te weenen,
heb ik mij tong en lippen wond gebeten.
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IX.
Terugkeer
DE ziele leêg, 't verstand ontgoocheld, 't hart gebroken,
vlucht ik mijn kamer in, en schrei, door niets gestuit,
het voorhoofd op de hand, mijn sombre wanhoop uit...
- En zie, dien ganschen nacht heb ik geen oog geloken.
Toen, of een Geest een tooverwoord had uitgesproken,
stak eensklaps uit zijn kleine wieg, door 't blauwgeruit
gordijn, mijn kind - mijn vleesch en bloed, het handje, en luid
van vreugde kraaide 't, in zijn doekjes half verdoken.
Arme engel! Was ik u zoo vreemd tot heden toe?
O! 'k Voel me thans zoo uitgeput, zoo krank, zoo moê!
Kom! Sluimer gij me op 't hart, gij, leven van mijn leven!
Leg teer uw poezel armenpaar mijn wangen rond...
Ik wijk niet meer van u, ik, die in 't eind verstond,
wat hemelwaarde schat in u mij werd gegeven.
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X.
O Droom van roode Rozen
Gazele
Aan Meester Mari J. Bauer, den Oosterling.
WIE mint, alléen wie mint bevroedt, - o droom van roode rozen,
uw hemelsche weelden, uw honigzoet, - o droom van roode rozen.
Ik zag Namoenah; sluimerloom lag zij in haar diwan verzonken:
traag sloop ik haar nader, voet vóor voet: - ‘O droom van roode rozen!’
Aarzelend bukte ik over haar; mijn adem stokte in mijn longen...
Bloeide 't Eden niet, geurend in mijn gemoed, - o droom van roode rozen?
Door haar wimpers, hoe zijdig zwart en hoe lang, gelokene vlinderwiekjes,
drong als sterrengeschemel der oogen gloed, - o droom van roode rozen!
En een vlinder, verlokt door het zwellend rood, klapvleugelend, wiegde om haar mondje:
den vermetele ving ik terecht tot zijn boet. - o droom van roode rozen!
Heel stil, onhoorbaar zette ik mij toen naast haar op haar kussen, en vleide:
‘Zacht sluimer tot morgen, daar ik u behoed... - O droom van roode rozen!’
Toen viel mijn blik op haar hals en borst: o die hals, puur sneeuw en leeljen,
die boezem, louter room en bloed, - o droom van roode rozen!
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en die heupen, blanker dan 't dons der zwaan, volrond uit haar djebah zwellend,
half in haar dommelen losgewroet, - o droom van roode rozen!
Haar feeënmondje zag ik: - twee gepaarde rozeblaadjes!
Hoe vaak niet had het mij lachend begroet, - o droom van roode rozen!
En huivrend van lust en juichend van smart, voelde ik, hoe 't in mijn aadren
wild bruisend zwol als een wassende vloed, - o droom van roode rozen!
Zegevierend sloot ik toen ál dat bekoorlijke saam in mijn armen,
't uitjuublend: ‘Ik kus u! Ik kus u, daar 'k moet!’ - O droom van roode rozen!
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XI.
De Kibitka
Aan Meester Ph. Zilcken, den gevierden etser.
DE kibitka is vóor... Uw driespan staat,
te stampen, te trampelen in de straat.
Echt Donausche rossen: de ruin spierwit,
twee bruine merries. Met glimmend gebit
knagen ze op 't mondstuk; machtig slaan
zij den ruigen staart en de waaiende maan;
spannen tot barstens teugel en toom;
snuiven met weelde den mistigen doom,
die wuift om het slot als een donker kleed... De sneeuw vlokt neder wijd en breed.
De sneeuw vlokt neder, zonder gerucht,
uit de gore, de lage, de looden lucht.
Als blanke bietjes in dichten zwerm
fladderen de vlokken; tot berm bij berm
hoopen zij samen... Daar giert en fluit
de wind, al snikkend, zijn heimwee uit,
huilt lang en droef door de gangen van 't slot
als een lijdende ziel, die jammert tot God,
als een ziel, die van troost noch verlossing weet... De sneeuw vlokt neder wijd en breed.
Ongeduldig loopt, in zijn kraag van bont,
de menner, in rood livreipak rond:
een zoon van de Steppe, hoog als zijn ruin;
om zijn machtigen haarbos, kroezlend en bruin
sluit glimmend de sjapka; met lederen want
houdt hij de lange karwats in de hand;
een gestalte als een boom, met ontzaglijk gelaat,
met de houding van een potentaat,
kleinzierig in zijn knechtenkleed... De sneeuw vlokt neder wijd en breed.
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Daar treedt Gij nader! Oostersche geur
zweeft, als gevleugelde voorboô, U veur.
In een wolkje van tulle, fijner dan rag,
bergt Gij uwer lippen luimigen lach,
het rozerood van uw zoete gezicht,
uwer lieflijke oogen lieflijk licht.
Een mantel van vlekloos hermelijn
omgolft uw boezem; uw voetje fijn
laat nauwlijks een spoor, waar of het treedt... De sneeuw vlokt neder wijd en breed.
Met uw zoetste: ‘Kom!’ - hoe goed zijt Gij! met uw tooverendst lachje wenkt Gij mij.
Daar hokt de menner al op zijn stoel:
het kommando klinkt, kort en koel...
De driftige merries spannen het oor,
en wrenschend en hennikend luid in koor,
leggen de machtige renners aan,
stuiven, de winden te vóor, langs de baan...
In wolken golft hun adem heet. De sneeuw vlokt neder wijd en breed.
Te viervoets, steigrend, in vollen galop,
rinklende bellen om hals en kop,
met breed uitwaaiende manen en staart
rennen - vliegen zij suizend langs de aard.
Onder de ijzeren slede, zwaarder dan lood,
onder der rossen beslagen poot,
kreunt snerpend de sneeuw als een kraaiend kind,
maar - bóven dat kreunen en bóven den wind
schalt luid en luider des menners kreet... De sneeuw vlokt neder wijd en breed.
‘Hop! Hop! Vooruit!’ In steeds doller vaart... Ademt wel zaliger paar nog op aard?
Onder uw mofje, bezet met kant,
vond lang mijn hand uw fijne hand.
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Zacht wendt Gij tot mij uw bekorend gezicht:
wat straalt uit uw oogen een hemelsch licht!
Tegen mijn boezem leunt Gij u aan...
In mijn oogen zwelt een stille traan,
de zoetste traan, die ooit oog ontgleed! De sneeuw vlokt neder wijd en breed.

Envoi
Tzarewna! Rouskia's eêlste spruit!
Gedoog, dat ik met lief geluid
van rhythmen en woorden, week van klank,
bij goussli-spel U groetend dank.
Mij, armer moedjiks armen zoon,
met stolnikstaf noch tzarenkroon,
mij schonkt Gij, was het ook slechts éen uur,
uwer wangen blos, uwer blikken vuur,
doch vooral dien kus, dien ik nimmer vergeet... De sneeuw vlokt neder wijd en breed!

Dans l'interminable
Ennui de la plaine,
La neige incertaine
Luit comme du sable.
Paul Verlaine.
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Klank en rhythmus
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Den lieven Vriend, Meester Peter Benoit
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Klank en rhythmus
There is in souls a sympathy with sounds;
And as the mind is pitch'd, the ear is pleas'd
With melting avis or martial, brisk or grave;
Some chord in unison with what we hear
Is touch'd within us, and the heart replies.
William Cowper.

I.
Roze Bloeme
ROZE bloeme van mijn gedachte,
in mijn harte stil ontloken,
donzen kelk vol fijne roken,
vol bij dage, voller bij nachte,
bloem met eêlgetinte bladen,
door geen kunstnaar na te malen,
rijp en rood van u te baden,
gulzig, in der Verbeelding stralen,
laat me u aan mijn lippen brengen,
teedre bloem! Laat me in uw harte
tranen bittrer zielesmarte,
tranen zoeter vreugde plengen!
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Kelk van louter vuur, ik druk u
smachtend op mijn mond buig teder
't ongerepte steeltje neder
in mijn hand, - en zie: ik pluk u!
Zie! 'k Heb u geplukt! Ik staar en
juich u toe, van weelde dronken.
Uit uw harte stralen vonken,
vonken spatten uit uw blâren,
en uw ziel, rein als uw kleuren,
teelt van zonnedauw en regen,
walmt mij van uw lippen tegen,
bloemenzieltje, puur van geuren!...
Neen, niet tanen zult gij, Bloeme!
Leven zult gij, bloeiend leven!
'k Wil u nieuwen wasdom geven,
nieuwen wasdom: eer en roeme.
Licht als blanke waterkruiken,
dobberend tusschen vijverboorden,
op een vloed van weeke woorden
zult gij deinen, rijzen, duiken...
Zachtjes laat ik u ontglippen...
Dein en dans nu, onbedolven!
Rhythmisch dragen u de golven,
kussen u met vochte lippen;
dragen u, waar briesjes zuilen,(19)
traag en kalm, met trage slagen;
rukken u, met koortsig jagen
suizend voort, waar stormen huilen;
sleuren, waar de bedding smal is,
wild u weg, als wilde kinderen;
snorren, gonzen, speelsch als vlinderen
om u rond, waar breeder wal is;
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slieren u met schalk gewiegel
voort langs weide- en heidelanden,
voort..., - tot waar u teedere handen
vangen van hun gladden spiegel,
zacht u aan de lippen brengen,
stil en zacht, en in uw harte
tranen, tranen bittrer smarte,
tranen zoeter vreugde plengen...,
bloem met eêlgetinte bladen,
door geen kunstnaar na te malen,
rijp en rood van u te baden,
gulzig, in der Verbeelding stralen,
donzen kelk vol zoete roken,
vol bij dage, voller bij nachte,
roze Bloeme der gedachte,
heimelijk in mijn hart ontloken...
Que ton vers soit la bonne aventure
Eparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym.
Paul Verlaine.

Eindnoten:
(19) Zuilen - zachtjes lispen.
N.-B. - De Fransche verzen, bij enkele nrs gevoegd, zijn op te vatten als motto's, zonder meer.
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II.
Langzaam, in vale stralen
LANGZAAM, in vale stralen,
weg kwijnt de zonneschijn...
Dieper in 't harte dalen
voel ik mijn oude pijn...
Klokken, heel ver in het Westen,
bengelen - o, zoo traag.
Vogelkens, op hunne nesten,
tjilpen in boom en haag.
Zwanen, witdonzige zwanen,
steevnen, een levende vloot,
hoog langs de azuren banen
weg - vóor den winternood.
Eendjes, die badend kwaken
op de drassige beek in de wei,
schudden hun vlerken en slaken
een lang en snerpend geschrei!
Och! Konden ze u volgen, gij zwanen,
zich voegen bij u op uw vlucht,
naar des Zuidens lomrige lanen
in een zuiverder, sterkender lucht...!
Ach! Had mijn verlangen vleuglen,
gij zwanen, die zweeft boven 't slijk,
geen macht zou mijn ziele beteuglen:
zij steeg naar hooger rijk!

Cette âme qui se lamente
En cette plainte dormante,
C'est la nôtre, n'est-ce pas?
Paul Verlaine.
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III.
Sterrenschijn en manestralen
STERRENSCHIJN en manestralen
vullen 't bosch met schemeringen...
Bladgefluister... Nachtegalen
hoor ik in het duister zingen.
Door den groenen dom van 't loover,
biggelend uit de hoogste toppen,
zijpelt, regent lichtgetoover,
kil en koud als waterdroppen,
zijpelt op de donkere grassen
als een web van lichte vlekken,
regent, dwars door struikgewassen,
tot de meest verborgen plekken,
scheppend, in het dicht geschemel,
- beuk en berk met floers omhullend, schimmen, met verward gewemel
't zwart gewelf der takken vullend:
van hun schedel zwaaien rosse
lange lokken; om hun leden
golven, wiekgewijs, in losse
breede plooien, lange kleeden,
en, met wondere gebaren,
wenken zij elkaar en fluisteren...
Als geluid van verre snaren
weeft en zweeft door 't stille duister.

Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune,
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.
Paul Verlaine.
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IV.
Langs het lijze vloeiend water
LANGS het lijze vloeiend water,
door de zinkende mistgordijnen
zweeft, als heimelijk geklater,
in het groenige maneschijnen.
Plompen, door den wind bewogen,
rimpelen, met gebruinde ranken,
in steeds breeder cirkelbogen
't vlak, waar vlokken schuim op blanken.
Sterren, die daar boven flonkeren,
- goudgebloemt op blauwe wegen, uit den waterschoot, den donkeren,
lonken ze ons, als oogen, tegen.
Dichter wordt de nevel; laag en
lager rafelt, vlokt hij neder.
Dan weer, op een bries gedragen,
deint en deist hij heen en weder.
Dag-hel vallen manestralen
op den vloed...: die nevels léven!
Geesten zie ik stijgen, dalen,
Niksen zie ik naderzweven.
Ei! Met vale, onvatbre handen
slaan zij waaiende sluiers open,
wier met goud bezoomde randen
zij in 't slapende water doopen...
Achter hen, als vleuglen, zwieren
lange, vuurdoorgloeide haren.
Hun gebogen hoofden sieren
bleekroze affodillenblâren.
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Langzaam, in een eindloos langen
langen stoet, in 't maneschijnen,
zweven zij, met stille zangen,
door de zinkende mistgordijnen.
Zoo, tot de eerste morgenvonken
weven over het lijze water,
hoort men zoete stemmen ronken,
ronken tusschen het beekgeklater...
C'est tous les frissons des bois
Parmi l'étreinte des brises,
C'est, vers les ramures grises,
Le choeur des petites voix.
Paul Verlaine.
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V.
Wind
EN zie! Daar woei een wind. Wijd uit het Westen,
met reuzenschreden, hoorden wij hem naadren,
en duiklen in de reuzelende blaadren,
voorttuimlend van gewesten tot gewesten.
Licht als een havik, die om vogelnesten
in 't rond wiegt, reed hij, op onzichtbre raadren,
door loovers, waar de merelen vergaadren,
langs toppen, waar geen vogel zich durft vesten.
En lager zonk hij... Of een reuzenorgel
op eens een jubelhymne in 't rond deed klaatren,
scheen boom, en tak, en blad, een stem te krijgen:
de beuken juichten als uit vollen gorgel,
struweelen deden niets dan pijpen, schaatren,
als vedelsnaren gonsden duizend twijgen.
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VI.
Herfst
THANS bloedt de Herfst in 't wijde bosch
uit wond bij wonde.
Verflenste bladeren, rood en ros,
zwijmlen ten gronde.
Als bloedige droppels vallen, vallen
zij aarzelend, huiverend - duizendtallen in beek en plas,
of dekken klagend, doelloos stervend,
het klamme, kille gras...
Zij vallen, vallen, zieklijk glanzend
met mooren verven;
maar rollend, zwevend, fladderend, dansend,
zij sterven - sterven...
Dan komt de Nacht, uit neevlen weenend
veel duizend tranen... Angstig, stenend
als een bang kind,
begraaft hen al, in de slijkrige aarde,
de Winterwind.
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VII.
Regendruppels
UIT de bruine, naakte toppen
valt, van tak op tak, de regen,
valt en klapt, in zware droppen
op de malschgetrapte wegen;
ritselt, in heel dunne beken,
langs den stam, in plas bij plas,
zabbert, met weemoedig leken,
op het vuilbemorste gras.
Eenzaam kruipt de slak, de zwarte,
uit de drabbig-bruine voren....
Snerpend, uit de donkre verte,
tuit en weent de jagershoren...
Traag, in langgerekte akkoorden,
snikt hij voort in bitterheid,
en mijn harte zoekt naar woorden,
die vertolken, wát hij schreit...
Najaarsavond... Donkergrijze
wolken, en de winden klagen,
klagen als een kind, dat, lijze
weenend, in zijn wieg blijft vragen
om wat licht...
Een flets geschemel
glimt, bij wijl, op dras en slijk,
vaalgroen, aan den grauwen hemel,
drijft de maan, een rottend lijk!
O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s'ennuie,
O le chant de la pluie!
Paul Verlaine.
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VIII.
Winterrood
HOE bloosde gansch het West vol rozen
bij 't scheiden van den Winterdag
Scherp schoor de wind, in breede poozen,
't veld, dat in blanke waduw lag.
De takken smeet hij rond, de brozen,
de toppen brak hij door als rag!
Toch bloosde gansch het West vol rozen
bij 't scheiden van den Winterdag.
Toen hoorde 't Woud ik zuchten loozen:
‘Mijn arme takken! Ach! ach! ach!...
Waar is de Redder, die den boozen
Vernieler neervelt met éen slag!
Dan gloeit het West vol bloedge rozen!’
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IX.
Maanlicht
WEG zweeft de dag op wieken, vlammend rood
en wijd ontplooid. - In éen gegons van gouden
en roze torren treedt nu, loom als lood,
de zwoele zomeravond uit de wouden.
De zoete vogelkens, de pootjes in
den koelen nachtmist badend, kwinkeleeren
nog hier en daar hun eeuwig lied van min,
dauwpereltjes afschuddend van hun veeren.
Daar steekt, in 't Oost, zijn krommen zilverhoren
uit rozen nevelkring, het maantje thans,
spreidt over burgslot, walkanteel en toren
gelijk een sluier zijnen zilverglans,
wekt vlammenschijn in 't gotisch torenvenster,
zendt schimmen uit, als wachten, achter poort
en schans; wekt, in den koopren weerhaan genster
op genster; spookt en danst langs 't hofplein voort
tot in het park. - Dáar, op een sfinks van steen,
haar scherpe nagels in de klimplant hakend
die welig woekert om het monster heen,
treft hij drie blanke pauwen, half nog wakend...
En geen geluid, van ver of van nabij...
De pauwen zitten, als versteend, daar neder...
Als marmren pauwen, roerloos, zitten zij:
staalachtig glimt en vlamt hun witte veder.
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Doch, als de maan nu, langzaam voortgedreven
langs hooge azuren baan, haar kille klaart
vol neer laat stralen op de vogels, leven
zij plotsling op, loswaaîerend wiek en staart...
Traag schuiven zij de lange pennen open,
- een stil geruizel als van zijden stof...,
en fladderen weg, luidruischend, gansch bedropen
van zilverglans, ver, in den donkren hof.
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X.
De Beek
Den lieven dichterlijken Meester Leo Frédéric.
VAN wijd, van heel wijd, waar de abeelen staan,
komen de vroolijke golfjes gegaan,
- veel dartlende, huplende kinderen.
Zij borlen zoo jolig en schaatren zoo luid
in bruising van schuim hunne blijheid uit...
Wat kon er hun vreugd wel vermindren?
't Zijn dartlende, huplende kindren!
O! Huplende, dartlende kinderen zijn 't!
Waar het lommerken zwoelt, waar het zonneken schijnt,
beschrijven zij grillige kringen.
Daar gaan zij te reie in schaar bij schaar,
daar tuimlen ze en buitelen over elkaar,
en zingen, zingen, zingen,
ómreiend in grillige kringen.
Naakt, poedelnaakt, en zoo blank als melk,
en zoo roos als ontlokene rozen is elk.
Hun lokken, de lange - zij waaien!
En hun handjes klappen en staken maar niet,
en hun voetjes trappen en laten 't maar niet,
de mondjes kraaien, kraaien,
en hun lokken, de lange - zij waaien!
En wát of zij zingen - ei! weet gij het niet?
Zij zijn er het vroolijke nat van den vliet,
de maagdlijke frischheid van 't water,
de gláns van het water, zijn reinheid, zijn klaart,
zijn stoutheid, zijn boudheid, de kracht van zijn vaart,
zijn dol, zijn ontembaar geklater,
de frischheid, de jeugd van het water!
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Dan - ei! het gaat verder, in bruisende vaart!
- ‘Bukken!’ Hier wiegelt het weeldrig geblaart,
diepgroen, tot den bodem gebogen.
‘Hoog óp nu!’ Daar beuren de reuzen van 't bosch,
de eiken - de stammen, in tabberds van mos, almachtig de kruinen ten hoogen,
door geen windje, geen zuchtje bewogen.
Doch dalwaart gaat het nu, dalwaart, en snel!
Een poos vloeit rustig, droomerig, hel,
met regelmatig geklater,
het wiegelend nat! Dan, de bedding wordt smal,
en nu willen zij alle gelijk in het dal,
al de jolige kindren van 't water,
met stijgend gejoel en geklater. En zij zíjn er..., in 't dal! En het is er zoo groen,
en het zonneken ligt, in den lauwblauwen noen,
en slaapt er zoo zoel op de zode.
Ook de golfjes - de kindertjes - vlijen zich neer!
Wie wil er nog verder? Zij kunnen niet meer. Zij hebben de rust zoo van noode en het slaapt er zoo zoel op de zode...
Maar, jawel! Jókken was het! De jeugd is de jeugd!
Wat weet zij van rusten? Zij kent er slechts vreugd,
en verder weer stuwt het, in zwermen!
Langs olmen en beuken stuift het weer heen,
om het eerst, om het zeerst, naar het slapende veen halsoverkop, bij heel zwermen. Ei! Hoort gij de voorsten al kermen?
Doch dwars door het vadzige water van 't veen
en dwars door het kroos... zie! het gaat er door héen,
en - helder en frisch als te voren,
weer gaan zij te reie, in schaar bij schaar,
weer tuimlen ze en buitelen over elkaar...
Hun zingen - tot hier kunt gij 't hooren zoo helder, zoo frisch als te voren...
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Van wijd, van heel wijd, waar de abeelen staan,
komen de vroolijke golfjes gegaan,
- dartlende, huplende kindren!
Zij borlen zoo jolig en schaatren zoo luid
in bruising van schuim hunne blijheid uit...
Wat kon er hun vreugd wel vermindren!
't Zijn dartlende, huplende kindren!
Én wát of zij zingen - ei! weet gij het niet?
Zij zijn het vroolijke nat van den vliet,
de maagdlijk- en frischheid van 't water,
de gláns van het water, zijn reinheid, zijn klaart,
zijn stoutheid, zijn boudheid, de kracht van zijn vaart,
zijn dol, zijn ontembaar geklater,
de frischheid, de jeugd van het water!
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XI.
De Klokken luien
Aan Meester Paul Gilson.
O! Klokken in den najaarsavend,
wat luidt uw luien lief en lavend!
O! Klokken in den winternacht,
wat luidt gij als een jammerklacht!
*

**

O! Klokken in den najaarsavend!
Met liturgieën, klagend teder,
als priesters, 't doode loof begravend,
dat langzaam zwijmlend dwarrelt neder,
op goud en purpere avondluchten
stort gij uw ziel uit, najaarsklokken:
die zweeft tot mij met stenend zuchten,
een bleeke maagd, met waaiende lokken,
met waaiende lokken en doodsche wangen
en oogen, waarin tranen beven...
Die zingt heel droef, en - in heur zangen
herleeft, éen stonde, 't gansche leven,
het leven van de zoete maanden
der bloemen- en der minneweelden,
toen geur en kleur zoo machtig streelden
dat wij ons weer in Eden waanden.
*

**
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O! Klokken in den najaarsavend,
wat luidt uw luien lief en lavend!
O! Klokken in den winternacht,
wat luidt uw luien als een klacht!
Uw luien luidt als 't bange klagen
van kindren, in het bosch verloren...
Uw luien luidt als 't smachtend vragen
naar 't Zijn, ons na dit zijn beschoren...
Uw luien luidt als 't hooploos snakken
van stervenden, die willen leven...
Uw luien luidt als 't ‘ach’ der zwakken,
die willen, maar niet kunnen sneven...
O! Klokken in den winteravend,
terwijl de vlokken vallen, vallen,
heel de aarde in hare wâ begravend,
laat gij uw de profundis schallen.
In hagelbui en windorkanen
stort gij uw ziel uit, winterklokken;
die waart dan - wild - langs veld en banen,
Erinnys, zij, met slangenlokken...
Haar jammeren beheerscht de stormen:
wie 't hoorde, heeft den slaap verloren.
In 't graf versteent het spin en wormen,
in 't bosch verdort het braam en doren.
Haar oogen gloeien, roodbekreten
door mist en damp; haar bloed golpt rood
uit haren boezem; opgereten
met drakenklauwen is haar schoot...
*

**
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O! Klokken in den najaarsavend,
wat luidt uw luien zacht en lavend. O! Klokken in den winternacht,
wat luidt gij als een lange klacht...
How soft the music of those village bells
Falling at intervals upon the ear
In cadence sweet, now dying all away,
How pealing loud again, and louder still
Clear and sonorous, as the gale comes on!
William Cowper.
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XII.
‘Vivos voco... mortuos plango...’
Aan Meester Jan Toorop, den dichter met lijn en kleur.
LANG en traag, heel droef, heel traag,
als door zwakke kinderhanden getrokken,
luiden, met plotslinge, sidrende schokken,
de klokken, de klokken,
de weenende, stenende klokken,
droef en traag,
als een innig, eentonig gebed of geklaag
vol mystische pijn,
in den wonderen bybelschen avondschijn.
O! Weemoed der klokken!
Bij elken slag
der klepels op 't zinderend brons,
soemen met gegons,
met dof voorttrillend geronk en gegons,
als reusachtige hommels bons na bons,
zwirlend, witbleek, door de fijnbleeke luchten; als zware, paarse vlokken,
gezwollen van jamren en zuchten,
weenen en klagen
ze in lange, lang voorthuivrende slagen,
die denken doen aan wangen, stervend bleek,
die denken doen aan roodbekreten oogen, weenen de klokken, krampachtig bewogen,
weenen om 't einde der vroolijke week,
weenen, als kinderlooze ouders,
weenen, als hulplooze kinderen,
de bange, wrange zaterdagavondklokken...
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En die vlokken van klank sneeuwen op 't schemerend land
wel heinde en verre...
En die tranen van wee dauwen op 't eenzaam strand
wel heinde en verre...
En dat bonzen weergalmt in zoo menig menschenhart,
in zoo menig hart,
en verwekt er den weemoed, versterkt er de smart,
in zoo menig hart...,
dat bonzen der zaterdagavondklokken...,
van de klokken, de droeve klokken... *

**

En in het visschersvlek - een hoopje huisjes
met rooden baksteenwand en groene blindjes
en perkjes vóor de nette deurtjes, sterft
allengs het laatst gerucht van dag en week...
Slechts hier en daar nog slaaft Bedrijvigheid...
Hier plukken, vast voor 't zondagmiddagmaal,
twee visscherskindren 't ooft eens appelaars;
daar rolt een knecht naar 't afdak, laag van steek,
een ledig vat, terwijl de huishond, keffend
opspringt rond hem...; ginds, op de stoep vertoeven,
heel stille koutend, of het klokgelui
de woorden doet versterven op haar lippen,
vier visschersmeisjes, de ellebogen op de
hoog ópgestoken knieën, 't blozend kopjen
omschemerd door de blinkend witte kuif,
rustend op de open handpalm...
Aldoor luien,
luien de klokken in den avondgloed,
en - zóo stil wordt het al, dat men, bijwijlen,
ópruischend als een lange zucht, het bruisen
der zee kan hooren, tusschen bons en bons
der droeve droeve klokken, wier gelui
om 't dorp, - onzichtbaar voor het oog des lichaams,
maar voor het ander niet, - een mystisch floers
van stilte en droefheid en van godsvrucht weeft...
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Gelijk geplaagde zielen, schichtig, angstig,
fladderen vledermuizen over 't vlek,
terwijl, heel ver, aan d'andren kant van 't duin,
een late steamer 't duister tegenschreit
als een vermoorde, jamrend, uit bloedgen strot,
om wrake jamrend, rust- en hopeloos.
En luider, luider, trager, altijd trager
luien-luien
heel droef en traag,
als een innig, eentonig gebed of geklaag,
de droeve klokken,
de bange klokken,
de stenende zaterdagavondklokken...
*

**
Achter de visscherstulpen,
't gezicht naar het Westen gekeerd,
staan, als versteend,
roerloos en stom in de stilte des avonds,
in 't schamel werkdagspak twee visscherlui.

Is dat het klokgeween, dat hen ontroert
tot tranen toe...;
't mysterie van het wordend duister, dat
beiden omwalmt als met een mist van angst;
't mysterie van de zwartende avondkimme,
rood van 't onwischbaar bloed van vroegre kataklysmen?
Huiverend staan zij daar, bleek als de dood,
starend met opgetrokken wenkbrauw, de oogen
puilend de holten uit met flets geglans,
d'iris vergroot, onmatig; 't witte hoornvlies
met bloed doorloopen, en de wimpers, grijs
en stoplig, badend in een zilte vocht...;
als steenen beelden roerloos, in de stilte,
zakkende, tastbaar, met het donker neer,
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terwijl, alom, vóor hen en achter hen
de levenlooze dingen, in 't mysterie
van 't wordend duister, fluistren en bewegen,
óplevend, stil, als van een leven, dat
bij daglicht 't aanschijn heeft van enkel dood...
En starend staan daar beiden, spraakloos starend
wijd in het vage, starend, als twee dooden,
wier oog niet werd gesloten, starend hoopen machtloos als aan strand gespoelde kwallen,
en uit hun strakgespannen oogen glanst
zoo koud en scherp een licht van angst en schrik,
dat men zou zeggen, dat voor de eeuwigheid
die oogen staren móeten; dat die wimpers
nimmer of nimmermeer, bij nacht of dag,
toeluiken mogen, toegaan, zacht en stil,
tot zoet vergeten in een zoeten slaap...
En daar nu de éen, - reus door gestalte en bouw,
een Wiking, die zijn draakschip overleefde,
een uitgewoed Berserker, uitgemergeld
door krankheid en ontbering, doch nog nauwlijks
gekromd van ouderdom, én staart, én luistert...,
staart... naar het reuzig groote zongezicht
dat, over 't duin ginds, bloedige tranen schreit?...
luistert... naar 't lange, bange klokgedommel,
bonzend als steenen op een doodenkist?...
staart... naar een beeld, dat de eigen fantazie
oproept in 't wordend donker, doch zóo wreed,
dat in zijn eigen aders 't bloed bevriest?
luistert... naar vloek of dreiging, knarsend, dondrend
in 't lange bange luien van de klokken?... verbergt zich de andre, kleiner van gestalt,
doch meer ineengedrongen, ruwer, zwaarder
van ledematen, sidderend als een kind,
achter zijn makker..., starend, luistrend zelf
naar 't eigen beeld, en de eigen vreemde stem...
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Een groote, zwarte hond, met wilde sprongen,
briescht grollend, knorrend, als een wind zoo snel,
in immer enger kringen rond die twee...
De klokken luien... Starend staan en peinzen,
als steenen beelden roereloos en zwijgend,
die stramme twee..., en blikken vóor zich uit,
wijd vóor zich uit, als blonk hun ver in 't Westen,
dwars door 't gescheurde sluierdoek des Zijns,
het al-ontraadslend Raadselwoord des Fatums,
tot lijk verstijvend, wie het lezen dorst...
Uit dooft de zon nu, als een vuurkarbonkel
in zee gezonken, sissend...
In het donker
hult zich het duin, en slaapt, en slaapt, en slaapt...
Traag steekt het visschersdorp zijn lichten aan;
elk vierkant raampje baadt in hellen luister....
Haar sikkel zwaait in 't Oost de halve maan...
*

**

Aldoor - aldoor nog klagen de avondklokken,
aldoor - aldoor, heel traag, heel droef en traag...
Aldoor - aldoor, als door een kinderhand getrokken,
aldoor - aldoor, met plotse, sidrende schokken,
en weenen hun klacht vol mystische pijn
in den maneschijn...
Bij elken slag
der klepels op 't zinderend brons,
soemen, met gegons,
met dof voorttrillend geronk en gegons
als reusachtige hommels,
bons na bons,
zwirlend, witbleek, door de maanwitte luchten...
Als zware, paarse vlokken,
gezwollen van jamren en zuchten,
weenen en klagen
ze in bange, lang voorthuivrende slagen,
die denken doen aan wangen stervend bleek,
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die denken doen aan roodbekreten oogen
weenen de klokken, krampachtig bewogen,
haar wee naar den hoogen,
weenen om 't einde der vroolijke week,
weenen als kinderlooze ouders,
weenen als hulplooze kindren,
de bange, wrange zaterdagavondklokken...

2 November 1891.
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Uit den wonderhoorn
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Den hooggeachten Vriend, Ch. Boissevain
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Uit den wonderhoorn
I.
Lamok
Araabsche Legende(20)
TOEN Lamok, zoon van Ranoch, zoon van Kaïn, zoon van Adam,
sidderend van diepe vadersmart het lijk zijns zoons ontdekte, als in een sluimer lag de knaap; lieflijk omsloot zijn nog rozig
mondeken de giftige, wilde vrucht, de roode, die hem gedood had; toen knielde, zonder een snik, een traan, machteloos de handen wringend,
als een beeld van steen de Titan neer bij de diep aanbeden gestalte;
als een moeder hief hij van de aard omhoog 't aanvallig, lokkige hoofdje,
opende met bevenden vinger het oog, zoende hem den mond als in wanhoop,
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riep luid en luider zijn naam...
Vergeefs! Beweegloos lag daar zijn lievling!
..................
Op zijn schouders torste toen de Reus het blanke lichaam, en droeg het
verre tot een plaats, waar hemelhoog een boom uitbreidde zijn armen.
Ontelbre bloemen, rood en wit, geurden om den voet, in de schaduw;
scharen van gevogelte verkondden daar 't zalige genot van de liefde.
Voorzichtig lei hij dan 't lijkje neer op gras en bloemen, en plukte
tot een stapel 't geurigst en rijkst gebloemt, en reeg op lissen het samen,
en wond het twintig, dertigvoud om de blanke, lieve gestalte...
Dan nam hij ze op; met een enklen ruk trok hij de benedenste takken
lager, en met bevende hand nu schoof hij het lijkje dáarop te ruste...
..................
Jaarkring op jaarkring volgde; grijs, gebukt van kwalen en jaren,
zwierf doelloos immer Lamok rond, levende van jacht en van vischvangst.
Geen hoek des wouds, dien hij vermeed; geen plek der eindlooze heide, of
zijn voet betrad ze...; slechts éen stuk grond boezemde den Titan schrik in:
de boom! Hoe vaak hem het hart ook trok daarheen,
naar 't lijk van zijn lievling,
afschuw weerhield zijn schreden steeds; - en zuchtend ijlde hij verder.
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Maar éens weerstond hij 't verlangen niet! Als onzichtbre handekens legden
warm zich in de zijn, en geleidden hem naar 't bloemig, lommerig plekje.
Daar stond hij vóor den bekenden boom; koortsachtig greep hij in 't loof; doch
ruischte het gebladert van vooglenzang, van lijk en bloemen geen spoor meer!
Doch op een der takken prijkte een nest, vol jongskens, die gaapten en piepten...
Toen weende Lamok; lang en dof snikte hij het uit; doch, het nestje
wiegelde ongedeerd op de twijgen voort, beschut voor spiedende blikken!
Dan bukte Lamok. Boog en pijl lagen in het mul aan zijn voeten...
Welk aaklig voorwerp merkt zijn oog, dat hij 't starlings vestigt ter aarde?
Bleeker dan een doode staat hij daar; de éen hand gestrekt naar een hoopje
beenderen, zoo wit als versche sneeuw, verborgen tusschen de kruiden...
En over Lamok kwam de geest:
eerbiedig raapte hij samen,
wat eens zijn blozende lievling was,
en dekte en neschte 't met kussen...
En met een sylex, scherp van sneê, splijt, schaaft en rondt hij de beenderen;
en past ze tot een driehoek saam, met stevig sluitende voegen.
Van d'eigen schedel snijdt hij straks een lange, zilveren haarvlecht,
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en weeft daaruit een forsche koord en rekt en spant ze op de beendren...
Tokkelend beproeft hij de snaren nu, en ô wonder! streelende klanken,
menschelijke tonen, vol en week, trillen van de zilveren haren...
In het diepst zijns harten weerklonk het lied van de snaar op het blanke gebeente,
- jubelend herkende hij plots den klank:
de onvergeetbre stem van den doode!

Eindnoten:
(20)
Jambische tetrameters:
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II.
Dévaki's Ontvangenis
EN vastberaden, zonder vaar of vreeze,
trad Dévaki het somber oerwoud in,
bedekkend met een schort van groene blâren
het eedle roos haars ongerepten lijfs een lotuskelk, slechts d'eersten morgen open.
Als een pagode, hoog, hoog boven haar
welfde het woud zich: eeuwenoude palmen
vlochten hun takken tot een levend dak,
waardoor, als gouden sterren, hier en daar
de zonne vonken schichtte. Slingerplanten
kronkelden welig rond de stammen op
tot in de kruin, van waar zij, rijk betrost
met witte en roode en blauwe bloemen, neerwaarts
schommelden tot den grond, als levende
gordijnen eens altaars...
En, ín die kruinen,
en ín die bloementrossen, vóor en achter
en links en rechts, vernam de stille maagd
geluiden wonderbaar. Een heer van vooglen
huisde in het loover, fluitend, kwietrend, schetrend,
afwislend honderdvoud in klank en maat.
En op de bloemenweelde der gordijnen
gonsden de bijen, zat van honignippen,
zoo smeltend, smachtend zoet elkaar in slaap,
dat Dévaki, de handen op haar boezem
kruiswijs gevouwen, droomend stil bleef staan,
zich zelf afvragend, of - hetgeen zij hoorde,
geen zucht van weelde was, uitloozend in
een langen, langen zoen, en dan, eerst dán
ópluidend, hoog, tot alleluialied!
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Doch rond den avond, toen de zonne langzaam
naar 't Westen neigde, trad zij uit het woud,
en zie, daar lag en droomde in wondren vrede
een hemelblauwe vijver, in een ring
van zilverboomen - als een eerewacht.
En schoon de Maagd voor 't eerst die plek betrad,
toch wist zij, wíst, dat ver, aan d'overkant,
de rust haar wachtte... Dan, aan d'oever zag zij
een bootje vastgemeerd; met lichten voet
trad zij er in, en zie - hoog uit den hemel
streek, breed uitwuivend met sneeuwblanke vleugels
een zwane neer, en trok het bootje voort...
En zijzacht gleed, den stillen waterspiegel
nauw rimpelend, de lichte kaan voorbij,
wekkend een poosjen, uit haar zoeten slaap,
de groote blanke en roze lotusbloemen,
opdeinend, links en rechts, als wilden zij
de Maged zien, die in het bootje zat.
Toen baadde plots, van d'een tot d'andren oever,
de heele vijver in een rozen glans,
en naast de bark, - van waar? begreep zij niet! zag Dévaki een tweeden zwaan verschijnen,
vertoonend op het hoofd iets als een kroon.
En nauwlijks raakte hij het water aan,
of met een machtigen kreet sloeg hij de wieken
ruischend uiteen, stak hoog den slanken hals,
en zwom, in enger kring steeds, rond den vogel,
en vloog dan op, en streek weer ruischend neer,
en dreef dan voort, heel dicht naast de andre zwaan,
halzen en snebben saam, als om te zoenen...
En Dévaki, o wonder! op haar lippen
voelde zij als den druk van andre lippen,
en door haar binnenst vloeide het als vuur
zoodat ze, in zaligheid, haar oogen sloot.
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Toen zij weer opzag, lag het bootje dobberend
aan d'oever vast. De zwanen waren henen...
En vóor haar stond, een lelietak in handen,
de wijste Risji van heel Gangesland,
en boog en sprak: ‘Gebenedijd zijt gij!
Gij, reine lotus, die eens Krisjna baart!’
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III.
Abisag Maagd
‘De koningh David nu was oudt, wel bedaeght: ende sy deckten hem met
kleederen, doch hy en kreegh geene warmte.
Doe seyden syne knechten tot hem: Laetse mijnen heere den koningh eene
dochter, eene maged soecken, die voor het aangesicht des koninghs sta,
ende hem koestere: ende sy slape in uwen sckoot, dat myn heer de koningh
warm worde.
Soo sochtense een schoone jonge dochter in alle lantpalen Israëls; ende
vonden Abisag, eene Sunamitische; ende brachtense tot den koningh.
Statenbybel, I. Regum, Cap. j. 1, 2, 3.
DOF zuchtend viel de logge deur op slot...
Weg was de eunuuk...
Abisag stond alleen,
alléen met Jahweh en haar zware taak.
Nauw ademhalend, schromend, of de minste
tred van haar voetjes in die weidsche zaal,
met Babyloonsch tapijtwerk gansch behangen
en met porfier bevloerd, iets vreeslijks, wilds
mocht wekken, iets dat sliep, daar ergens in
een hoek, onzichtbaar, doch om óp te waken
op slechts een reuzlen wachtend van haar kleed,
- zóo stond zij, roerloos, de oogen neergeslagen,
een lange wijl, en streek de fijne vingeren
der rechte hand, onzeker wát zij doen zou,
traag op en neder langs haar blooten arm,
haar schouder teer en half volgroeide borst...
Nog stond zij zoo, toen, achter 't wandbehangsel,
getemperd door den afstand, zacht en ver,
aanzwol een melodie, uitlisplend in
haar strakgespannen oor, gelijk het minderend
geruisch der baren op het droge zand
der oevers: zoete scheemring van geluid,
lichtgrijs en rozig, als een avondkim...
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En bevend dacht zij aan haar zware taak,
en voor het eerst hief zij de blikken op
en zocht in 't rond...
En zie, dáar lag het, achter
haar zelve lag het, lag het, paarsch en blauw,
bewegingloos, onmachtig, afschuwwekkend...
Was dát de Koning? Neen, was dát een mensch?
Was dát Daoed, - een uitgemergeld rif,
een hoopje dor gebeent, bespannen met
wat lederbruine huid...? De bleeke lippen,
stom, en wijd open, smachtten als naar lucht...
Wat grijze stoppels groeiden op de scherpe,
uitstaande kin en de ingevallen wang...
En enkel de oogen, dof en glazig, - de oogen,
vensters van 't ongestorven hart des lijks,
leefden, bewogen nog...
Toen, als een kind,
dat plots opschrikkend uit een naren droom,
met sidring uitstraart in de duisternis
van zijn slaapkamer, of het somber spook,
dat hem geplaagd heeft, soms nog dáar mag zijn,
zóo streek zij met de hand haar voorhoofd langs
en zuchtte diep, en deinsde, deinsde, deinsde
tot bij de deur..., gesloten achter haar.
Toen dacht ze aan Jahweh, die 't haar overzond,
en in haar harte daalde kalmte neder
als dauw op jonge knoppen...
En - o wonder!
daar deed Daoed haar teeken: slechts éen vinger
van zijne rechte hand, die van het bedde
slap, flets en bloedloos neerhing, roerde hij,
en - zij verstond!
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Met vaste schreden trad zij
tot vóor den kranke; van haar schouders ruischte
het haïck neder op haar teeren voet;
van haren boezem gleed het spannend keurs
van kostbre samitstof; van hare heupen
sprong los de gordel, zwaar van eêlgesteent;
en - godlijk schoon, frisch als heur zestien jaar,
in 't amberglanzen van haar reine naaktheid,
trad zegevierend Sunems eêlste spruit
tot bij den vorst...
En zie, alsof de muren
nu openscheurden, drong, aanzwellend tot
een stroom van melodie, 't mysterievolle
geluid van fluit en snaren tot haar door;
het flauw geschemel werd éen helle gloed,
en elke straal spatte in een wonderregen
van klankenvonken op en rond haar uit...
En langzaam, langzaam, als twee blanke wieken
hief zij haar armen ver van 't reile lijf;
elk voetje, op beurt, in halven kring bewegend
rond d'andren voet, en elken derden stap
zwenkend met gratie op den ranken hiel;
zoo danste zij, als eens vóor Jahweh's arke
Daoed gedanst had op een dag van zege,
thans vóor Daoed, zoo als zij 't had geleerd
in 't land van Isaschar, ver, aan den voet van 't
gebergte Gilboa.
In klagend kwijnen
verstierf opnieuw 't geluid, verstierf en zweeg,
en als een plotselinge kou viel stilte
neer in de zaal...
En zie: het uur was daar!
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Met teere handen hief zij 't zwaar tapijt
van 't weidsche praalbed; éene stonde scheen zij
te worstlen met zichzelf...
Dan sloot zij de oogen,
besteeg met vasten voet de koets, en sluitend
haar malschen boezem tegen 't maagre lijf
des veegen, koestrend in haar poezlige armen
d'onmachtigen kranke lijk een zuigling, maakte
Abisag in zijn uitgedroogde vaten
het oude, schaarsche bloed weer vloeiend rood
door 't zoete koestren van haar jonge lijf...
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IV.
(Uit ‘Salammbo’)
De Leeuwen
OMFLADDERD door een wolk van gieren, stijgend
en dalend met een struivend schor gerucht
van vlerken, strakgespannen; vlak in 't licht
der middagzon, verrees, van aan den voet
der hooge rotsen, dwars het gansche dal door,
éen rij van kruisen, onafzienbaar lang...
Den muil wijd open, met uitpuilende oogen,
de voorste pooten met gekromde nagels
op 't kruishout vastgespijkerd wijd uiteen;
bebloed, misvormd, onkenlijk - hingen daar
de koene leeuwen, vorsten der woestijn.
Dicht naast elkander waren de achterpooten
op 't hout genageld; loodrecht vielen, slap
en dood, de staarten neer; doch door de huid
drong zwellend, barstend door de ontbonden vezels,
de ribbenkast... De rosse manen waren
bevlekt met bloed; geheele klonters zaten
droog in het buikhaar vast; als spinrag hing
in draden, van hun baard, een kwijlend vocht,
afzichtlijk...
Midden in de rij vertoonde
een reuzenleeuw, wijdgeeuwend, in zijn muil
een zwart gewriemel: duizend rosse vliegen
gonsden daar ondereen, vastklevend aan
't gehemelte, voortvretend door de tong,
knagend het kiesvleesch af, zóo dat de tanden
loterden op hun wortel...
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Een leeuwin
hing luttel schreden verder: uit haar muil
lekte als een donker sap; kop, rug en buik
vertoonden kale plekken; de oogen zaten
niet langer in de holten, en het vleesch
hing, rauw en rood, in vale rafels neer, omfladderd door een wolk van gieren, stijgend
en dalend met een struivend schor gekrijsch
op strakgespannen vlerken, vlak in 't licht
der middagzon, die vonken, vlammen goot...

Pol de Mont, Iris

226

V.
(Uit ‘Salammbo’)
Zarxas
TOEN snelde Zarxas bij - en met een vuistslag
vlak tusschen de oogen, als m' een stier bedwelmt,
deed hij den struikelende, suizebollend,
neertuimlen op een steenhoop... Dan, zijn dolk
uittrekkend, plofte hij dien, bliksemsnel,
hem in den strot, trok hem krampachtig uit
het bloeduitspattend gat der wond, en liet zich
neervallen op den man, als op een prooi.
En, nederbukkend, stak hij tot de wonde
den mond vooruit, terwijl, van beide handen
de vingren, scherp als klauwen, zich in 't vleesch
vastzetteden. Dan, machtig slurpend, - gretig
gelijk een kind, dat, uren lang gespeend,
nu plots den vollen moederboezem voelt
nabij zijn mond, - zoog hij zijn lippen vast,
vast aan de wond, en haalde, hijgend-gijgend,
met vollen long, het bloed, het roode bloed,
diep uit den warmen boezem van het lijk.
Dan, als verzadigd, stil bedarend, zette
hij, hurkend, zich op 't lijk, keek met verwilderd
gezicht rond zich, en - als de hinde, die,
na al te gulzig in een frissche bron
haar dorst gelescht te hebben, half bezwijmend,
haar longen vult met lucht, - zoo haalde hij,
een lange poos, diep en wellustig adem,
aanheffend straks, verdwaasd, met scherp geluid,
een vaag, eentonig lied, heel droef van klank...
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En slap, ontzenuwd, langs zijn lichaam vielen
zijn reuzige armen; uit zijn oogen sprongen
twee dikke tranen, lekend langs zijn baard
tot op den grond, en lang, lang - weende hij
van vreemde smart, steeds hurkend op het lijk. -
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VI.
(Uit ‘Salammbo’)
De Python
Den gevierden kunstteekenaar, Henricus.
DE maan ging op, en, in den stillen nacht,
begonnen fluit en kinnor, eensgezind,
hun droeve melopee...
Toen stond Salammbo
recht van haar leger, lei, met traag bewegen,
oorslingers, halssieraad en armband af,
liet vallen 't lange blanke tabbaardkleed,
rukte haar lokken los, en liet ze een pooze
los openwaaien langs haar schouderpaar,
en bleef dan, stom, stralend in al de pracht
haars ongerepten lichaams, luistren naar
het drietal noten, steeds dezelfde, rijzend
sneller en sneller, buiten, óp tot háar...
De snaren op den kinnor krijschten; gillend
piepte de fluit, en, in haar handen klappend,
markeerde de oude Taanach trouw de maat,
terwijl zij zelf, biddend met halve stem,
wiegend van links naar rechts 't gesmijdig lijf,
wachtte, wat komen zou...
Daar beefde zacht
het zware wandtapijt, en, boven 't touw,
waaraan het vasthing, stak de kop des Pythons
spiedend vooruit...
En langzaam, langzaam, als
een druppel water, zijplend langs den muur,
in zonderlinge bochten gleed de slang
neer langs de breede plooien van 't tapijt,
tot op den grond, en stond dan, op zijn staart
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trillend en sissend recht, zijn oogen, fonklend
gelijk karbonkels, op Salammbo vast...
Eén oogwenk bleef zij aarzlen...
o Dat kille,
dat slijmrig gladde lichaam... o De schrik,
van al die ringen, sluitend enger, vaster
steeds om haar leden...
Doch, daar klonk haar dreigend
Sjabarim's woord in 't oor, en, zich vermannend,
trad zij vooruit, recht op den Python toe.
En, als bewust van 't offer, dat zij bracht,
liet het afschuwlijk monster, op haar schouder
plots nederglijdend, vóor en achter haar
zijn kop neerhangen en zijn spitsen staart,
tot zij, met traag gebaar, zijn gladde ringen
rolde rond arm en dij en middellijf,
zijn kop omvatte met de rechterhand
en, zijn driehoekigen, zwartgestreepten bek
tot hare lippen trekkend, de oogen sloot,
en zacht, heel zachtjes, achterover boog...
Gelijk een waas van zilver liet de maan
op en om heur haar bleeke stralen vallen,
en op de groene huid des Pythons glansden
de vlekken, bruin, met een metalen glans...
Hijgend naar adem, onder 's monsters zwaarte
bukkend ter aarde, zonk zij langzaam neer,
en voelde, huivrend, langs haar malsche heup
den staart des Pythons slingren heen en weer...
Dan viel zij neer..., bewustloos, als een lijk...,
niet wetend wat geschiedde...
Buiten zweeg
de melopee van kinnor en van fluit,
en langzaam, langzaam liet de Python los,
en keerde weer, verzadigd, naar zijn nest...
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VII.
Idylleken
MIJN bokjes liggen, o zoo stil, te kauwen
in 't mollig gras, vol madelievensnee.
Als zijde glimt het effen vlak der zee,
waarin gij heel den hemel kunt zien blauwen.
Het dartle zoeltje voert heel de aarde rond
van hageroos en tijm de zoetste roken.
Zie! Al de boterbloemkens zijn ontloken
en aadmen lentelucht met open mond.
Zit hier naast mij... De balroosstruiken hangen
hun trossen lokkend, sneeuwwit, boven ons.
Voel eens die trossen: - zacht en malsch als dons...
Ik haal ze lager..., lager, tot uw wangen.
Nu wil ik op het versch gesneden riet
met zeven gaatjes, spelen, u ter eeren,
wat boven ons de vogels kwinkeleeren,
het altijd oud, maar altijd nieuwe lied.
Kent gij het nog? Ik floot het al vóor jaren...
Piepjong en mal, vóor twintig, vond ik u
wel jonger, maar niet lieflijker dan nu,
niet trouwer ook, slechts met wat blonder haren.
En smachtend zong ik: ‘Minne... minne... min!’
koekoek-éen-zang, heel flauw en erg eentonig.
Toch weet ik vast: u klonk het zoet als honig,
met Doris' deuntjes stemde Phyllis in.
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Koekoek-éen-zang! Wat ook mijn wang verdorde,
mijn oog verflauwde en trager werd mijn gang,
mijn lied vergeet ik nooit, - koekoek-éen-zang en zingend dunkt het mij, dat 'k jong weer worde.
Als toen druk ik mijn lippen op de fluit,
en blaas als toen, en kijk u diep in de oogen...
Wát ook verging, mijn lied werd niet tot logen:
ons héele leven klinkt in zijn geluid!
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VIII.
Der Skyten Terugkeer
EEN boogschot breed, tienduizend mijlen lang,
van af Berg-Taurus, oostwaart, tot, ten Westen,
Palus Meotis, en het donkre land
der Sauromaten, die geen vorst herkennen,
reikte de gracht, voorzien, ter noorderzij,
van aarden wallen, twintig vaadmen hoog,
waar, kalm en veilig, achter dikke palen,
als in een bosch van bogen en van speren,
een heermacht wemelde, onafzienbaar groot,
tot weer gereed en op den aanval wachtend...
Stom van verbazing, bleek van spijt en woede,
voelend in sterke vuisten hunne wapens
trillen van kampenslust, de machtige tanden
krampachtig saamgebeten, stond daar, roerloos
als steenen beelden, 't gansche Skytenheer,
keerend, met buit beladen, uit de bergen
van 't wilde Zuiden weer naar 't Steppenland,
na dertig jaren, volle dertig jaar
geheerscht te hebben op het Kimmervolk,
de woeste horden, eens der Meden slaven,
daarna de húnne, - toen zij 't Medenrijk
tot gruis verpletterd hadden - en voor steeds!
Na dertig jaar - terug in 't Vaderland!
Stom stonden ze al: zij, die, als jongelingen,
vertrokken waren, thans gerijpt tot mannen,
tot halve reuzen; - de andren, mannen reeds,
bij d'aanvang van den krijg, wel oud en grijs nu,
doch ongebogen door den last der jaren,
loodrecht als eiken, en als eiken trotsch!
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En naar hun vrouwen, naar hun bruiden, smachtten
hun zielen alle, machtig, 'wijl éen vuur
laaide door aller aadren en hun bloed
draafde van heet verlangen, als een veulen...
Is dan hun land, daar zij in 't Zuiden krijgden,
beroofd van weerbaar mannenvolk, veroverd
wie weet door welken vijand? Zijn hun vrouwen,
hun kindren en kindskindren, laf en wreed
versmacht in 't eigen bloed, of heeft de vreemdling
- o bloedige smaad! - de moeders en de maagden
verkracht, bevrucht, de knapen, teer en blond,
gedoemd tot slaven?
Dan, hun hoofden zwaaiden
de bronzen stnjdaks boven 't grijze hoofd,
en Targitas, van allen de oudste en wijste,
trok uit de houten scheede 't flikrend zwaard,
en gaf, hoog van zijn machtig steppenros,
het sein des aanvals...
Als een zee van menschen
rukte, in éen enkel front, het gansche leger
in stormpas voorwaarts, bruisend, als een stortvloed,
de diepe schansgracht door, en holde, holde
- een zwellend, ruischend tij - den aardwal op...,
hoogóp de speren, schilden vóor de borst...
Doch dapper weerde zich het volk daarboven
en, tegen avond, keerde 't Skytenheer
weer naar zijn tenten, wachtend op den dag
om weer den strijd t'ervatten...
Dan, wanneer men
de dooden telde van den eersten kamp,
vond men het lijk des ouden hoofdmans niet,
den grijzen Targitas, den oudste en wijste
van al hun helden...
Toen nu, 's andren morgens,
in 't bleeke licht der zon, de mannen allen
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zich vaardig maakten tot een nieuwen strijd,
zag men, van d' andren kant der diepe gracht,
een reuzig krijger, zonder schild of wapen,
ter kampplaats nadren...
Hoog van de aarden wal
hagelde 't pijlen op hem; in zijn schouders
zat reeds een schicht; een andere in zijn hals;
een in zijn dij, een in zijn rechter arm;
zijn helm was doorgehakt... In dunne lijnen
sijpelde 't roode bloed langs wang en kin
neer op zijn breeden boezem...
Targitas!
't Was Targitas, bemorst, verscheurd, afzichtlijk,
een wandlend spook..,, bleek, doodsbleek, onder 't masker
van stollend, klontrend bloed...
Vlak vóor het front
zonk hij, onmachtig, als een vleeschklomp, neer,
in d'arm van een der hoofden, die, met vragen
in blik en mond, saamschoolden rondom hem.
Dan, overeind zich rechtend, een vóor een
rukkend de pijlen uit zijn diepe wonden,
sprak hij, met traag gestamel, wen zijn stem
van woede beefde: ‘Strijdt niet, strijdt niet meer...
Te talloos zijn zij... Wie zij zijn?... o Schand!
Geen vreemde horden... Zelfs geen krijgerbenden...
Verraden zijn wij door ons vrouwen..., geil
als hondenteven, wulpsch als wilde merries...
Ons slaven namen zij tot mannen aan
en teelden dus..., en teelden dus... o smaad!
het eerloos broedsel, dat... ginds boven stand houdt!
Ik was daarbinnen! Midden in 't gevecht
sloop ik, dwars door den vijand, bij het vallen
van 't avondduister, door tot in hun kamp...
Tomyris weerzien wilde ik..., mijne vrouw?
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Van haar vernemen, wat gebeurd was... - Heil!
Tomyris, zíj was dood..., al lang, heel lang...
Van andren hoorde ik alles... Vecht niet meer!
Smijt weg de wapens, veel te goed voor slaven,
voor slavenzonen..., op ons eigen leger,
tot onze schand in enkel schand geteeld.
De zweep grijpt aan! Treedt, treedt, de zweep in hand,
treedt, onvervaard, sterk door uw recht, vooruit,
schreeuwt hun in 't aanzicht, dat zij slaven zijn,
en vluchten, vluchten..., kruipen zullen zij,
kruipen in 't zand... Ik sterf... Vecht..., vecht niet meer!
De zweep grijpt aan... Ik sterf... Beveelt... Beveelt...’
De held was dood...
Bezuiden 't legerkamp
verrees een woud. Bezield door éenen wil,
den wil des grooten dooden, traden allen
de donkre lanen in, en sneden uit
het dichte hakhout lange roeden... Dan,
terug in de open vlakte, smeten allen
schild, speer en boog en aks ter aard, en schreden,
met tragen tred, waardig van houding, kalm,
met opgeheven roede, door de gracht,
beklommen zoo, wat de andren schieten mochten,
den hoogen wal, en riepen, uit éen mond:
‘Naar 't vee, gij slaven! Weg die wapens, laffen,
die uwe hand onteert! Naar 't vee, gebroed!
Het veld beploegt! De merries melkt! De melk
schokkelt tot boter! Voort! Hier zijn wij weder,
de meesters uwer vaadren en ook de uwe!
Naar 't vee, gij slaven! Werpt de wapens neer!’
Siddrend van angst, bleeker dan 't bleeke lichaam
des dooden Targitas', bestaarden, roerloos,
zonder een kreet, de slavenzoons elkaar,
gespten de harrenassen langzaam los,
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legden de helmen af, en vielen, allen
gelijk éen man - geknield vóor 't Skytenvolk,
de handen saam, en met, op aller mond
een enkel woord, éen enkle beê:
‘Genade!’
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IX.
Van Sie-Ling-Yung
‘In het Noorden leeft een schoone vrouw;
haar schoonheid is eenig door alle eeuwen.
Wie haar slechts ziet, verliest het Rijk;
ziet men haar tweemaal, dan bestaat het Rijk niet meer,
en liever verliest men schepter en kroon
dan aan deze schoone vrouw te verzaken...’
Uit het gedicht van LI-YAN-NIËN.
ZEER oude liedren melden ons van haar...
Haar naam was Sie-Ling-Yung: een liefdezuchtje,
een maagdenmond ontsnapt...
Zij was de schoonste
van alle maagden tusschen Tsching en Wei,
zoo geel van wangen als de theeroosblâren,
met gouden haar gelijk de veeren van
den goudfazant.
Niet heldrer dan haar oogen
was 't kristallijnen nat des Wei; niet dieper
dan hare blikken 't diepgegroefde bed
des breeden Tsching.
Het bloemken Lan, het eerste
van Lente's kindren, kon niet slanker zijn
dan haar gestalte.
Ki-ling, 't wondereenhoorn,
dat met zijn pootjes zelfs geen halm verkrookt,
was lichter, vlugger niet dan Sie-Ling-Yung...
Eens zag de Keizer haar, de Zoon der Zon,
Yang-Ti, de Heer der Aarde. Op lage glooiing
des Niobergs las zij, met blanke handen,
het kruidje Fiu-i, toen, aan 't hoofd zijns legers,
den zwaar bevederden koningshelm op 't hoofd,
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ter zij den krommen kling met gouden heft,
van eêlgesteenten flonkrend als het harnas
eens reuzenkevers - goud en amethyst -,
hoog op zijn machtig ros Yang-Ti verscheen..
Maar even zag hij haar, op d' avondhemel
zich half oprichtend, om hem aan te zien,
en dan weer voort te zoeken naar dat kruid...
Doch nauwlijks had de Machtige zijn paleizen
opnieuw betrokken, ver van Sie-Ling-Yung,
of de eerste dag werd hem drie maanden lang,
de tweede werd drie Herfsten, en de derde
drie volle jaren, traag, eentonig, somber:
traag als de schildpad op het strand der zee,
eentonig als het schuren van Tsching's waatren
op gladde rotsen, somber als de nacht...
En, als de lange waterstraal, die machtig
ópruischend, uit het bekken zich verheft,
tot zij, dof zuchtend, machtloos weder neervalt,
zóo joeg zijn ziele 't wondre wezen tegen,
dat hem geen rust meer liet...
Toen dacht hij aan
het oude lied uit Li-Yan-Niën's tijd:
‘In 't Noorden leeft een wonderschoone vrouw...
Zoo schoon is geene op aard... Wie éens haar ziet,
verliest het Rijk... Wie tweemaal haar aanschouwt
vervalt tot schooier... Wie haar wint in liefde,
is - waar hij schooier zelfs - den vorst te rijk...’
En van verlangen weende 's Hemels Heerscher
bloedroode tranen: tranen, louter bloed...
Toen Sie-Ling-Yung, door 's Keizers vlugsten bode
tot bruid geworven, het paleis betrad,
viel zacht, in zilvren scheemring, de avond neer,
het weidsche park in paarse sluiers hullend.
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Daar schettert hoorngetoet... en 't vallend duister
wordt stralend licht... Op bloem- bij bloemark straalt
de helle gloed van duizend fakkellichten;
van palm tot palm zijn, zwaar van gouden franjes,
tapijten uitgespannen; tijgervellen
spreiden, op ieder pad, hun bonte vlekken;
bezwangerd is de lucht met éenen geur,
waarin de roken van wel duizend bloemen
- jacinthen, krokus, rozen - samensmelten;
en, krakend onder goud- en zilverschalen,
verrijzen, van weerszijden langs de baan,
ivoren tafels...
Dan, in 't volle licht,
stralend van schoonheid, zat daar Sie-Ling-Yung
hoog op den rug des blanken olifants,
de beenen onder zich gekruist, en schouwend
met fieren blik van onder 't baldakijn
van felp en zijde op al dien rijkdom rond,
terwijl twaalf Hindoeslaven, rustloos wuivend,
hun waaiers, bont van struis- en pauweveeren,
bewogen boven, rond en achter haar...
Doch, alsof zóoveel schoon- en lieflijkheid
het gansche Hof met stomheid had geslagen,
zoo stonden allen, spraakloos, roerloos, als
een lange rij van beelden, marmerkil...
Alleen de Keizer trad tot haar, en heffend
de handen op als tot een vroom gebed,
sprak hij met zoete woorden 't welkom uit,
en noemde haar, omdat ze in d' avondschemer
gekomen was, zijn zoete Ye-Laë.
Toen zag al 't Hof een wonder. Op haar Heerscher
liet zij een lange, stomme poos, vol zoetheid
haar oogen rusten, en uit ieder oog
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glansde de blik gelijk een zilvren straal
der maan op zijn gelaat. Toen hield een dienaar
een ebbenhouten ladder vóor haar voet,
en - als een eekhoorn, die van uit den top
der boomen, in éen stond langs al de takken
tot aan den wortel daalt, zóo wipte zij
ter aarde, en viel den Heerscher om den hals,
hem kussend als een kind...
O wondersage!
Nauw had de Keizer dezen kus gesmaakt,
of zie - als had hij blad en bloem genuttigd
van 't wonderdoende kruidje: Ho-huan,
dat uit het hart tot zelfs de kleinste sporen
van leed verdrijft en het vervult met vreugd,
zoo, in een droom van ziele-zinnenweelde
sleet ieder uur de groote Zoon der Zon.
En elken avond, als hij, aan haar zijde
te rust zich strekkend, rond haar blanke heup
zijn armen vlocht, en van haar warme lippen
haar ziel dronk met haar rozegeurgen adem,
toen sprak hij zacht: ‘O Sie-Ling-Yung, mijn bloem!
O Ye-Laë, die in den avond kwaams,
licht als de vlucht der zwaluw, o Fi-Yèn, kan 't waar zijn, zeg, dat daar, in hooger streek,
ver boven wind en wolk een Eden bloeit,
waar mij mijn vaadren wachten?... Ik, Yang-Ti,
ik, Zoon des Hemels, Vorst van 't Rijk der Zon,
éen blik slechts uit dijn oogen, o mijn lief,
éen kus van dijne lippen, o mijn vrouw,
éen nacht aan dijne zijde, o Ye-Laë,
meer zijn zij mij dan duizend Paradijzen!’
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X.
Lyng-Lun
DOOR 't land Lijoimg, waar, uit moerassigen grond
het reuzenbamboe opschiet als een woud,
zwierf, in zeer diep gepeins, de vroede denker,
Lyng-Lun, de Zanger, in wiens broze lijf
de ziele huisde van een machtig god.
Van tijd tot tijd, van uit het Oosten, ruischten
de winden aan, en bliezen, uit alle macht,
dwars door de hooge stammen van het riet,
en trokken uit die stammen wondre akkoorden,
als menschenstemmen, zingend, juichend, klagend...
Tot vóor des Wijzen voeten bogen dan
de slanke toppen; langs zijn wangen zweefden,
streelend, de lange blâren heen, als handen,
en zwijgend hield Lyng-Lun een stam terug,
sneed tusschen twee der knoesten, schier in 't midden,
een eind er uit, blies in de holte, zacht,
en hoorde een klank, heel diep en vol, gelijk
het volle klinken van zijn eigen stem...
En - wonder was 't! Alsof, rond hem, daarbuiten
in 't blije, vrije, 't Al gezwegen had,
tot hij 't zou wekken met een woord zijns monds,
werd daar op eens gansch de Natuur tot zang:
de Hoang-Ho, die, weinig schreden verder,
de groene slang ontrolde van heur waatren,
begon te hinneken gelijk een ros,
dat - voor het eerst - midd' in het vuur des strijds,
de zwaarden kletteren hoort op schild en harnas.
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De Fung-hoan, de roode toovervogel,
wiegde zich, naast zijn wijfken op een tak,
en uit zijn gorgel stroomde als levend goud
zijn zoet verlangen...
Dan, Lyng-Lun, de Wijze,
riep in begeestring uit: ‘Natuur, gij goede!
Is dat uw stem niet? Brul, o groote stroom,
zing voort, gij roode vogel! Ruischt, o winden,
in lange akkoorden ruischt door 't suizlend riet,
dat ik uw stem begrijp, uw klank onthoud,
dat ik behoud uw klank en uwe stem...;
want medezingen zal voortaan Natuur
waar 't lijdend menschdom, klagend, juichend, zíngend,
zijn innigst zielezijn stort in de lucht!’
En, plechtig luistrend, sneed hij, keer op keer,
nog andre stukken uit het bamboesriet,
en stemde die, - zes, naar het ruischen van
den machtigen stroom, het riet en 't wild geboomte,
zes andre, naar het lied van 't vooglenkoor
en 't kirren der insekten; bond die alle
vol eerbied bij elkaar, en bracht die, juichend,
den Zoon der Zon, den Heerscher van 't Heelal,
en boog en zei: ‘O Heer! Aanvaard dees gave?
In deze rietjes leeft de ziel van 't Al?’(21)

Eindnoten:
(21) Chineesche legende, meegedeeld door Mary H. Simons, in het tijdschrift Music.
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XI.
De roode Zwaan
Den lieven vriend, Meester Jan Blockx.
WEPEL, op zijn hoogen draver,
op zijn appelgrauwen draver,
keerde, bij het avondvallen,
naar zijn stillen prairie-wigwam,
van de jacht Odjibwa weder.
Ontevreden was Odjibwa,
moedloosheid lag op zijn trekken...
Op zijn breedgesteernden schedel,
gansch omkranst met zwarte lokken,
hingen de struisvogelveeren,
anders als een kam rechtóp,
slap en zonder schitring neder. Vóor hem, over 't moede paard, lag
ree noch vos, door 't hart geschoten;
en zijn kokers, op zijn schouder,
zaten nog van pijlen vol. Zwijgend, met de speer in handen,
zwijgend, reed Objibwa huiswaarts,
spiedend of geen late vogel,
sperwer, steenaadlaar of giervalk
uit de boomen op zou ruischen...
Spiedend zond hij scherpe blikken
rechts en links, toen plots zijn oogen,
als van zelf zich sloten, scheemrend
van een felle, roode klaarte.
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Neen! Dat was niet de avondzonne,
dalend in het groote water,
vlammend rood, als een flamingo
die, met trage vleugelslagen,
aarzelend op zijn veste neerstrijkt...
Neen! Dat was de volle maan niet,
heffend uit de donkre zee, haar
rossen schijf, als het gekwetste
tapirzwijn, dat boven 't water
zijn bedloeden kop omhoog steekt.
Vlak vóor hem, omringd van boomen,
lag, gehuld in blauwe nevelen,
als in diepen slaap, een vijver;
en, te midden van dien vijver,
op een afgeknotten boomstam,
zat, gelijk een zonne stralend,
wonderschoon, een roode zwaan.
Rustig zat de groote vogel,
zat de roode wondervogel,
plukkend met zijn langen snavel
in het dons van zijne vleugels;
of, van weelde huivrend, doopte
hij den langen hals in 't water,
dronk en dronk, en stak de snebbe,
welgevallig slurpend opwaarts. Op een boogscheut van den vogel
stond Odjibwa, en hij droomde:
‘O! Dien wondren vogel treffen!
Zoo 'k het mocht, mijn dag waar heerlijk!
Van die zonneroode veeren
zal ik mij een kapsel maken;
bij de skalps van mijne vijands
hang ik 't dier in mijnen wigwam...’
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En van zijnen schouder loste
hij den boog, en deed hem spannen,
dat het buigzaam booghout kraakte;
uit zijn elpen koker nam hij
zijnen scherpsten pijl, en lei hem
op de sterke pees, en - mikkend trok hij 't koord zoo stevig tot zich,
dat het straks zijn wimper raakte...
Dan eerst liet hij los! De pees
trilde een lange wijl op 't booghout;
snorrend schoot de pijl de lucht door, doch de zwaan zat even veilig,
even rustig, even dartel
op haar boom, haar veeren pluizend,
doopend in het nat haar snavel...
Ontevreden was Odjibwa!
Gramschap bruinde in zijne trekken.
‘En nogtans ik zál u treffen,’
morde hij, ‘mijn schoone vogel!’
En weer lei hij 't scherpe wapen
op de pees, en weder schoot hij...
En wel twintig malen schoot hij,
tot hij, in zijn elpen koker,
geenen pijl meer vond...
En veilig
zat de wonderschoone vogel,
zat de roode wonderzwaan,
even rustig, even dartel,
op haar boom, haar veeren pluizend,
doopend in het nat haar snavel...
Toen, uit zijnen gordel, haalde,
bleek van toorn, de goede Objibwa
zijnen tooverpijl, en lei dien
op het sterke touw...
Onfeilbaar
was dit schot! Ter dood getroffen
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zou de schoone wondervogel
't water met zijn hartbloed verven...
En hij zag zich, hoog te ros,
wadend door het ondiep water
om den rijken buit te halen!
En weer trok hij mikkend, mikkend,
't sterke touw zoo stevig tot zich,
dat het schier zijn wimper raakte...
Zeker, liet hij los... De pees
trilde een lange poos op 't booghout;
snorrend schoot de pijl de lucht door!
Duidlijk zag de jager, hoe de
punt dwars door den hals des vogels
boorde, - doch, ofschoon getroffen,
doch, ofschoon ter dood getroffen,
liet de zwaan geen enklen bloeddrop
druppen in het blauwe water;
machtig spande hij de zwingen,
sloeg ze langzaam uit, en steeg dan
traag en statig naar den noordkant,
tot hij, plots, zich westwaart wendend,
wondersnel ter gouden kim vloog,
en - daar met verdwaasde blikken
hem de jager achterna keek stralend, als de zonne zelf,
wegsmolt, wegsmolt - in de zon...(22)

Eindnoten:
(22) Zie Schoolcraft, Algic Researches, th. II, t. 9.
N.-B. - Welke was de reden, waarom Halewijn zijn geliefden doodde? Heeft het hoofd des
betooverenden zanger-minnaars zich niet tóch op de koningsdochter gewraken?
Het heerlijke oude lied, door Prudens van Duyse zoo voortreffelijk ‘hersteld’, beantwoordt deze
vragen niet.
Sedert jaren kwelden zij mij, lieten mij niet meer los.
Zoo ontstonden deze beide balladen, om ze op te lossen - natuurlijk op míjn wijze, en voor míj!
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XII. Schelome's Dood
DE almeh stond stil - de dans was gedaan...
Het hoofd van Jochánan staarde haar aan.
Het staarde haar aan met zoo vreemd een blik,
het vulde haar ziel met een wondren schrik,
het deed haar huivren van toorn en leed... Recht trad zij naar 't hoofd, en bukte, en beet
met vlijmende tanden zijn lippen te bloed,
greep het vast bij de haren, en smeet het, vol woed,
ver over het bontgekleurde tapijt,
dat het hoogrood ópspatte wijd en zijd.
En het rolde, het hoofd; het rolde terstond,
als betooverd rolde het langs den grond,
als betooverd rolde het wijd door de hal, en zij móest het volgen, zij vólgde het al, als betooverd rolde het buiten, en - voort,
voort móest zij, en volgen, door zuil en poort,
voort, door de straten der slapende stad,
voort, door de velden, op weg en pad,
voort, naar het Noord, door oaze en woestijn,
immervoort, in den sijplenden bloedmaanschijn. -
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En het rolde - en liet er een bloedig spoor bergen over, valleien door,
en sneller ging het dan paard of wind,
en hijgend, stromplend, volgde het kind,
en sneller ging het dan wind of paard,
en volgen moest zij naar 't einde der aard. En Noordwaart ging het, Noordwaart! - Voort
langs Tyrus en Sidon, - immer naar 't Noord! Langs het Kaspisch Meer en 't gebergt Oeral
tot ver, o zoo ver, waar het schitterkristal
der ijswitte Poolzee, die nimmer ontdooit,
in de roode klaarte des Noordlichts gloeit.
En rollend rolde, met wild gebots,
't hoofd van klip op klip, 't hoofd van schots op schots!
Zij, immer er achter, in jachtende jacht!
O! Vatten, zij wil het! Uit al hare kracht
zet zij het na: het ontsnapt... Een poos
schijnt het te rusten... Ademloos
springt zij er heen... O Begoochling, o waan!
het hoofd danst twintig voet vandaan!
- Weer ligt het stil - en o wonderbaar!
weer staren verwijtend de oogen op haar!
O! Wat zij tot dezen stond niet vermocht:
nú zal zij het vatten! Ten eind is de tocht!
En zachtjes nadert zij, voet vóor voet,
heel zacht en langzaam... Nu zal het... Het móet!
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Zij nadert schoorvoetend... Nog twintig schreên...
Zij nadert... Vijf schreden! Zij nadert! Nog éen!
Zij grijpt... Doch, met schriklijk gekraak en geklop,
splijt, onder haar voeten, de ijskorst op...
Zij verzinkt tot den hals in den gapenden kuil...:
dan sluiten de schotsen weer dicht als een muil.
Een smartgil snijdt door de stilt ver, ver...
Naar den hemel klom, als een flonkrende ster,
het hoofd van Jochánan in roodgouden gloed... Het hoofd van Schelome dreef rond in haar bloed.
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XIII.
Paulinus van Nola
Mijn lieven vriend, den kunstlievenden drukker Paul Buschmann.
O zoete klokken, die in d'avond luidt,
de ziel der bloemen juicht in uw geluid!
*

**

In 't hartje der Campagna, dicht bij Nola,
een zachten avond in het meiseizoen...
Het uur van vrede, waarop, van de daken,
een laatste maal de trouwe duivenvlucht
fladdert den hoog' azuren hemel in,
draaiend, met snellen zwaai, tot driemaal toe,
rond hare woning; - uur van rust en kalmte,
waarop, van uit de geurge bloemenkelken,
de donkre zwerm der bijen, buitbeladen,
gonzend van weelde, - een gouden hagelbui,
neerklettert op de korven...
Op dat uuri
zat, op een open plekje in Nola's bosch,
bisschop Paulinus. Rond hem, grijs en groen
getijgerd, rezen, hoog en slank, de stammen
van berken en abeelen, door wier kruinen,
als zooveel prismen, 't gouden zonlicht viel,
zoodat de stralen, - waarin gouden stofjes,
oneindig kleine sterren, flonkerdraaiden,
éen op- en neergewiegel zonder rust, vallend tot op het gras, de zuilen schenen
eens mysterieuzen tempels, door God zelf
gebouwd uit licht en lucht met slechts éen woord...
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En door die zuilen, louter licht en laaie,
schommelden, zelf in goud- en lichtgeschemel,
de takken, rijkbelooverd, suizend heen,
bogen, allengs geloken, al de kelken
der wilde bloemen zich tevreden neer,
dronken van licht in kleedren als van zij.
Doch hare zieltjes stegen, op de walmen
der zoete roken, zacht, heel zacht omhoog,
een honderdvoudige wierook, zonder vuur...
En, stil genietend van die avondrust,
zat daar Paulinus, voelend in zijn oogen
den eedlen straal wegsterven, dien de zon
gelachen had tot diep in zijn gemoed.
En tot den hemel zijne ziel ópbeurend,
vouwde, vol deemoed, hij de handen saam,
en sprak, halfluid, een innige beê tot God,
en prees en loofde hem, en smeekte: ‘Heere,
geef mij een teeken, dat Gij bij mij zijt!
Geef mij een teeken, dat Gij in mij zijt!
Geef mij een teeken, dat Gij met mij blijft
tot aan het eind van al mijn dagen, Heere!’
Toen was het hem, alsof een stille wind
een poos de takken scheidde. Heller weder
flonkerde, steeds maar dalend, 't zonnelicht,
en uit de halmen hare klokjes beurend, van louter gloed, als een albasten beker
van goudwijn, boordevol, - begonnen al
de bloemekens van 't woud, weer wakker wordend,
te wiegewagen in den avondwind.
En luistrend stond Paulinus! Zou het teeken,
dat God bij hem en in hem was, dan volgen?
- En 't wonder kwam... Alsof de geur der bloemen
plots werd tot melodie, zoo klonk daar, eerst
heel zacht en schuchter, vóor zijn voeten schier,
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dan altijd verder, dieper in het woud,
éen bingebangen, zilver en kristal,
éen teng-ting-tang van duizend fijne schalen,
de donkerblauwe 't diepst, de helderroode
veel scheller, scherper; dan, weemoedig, traag,
de paarse en mauve, en al de witte 't helst.
Gestrekt en dankend ging, met trage schreden,
de bisschop weder naar zijn stille stad,
en, tot aandenken aan dat zalig uur,
liet hij van 't edelst brons drie klokken gieten,
gevormd als bloemekelken; liet haar hoog
hijschen in zijnen toren, en vernam
in haar geluid nu, morgen, middag, avond,
de stem des Heeren, zeggend: ‘'k Ben met u!’
*

**

O klokken, klokken, die in d' avond luidt,
de ziel der bloemen juicht in uw geluid...

Pol de Mont, Iris

253

XIV.
Noorderlicht
ALS over Groenlands woestenij,
gelijk een reuzenbrand,
de Middernachtzon vurigrood
haar net van stralen spant,
dan baden heuvels, klippen, veld,
in rozen fosforgloed,
dan schijnt de hemel van rood fluweel,
de zee éen plas van bloed.
Wel kan geen sterflijk oog ze zien,
doch, in dien tooverglans,
zweven der dooden geesten
luidjubelend langs den trans.
Bij paukenklank en liedergejoel,
in rij bij rij geschaard,
verspreiden zij zich, voor uren,
dansende over de aard... Weer lichtelaaide 't Noorderlicht
en sloeg gansch Groenland rood,
en kuste vóor 't arme hutje
een kleinen Eskimood.
In tranen zwom des knaapjes oog,
toen hij die pracht bezag,
in tranen voor zijn ouders,
wier graf hij delven zag.
Wie leest er in een kinderziel
de droomen, die ze verheelt?
Vóor 't geestesoog des kleinen
zweeft een verruklijk beeld:
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zijn lieve vader staat vóor hem,
en zachtjes wenkt zijn hand...
Zijn kleed is louter zonne,
zijn kroon is diamant.
‘o Kom’! - Dat klonk zoo eindloos zoet,
als een smeltend harpakkoord...
Geen stem had daar gesproken...
Hoe had hij 't dan gehoord?
Het beeld was weg... Slechts half gekleed
beefde van kou de knaap...
Steeds hoorde hij, zacht, die stemme,
als een, die hoort in slaap.
‘En dwaalt uw geest, o vader mijn,
o moeder, in dien gloed,
ik wil u kussen, kussen,
'k wil knielen vóor uw voet.
De Noordpool is zoo verre niet...
Lang duurt de Winternacht.
Ik wil mijn ouders weerzien...
Ik heb genoeg gewacht...’ Langs de eindeloos-eindlooze steppen
ging 't knaapje moedig voort Verlangend reikte hij de armpjes...
Steeds lokte des vaders woord.
Daar kwam hij in het Rijk der Sneeuw;
in zilverflonkerschijn
glinstren miljoenen sterren
aan schralen den en pijn.
Daar kwam hij in de klippenzee:
uit louter ijs gebouwd,
verrijzen daar honderd paleizen,
door geen menschenoog aanschouwd.
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Hij ging en ging... tot, afgemat,
de voetjes gansch bebloed,
hij zich te ruste leide in
der sterrekens glans en hoed’...
Het lijfje was verkleumd van kou!
De sneeuw had medelij:
zij dekte hem, als zijn moeder 't deed,
met haar donzige vlokkensprei.
Doch, in 't rood-barnende Noorderlicht,
bij lieder- en paukgetoon,
omhelsden, dat uur, twee ouders
't blanke zieltje van hun zoon.
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XV.
Van Halewijns eerste Bruid
Aan H......a.
Mint die minne die ewelic mint.
Ruusbroec.
Que toute extase soit mourante en toi, que toute
volupté désire mourir.
Marcel Schwob, ‘Le Livre de Monelle’.
HEER Halewijn zong een liedekijn:
al wie dat hoorde, wou bij hem zijn.
En dat vernam een koningskind,
schoon van leden en hoog bemind...
Iederen nacht, uit haar hoogen toren,
kon zij Halewijns liedeken hooren,
nu biddend en smeekend als een klacht,
dan als merulaarszangen smeltend en zacht.
En hóe of het kwam - zij verstond het niet:
maar bij 't laatste vers van het wonder lied,
dat klaagde en kwam als een zucht uit het woud,
liep het haar telkens, warm en koud
te gaar over 't gansche, tengere lijf,
en zwijgend stond ze, als een beeld zoo stijf,
en herhaalde zachtjes: ‘O kind, zoet kind,
ik leer u de Minne die eeuwelijk mint!’ Eens nachts, dat alles in 't burgslot sliep,
scheen het haar, dat een stem haar riep.
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Over haar bed, als een zilvergordijn,
hing, hoog en breed, de maneschijn,
en nu was het haar of die maanschijn zong
heel zoet, heel dicht: ‘Zoet kind!’ - Toen sprong
zij van haar sponde en sprak zeer luid,
alsof híj 't zou hooren, dees woorden uit:
‘Uw roep weerklonk in mijn donkeren nacht...
Ik ga tot u, die op mij wacht...’
En vóor haar spiegel ging zij staan
en trok haar rijkste kleederen aan.
Wat deed z' aan haar schoon jong lijf zoo blij?
Sneeuwwit een hemdeken, fijn als zij.
Wat deed zij aan haar rood keurslijf?
Dat stond van gouden banden stijf.
Wat deed zij aan haar purperen rok?
Van steek tot steek een gouden knop.
Wat zette zij op heur goudblond haar?
Een wrong van goud en paarlen zwaar. En stil, stil, zonder kreet of woord,
sloop zij tot een geheime poort,
en ging van knaap noch maagd verzeld,
onvervaard door het eenzaam veld.
Toen zij ten halven het veld mocht zijn,
ontmoette haar Heer Halewijn
en sprak: ‘Ik groet u, schoone Maagd,
die den goudwrong op uw goudhaar draagt!
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Ik wachtte op u sedert maanden, in't woud...
Ik wenschte en wist, dat gij komen zoudt.
Mijn liefste lief, mijn zoet-zoet kind.
ik leer u de Minne, die eeuwelijk mint...’
Zij volgde hem, zonder vaar of schroom,
tot een eeuwenouden lindeboom,
waaronder, rond witmarmeren bank,
een rozelaar slingerde rank bij rank,
en, op den hoogsten lindetak,
zat een wondere vogel, die zong en sprak:
‘Verkoren schoone, gelukkig kind,
nu leert gij de Minne, die eeuwelijk mint!’
En als nu de Zanger de maagd bezag,
was 't haar, alsof z' in zijn armen lag;
en als hij haar hand in de zijne maar nam,
voelde z' op haar mond als een kussende vlam;
en als zijn stem haar in de ooren klonk,
was 't haar, of héel haar ziele zong...
‘Ik ben uw dienstmeid’, zuchtte zij teer,
en, duizelend, zonk ze op de zitbank neer.
- Halewijn sloot zijn armenpaar
wonderteer, als een moeder, rond haar.
en zacht, zoo zacht als de lispelwind,
zong hij van Minne, die eeuwelijk mint:
‘Ik droomde van u... Ik smachtte naar u.
Gij kwaamt... Heb dank! Ik heb u nu...
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En heb ik u nu, en houd ik u warm
als mijn zoet-zoete minne in mijn kloeken arm,
ik laat u niet los, gij zijt nu mijn,
voor eeuwig de bruid van Halewijn...
Zeg - kent gij de Minne, die eeuwelijk mint? Slechts min van een uur kent er de aarde, mijn kind.
Maar Minne, die mint in eeuwigheên,
die leert u Halewijn alleen...
Die lief ende leet
van minne weet
ende hevet ontvaen,
die kan kinnen
die cracht van minnen
ende leren gaen...
Ghelijc dat trect,
Nature, die weet
ende minne die bint...
Mer hoochste Minne
die mensch ooit kinne,
die sterft - om stets te leven, kint!
En hoogste Minne is hoogst genot,
oplaaiend in purpere vlammen tot God;
en die slaat zich zelf in den zoetsten stond
midden in 't harte de doodlijke wond...;
die doodt zich zelf, als zij 't hevigst gloeit,
snijdt haar wortel af, als zij 't heerlijkst bloeit;
zóo stervend, wordt ze onsterfelijk,
en leeft, als Gods min eeuwiglijk!...
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Geen min is bestand tegen ramp of tijd,
geen kus, geen trouw, geen zaligheid...
Zooals bleekt en dort de reinste wang,
zoo, van 't zoetste zoenen, is de nasmaak wrang.
Dood-gaan in Liefde is godenkunst;
herleven in Liefde - is hemelgunst.’ De handen te zaam, maar met gloeienden blik,
genotvol trillend van vreemden schrik,
de wangen bleek, als 't gelaat van den Dood,
maar de lippen van heet verlangen rood,
zonder andere kracht of anderen wil
dan Halewijns eigen kracht en wil,
zóo zat zij daar en sprak, heel zoet:
‘Doe met mij, wat gij wilt en moet...’
Recht rees hij - en met kalm gebaar
trok hij zijn dolk, en hield vóor haar,
met een glans van teerheid in het oog,
den scherpen, flikrenden punt omhoog,
en sprak, als een moeder spreken zou:
‘Wilt gij mij beminnen, eeuwelijk trouw?
Wilt gij zoenen den Zoen, die nimmermeer endt,
wilt gij minnen de Minne, die dood niet kent?
Ruk open uw keurs, en vertoon, vertoon
mij uw zwellenden boezem, maagdlijk schoon;
breid uit uw armen om Halewijn,
sluit uw gloeiende lippen op de mijn,
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zuig uw lippen wild aan de mijne vast,
en houd mij, houd me op uw borst gelascht;
sluit als om te slapen uw oogen toe,
en, wat ook gebeure, en wat ik ook doe,
zoen mij, o zoen mij uit gansch uw hart...
't Genot is eeuwig - en kort de smart...’ En wát de zanger der maagd beval,
trouw deed zij 't ál, trouw deed zij 't ál.
Uit haar gouden keurs, snel losgescheurd,
zwol haar blanke boezem, roosgekleurd;
in haar armen sloot zij Halewijn,
op zijn lippen sloot zij haar lippen fijn.
op zijn lippen zoog zij haar lippen vast
en hield hem op haar boezem gelascht,
en zoende, zoende met heel haar hart...
eerst in louter genucht, dan in louter smart...
Lang bleef zij zoo, met de oogen dicht;
op haar aanschijn straalde 't als hooger licht;
om haar lippen zweefde een wondere lach...
- Toen opende Halewijn de oogen, en zag
hoe haar wang verbleekte, hoe, traag, o traag,
haar oog, zich openend, flets en vaag,
verglaasd weldra, in het zijne keek,
en voelde, hoe haar lijk bezweek.
Doch, als had al de bloeiende kracht van haar bloed,
zich vergaard in haar kussende lippen, zoet,
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neen, zoeter dan honig geprest op de zijn,
zoo voelde, huiverend, Halewijn,
hoe die gloeiden, gloeiden als kolen vuur,
steeds zoenend, zonder rust noch duur...
En lang reeds was, in Halewijn arm,
het tengere lichaam niet langer warm,
dat zij immer vasthing aan zijn mond,
alsof zij dien niet meer laten kond'!...
Toen trok hij, teeder, zijn dolk uit de wond,
liet zacht dien vallen op den grond,
lei zijn beide handen stil op haar hoofd
en verwijderde 't zacht, en sprak: ‘Geloofd
en gedankt voor eeuwig zijt gij, God!
Haar ziel zweeft heen in het hoogst genot!’
Teer vlijde hij 't edele lijk op de bank,
bedekte met rozen, rood en blank,
de nauw zichtbare wond aan den linken kant,
reeg 't keurslijf dicht met streelende hand,
streek koozend over het bleek gezicht
en drukte, zoenend, haar de oogen dicht...,
en fluisterde zingend: ‘O, zoet-zoet kind!
Nú weet gij de Minne die eeuwelijk mint...’
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XVI.
Van Halewijns laatste Bruid
Aan K......a.
Nembrasse pas les morts; car ils étouffent les vivants.
Marcel Schwob, ‘ Le Livre de Monelle.
Er wart ghehouden een banquet
ende dat hoeft upter tafelen gheset.
EN toen, in de hooge ridderzaal
de disch nu gereed stond voor 't feestelijk maal,
en de baanderheeren in scharlaken dracht
bij de poorte stonden als eerewacht,
toen trad, in haar keerle van goudbrokaat,
de oogen neergeslagen, een blos op 't gelaat,
het prinsesje, zedig, schoorvoetend voor,
en droeg in haar rechte, blank als ivoor,
en hield bij de lokken als zijde zoo fijn
het hoofd van Here Halewijn.
En zwijgend zette de maged daar
het hoofd op een schotel, van goude zwaar,
te midden der tafel, en onder het luid
gejuich van de ridders, nam ze, als een bruid,
plaats aan haar vaders rechterhand
met haar broeder aan haar linken kant.
Het banket nam aanvang...! - Zonderbaar,
nauw zat de koningsdochter daar,
of haar oogen hechtten zich, onbewust,
op Halewijns hoofd; een wondere lust
rees in haar binnenst, en 't was haar, alsof
die donkere oogen, verglaasd nu en dof,
rustten op haar met een zacht verwijt,
maar tevens ô vol zaligheid.
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En voor 't éerst nu zag zij, - eilaas! te laat, de wondere schoonheid van dat gelaat:
dat voorhoofd zoo blank en glad en hoog,
dier wimperen fijn geteekenden boog,
dien krachtigen neus en die manlijke kin,
die wangen met twee kuiltjes in,
en vooral die lippen, zwellend rood,
die lippen, gesloten door den dood,
die lippen, die konden zingen zoo fijn
het tooverlied van Halewijn...
O de paarsheid van dat koude gezicht!
O de dofheid dier oogen, zonder licht!
O dat klonterend bloed in dat lang krullend haar,
- zij en zag ze niet meer! Zij zag nog maar
dien betoovrenden mond, die te murmelen scheen:
‘U hadde ik gemind, en anders géen!...
Omdat ik, sinds jaren, op u heb gewacht,
heb ik menig andere schoone versmacht...
Ach! Hadt gij begrepen mijn smachtend lied,
gij mistet nu mijn zoenen niet...!’
En zij zag ze verroeren voorwaar, voorwaar,
en zij hoorde ze spreken, het lippenpaar,
en zij hoorde ze smeeken, heel zacht, heel teer:
‘Leven, zoet leven, och! keerdet gij weer!
Wie daar ooit uw lief en gemaal moog zijn,
hij zal zingen noch zoenen als Halewijn...!’
Wee! Kuste zijn geest haar niet op den mond?
Over al haar leden huiverend, stond
zij recht van den disch, greep met vast gebaar
het hoofd van den schotel van goude zwaar
lei 't, als een arm klein wicht in haar arm,
en zoende 't de koude lippen weer warm,
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zoende de oogen weer open, de wangen weer rood,
plofte neer op den grond als een steen en was dood...
Heer Halewijn
zong een liedekijn,
al wie het hoorde wou bij hem zijn!
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XVII.
Tristan en Isolde
IN Oud-Kornwallis, te Tintaïoël,
op 't stille kerkhof van 't Mariaklooster,
toont men den wandelaar een eenzaam graf,
‘'t Graf der Gelieven,’ zooals 't volk het noemt.
Dáar rusten, in denzelfden vadem aarde,
de schoone Isolde, Marke's droeve bruid,
en de edeldappere held, van wien de Sage,
het hoogste heil der Liefde in éen paar woorden
te zamen vattend, leerde, de eeuwen door:
‘Bemind als Tristan werd op aarde géen!’
Noch brons noch marmer tooit het eenzaam plekje;
slechts wilde bloemen, malven en lavendel,
verheffen, schuw, haar kopjes uit het gras.
Doch in 't geheugen van het volk leeft immer
d'erinring voort, hoe daar, vóor eeuw bij eeuw,
een groene veilrank en een rozelaar
ontsproten uit dat graf, en hoe hun twijgen
zóo onafscheidbaar groeiden door elkaar,
dat men, bij Lent en Zomer, nauw kon zien,
of 't veil geen rozen - en de roozlaar geen
hartvormig veilblad op zij rankjes droeg...
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XVIII.
Koning Freir Zilverhaar
In het rijk van Vlaanderen zegepraalden wij
slechts, nadat wij Koning Freir hadden zien
sneuvelen. De scherpe punt des zwaards doorboorde het schitterend borstkuras van Högne.
Doodzang van Ragnar Lodbrok.
VOCHTKIL hangen en rollen de nevels
als een zee van damp op de golven-zee.
Wild waait de wind, op zijn klammige vleugels,
sombre gezangen strandewaart mee.
Over de baren, die eindloos klotsen,
klotsen en zwalpen met stenend misbaar,
loom en lui, op loome vleuglen,
fladdert der meeuwen spookrige schaar.
Marmerstil, in droomen bedolven,
den gouden wrong om het grijze hoofd,
zit, op den hoogsten trans van zijn burchte,
Freir. - In zijn oog, door de jaren verdoofd,
gloeit, als een genster, een nare gedachte;
dan, op zijn langen ivoorwitten baard
rolt, langs zijn beenwitte wangen, een trane,
en langzaam trekt hij 't goede zwaard. Daar slaat hij de zilveren hefte,
achter zich, op het bronzen schild:
als de roepstem van een klokke
gonst het door de avondstilt.
Daar knielt vóor zijn voeten Högne:
‘o Vader, gij riept uwen zoon!’ In al de Vlaamsche gouwen
geen held als Högne kloek en schoon.
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‘o Högne, de trots mijner jaren,
met uw zilveren borstkuras,
scherp is uw oor - en verneemt gij
geen verre gejoel langs den plas?
o Högne, de trots mijner jaren,
met uw helm van zuiver goud,
scherp is uw oog - en ontwaart gij
geen snekken, als gij door 't mistfloers schouwt?’
En de reus bestaarde de golven...
Door de nevelen, driedik, vaal,
boorde zijn blik: was dat laaien
des bliksems, of glans van metaal? Met gespannen aandacht peilde
zijn oor de onafzienbre vert...
- Was dat huilen van wolven, of joelen
eens legers, dat den vijand tart?
En met woeste, verwilderde blikken,
dat het dreigend weerklonk langs de zee,
slaakte de jongling, verbleekend,
een drievoudigen kreet van ‘wee!’
Daar beukte zijn vuist nu het bronzen
armschild met krachtigen slag:
kloek schaarden zich rond de vorsten
de trouwe dienaars vol ontzag.
En Högne zwaaide den degen,
en riep, dat het dreunde over 't strand:
‘Te wapen! De Noren naadren!
Nu hoede God arm Vlaanderland!’
*

**

En thans?... De zon is verrezen!
De neevlen zijn opgeklaard.
In de verte bromt geen gezang meer:
snel nadert het strandewaart.
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O het schalt, o het gallemt steeds luider en steeds dreigender over het meer. Duizenden
schilden herhalen den slag van scharmsaks, knots en speer. ‘Woïho! Gij draken, gij
vlugge, op het klotsende sop danst voort! Gij, toorts, zult de burchten blaken! U,
zwaard, u verzadigt de moord...’ Zoo zongen ze... En hoog van zijn toren zag Freir,
in de wordende pracht des morgens, de vloot van de Noren, ontelbaar als 't gesternt
der nacht. * * * ‘Högne, mijn zoon, hoe die vreeslijke drommen verdreven?’ ‘Vader en Vorst, om ten minste met eere te sneven, schiet ik den schicht, zwaai ik
het zwaard!’ - - ‘Högne, mijn zoon, als uw zwaard in uw hand wordt verbroken!’
- ‘Vader en Vorst, dan de toorts aan ons hallen gestoken! Dekke dees burcht met
haar puinen dan de aard!’ - ‘Högne, mijn zoon, en uw flonkrende helm, en uw
blinkend zilverkuras, en mijn Laaiing, het wonderlijk klinkend zwaard van een gansch
heldengeslacht?’ - ‘Vader en Vorst, in de baren die schatten bedolven...
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Pletterend smakken wij rotsblokken neer op die wolven! Kus mij, o Freir... Kus mij
goe nacht!... Vader, mijn Vader, 't is alles volbracht!’ - * * * Reeds uren zonk de
dag in zee. Weer hangen de nevelen, scheemrig en zwaar. Schril krijschen de meeuwen
op strand en ree. Waar zijt gij nu, Freir Zilverhaar? - In sissenden vuurgloed zwemt
het strand. - Waar zijt gij, o Högne, met helm en kuras? - Fel flakkert, hoog slaat
naar de wolken de brand... Wijd over het duin walmt pulver en asch... Als spoken
waren de Noren rond. Met hun saksen beuken zij 't rammelend schild, of zij houden
het schild vóor den jublenden mond, en zij joelen en juichen als duivlen zoo wild.
En zij dragen den kostlijken buit naar de vloot, en de snekken verzinken bijna van 't
gewicht... Maar het harnas van Högne, al strijdend gedood, maar het zwaard van den
Koning, symbool van den plicht, onschendbaar rusten ze in 't diepst van het meer,
waaruit niemand ze beurt aan het licht!

Pol de Mont, Iris

271

XIX.
Gorm Stiernek
WAT dwarrelt en vlokt, zonder duur of getal,
de blanke sneeuw op verschansing en wal!
Vóor de slotpoort reikt hij twee voet dik:
op zijn maagdlijke blankheid geen vlekje, geen slik!
En daarbinnen, bij feestlijken fakkelgloed,
zit om zwaar-eiken tafels een vorstlijke stoet.
Gorm Stiernek viert er zijn bruiloft vandaag.
Is geen plaats in zijn hal voor vazal en voor maag?
In schaal bij schaal vloeit schuimende mee.
Een hoerra voor de bruid! Voor den bruidegom hoezee!
- Daar verschijnt, aan het ander eind van de zaal,
een machtige krijger in 't harnas van staal.
Besneeuwd is zijn helm, ijs blinkt in zijn baard...
Is 't een huivring, die Gorm door de leden vaart!
‘Mijn broeder!’ Zoo bonst het dof uit zijn mond.
Met een blos slaat 't bruidje de oogen ten grond.
En de vreemdeling nadert. Te midden der zaal
staat hij pal en recht, met de hand aan zijn staal:
‘Gorm Stiernek! Kent gij uw broeder niet meer...
Men dolf hem een graf, ja! Hij keert er uit weer.
Gorm Stiernek, luister! Vóor God, die ons hoort,
beticht ik u heden van roof en van moord.
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Gorm Stiernek... Voert gij een dolk of een zwaard!’ Stom grijnsde Gorm, met de hand in zijn baard. ‘Gorm Stiernek!’ 'k Had eens een betoovrende bruid,
Wie loerde, van geilheid verteerd, op dien buit?
‘Gorm Stiernek! Spreek! Wie betaalde de hand,
die den dolk, dien gij droegt, in mijn borst heeft geplant?
O die nacht was somber... zoo diep was het bosch...
Alleen, naar de stalling keerde mijn ros.
Gorm Stiernek treurde, beweende mijn dood...
Lief bruidje, wat worden uw wangen zoo rood?
En met de eigene vrouw, die ik eerst heb gevrijd,
wordt heden nu de echt van den moordnaar gewijd.’ Gorm Stiernek loosde geen kreet, geen woord.
Hij volgde den vreemdling naar de poort.
Daar lag de sneeuw wel twee voet dik!
Op zijn maagdlijke blankheid geen vlekje, geen slik!
Woest zwierden de machtige rekken het staal.
Twee snijdende kreten, éen dubbele straal
van bloed, éen dubbele bons op den grond...
Daar liggen de broeders, in 't harte gewond,
twee lijken liggen op Stierneks slot...
In rouwkleed jammert een vrouw tot God!... Steeds dwarrelt en vlokt, zonder duur of getal,
de blanke sneeuw op verschansing en wal!

Pol de Mont, Iris

273

XX.
Swana
IN den torenkerker, vochtig en diep,
op een rottenden stroowisch lag ze - en sliep.
Zij sliep, en zag, in een wonder gezicht,
haren liefste, badend in golven van licht.
Gansch in 't wit, met een hemelschen lach op den mond,
zweefde hij langzaam over den grond.
‘Uw vader nadert! Gebaar u dood!’ Zij voelde een kus op haar lippen rood...
Nauw is zij ontwaakt, daar knarst het slot...
- ‘o Koning, o vader, vergeve u God!
Dien gíj mij bestemdet, bemin ik niet!
Ik heb mijn page stervenslief...
Voor hem is 't, dat ik het leven laat...’...
Een snik... Daar lag zij met kleurloos gelaat!
‘o Dochter, mijn dochter!...’ - Geen woord meer, geen zucht.
Toen is de vader naar boven gevlucht.
‘Mijn kind, mijn dochter, wat heb ik gedaan?
'k Wil boetend naar Jeruzalem gaan...’
Naar de hoofdkerk bracht men het maagdlijk lijk:
toen luidden de klokken door 't gansche rijk.
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Dat tampte niet treurig als over een doode:
jublend klonk het, alsof het ter bruiloft noodde.
Met brandende kaarsen en waprende vaan
schreden veertig priesters vooraan.
Onder een hemel, in sneeuwwit gewaad,
lag de maagd, met een lieflijken lach op 't gelaat.
Rond de baar, met jamren en zuchtenloozen,
strooiden veertig maagden viooltjes en rozen...
En toen men op 't lijk de vigiliën zong,
trad in den tempel een ridder - was jong.
Zei tot de priesters: ‘Laat staan... O Wat pijn!
Levend mocht ze de mijne niet zijn!
En staan zij mij ook nu de doode niet af,
leg mij dan nevens de maagd in het graf...’
Hij rukte het baarkleed op den grond,
hij kuste der liefelijke oogen en mond.
‘Ach! Swana, zoo gij nu levend werdt!’ Uitsnikkend verborg zij haar hoofd op zijn hart.
Hij droeg haar tot vóor het hoogaltaar:
‘o Priester, zegen mij en haar!’
De klokken luidden door 't gansche rijk:
zij verkondden der doode huwelijk!
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XXI.
Sneeuwroosken
WAT schemert in rozigen cirkel de maan,
flets en dof aan den winterschen boog!
Hoe blank, hoe stille sluimert de aard!
Wat zitten de sterrekens hoog!
Hoe blank, hoe stille sluimert de aard
in driedubbelen mantel van snee.
In de ontbladerde kruinen der boomen slaakt
de wind zijn verscheurendst ‘wee’!
In de burchtzaal waakt bij den flakrenden haard,
o hoe bang, o hoe scherp huilt de wind! blond maagdeken van achttien jaar,
't verweesde gravenkind.
Den Bijbel in hand, op een schemel zit
haar slanke page naast haar.
Aan haar voeten heft de windhond zacht
een smachtenden blik tot haar. Wat al droomen, wat wondere droomen voedt
niet het jeugdige hart der maagd! ‘Nu bloeit Sneeuwroosken in 't verre woud...
Wie, die 't mij te plukken waagt! Nu bloeit Sneeuwroosken in 't verre woud,
rood als bloed te middernacht.
Wie het draagt op zijn hart blijft eeuwig schoon...
O ik zoende, wie het mij bracht!’ -
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Daar staat de page langzaam recht
en sluit den foliant,
buigt vóor de maagd een knie ten grond
en kust haar fijne hand.
‘En zoendet gij, wie 't roosken plukt, zij het woud nog zoo diep en zoo ver,
ik ga, en breng de wonderbloem
nog vóor de morgenster.’ Wat trok zij teer door zijn lokkenpracht
haar vingeren, fijn en lang!
Wat rustte haar blik in zijn trouw, zacht oog
en op zijn gebloosde wang!
En de page ging... In een rozen kring
zwom de maan aan den winterschen boog...
Hoe blank, hoe stille sluimerde de aard!
Wat zaten de sterrekens hoog!
Hoe blank, hoe stille sluimerde de aard
in driedubbelen mantel van snee...
- Was 't de wind, die in blaarlooze takken zong
zijn hartverscheurendst ‘wee’!
Ieder pad besneeuwd, elk wegsken beijsd ei! hoe blank is dat veld, ei! hoe wijd!
Onder 't lichte schooisel van den knaap
krijscht de sneeuw als een kind, dat krijt.
Weg en steg beijsd, ieder pad besneeuwd, ei! hoe wijd is dat veld, ei! hoe blank!
In de verte stijgt, uit de verte komt
immer nader, gehuil en gejank...
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In de verte stijgt, uit de verte komt
nader immer, gejank, getier... ‘O die kus van mijn vrouwe! O dat vuur in mijn borst!
Wonder roosken, waar bloeit gij hier!’ Immer na, immer nader komt het gehuil. ‘O mijn bloemken, waar vind ik u, waar?’
Daar omsingelt den jongling, met vlammend gebit,
de verhongerde wolvenschaar.
..................
In de burchtzaal waakt met bestorven gelaat
eene maagd bij het smeulend vuur.
O trager dan de slak die kruipt,
kruipt - trager - uur na uur...
Door de ontbladerde kruinen der boomen snikt
de wind zijn verscheurendst ‘wee’! ‘O page, mijn page, wat toeft gij zoo lang?
Of verdoolt gij in ijs en in snee?’
De jonkvrouw stond, en beefde, en kloeg,
en schreed door zaal en gang. ‘O page, mijn page, mijn broeder, mijn lief,
wat klopt mij het hart zoo bang!’
En de maan verzwond, en de mist steeg op,
en de sterren doofden hun licht.
Steeds zat daar de maagd bij den smeulenden haard,
met bleek en bestorven gezicht...
En plots - door de sombere gangen van 't slot
stuift het woest als een stormwind heen:
bebloed, vóor der jonkvrouw voeten, valt
's jonglings hond, ach... zijn hond alleen...
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En hij trampelt rond haar, en hij rukt haar bij 't kleed,
en hij jammert, als kon zij 't verstaan. En hij kwispelt en kruipt: - als een pijl uit den boog
springt hij óp dan, en snelt vandaan.
Wat schemert de sneeuw ginds rood van bloed
in het woud, o zeer diep, zeer ver...
Daar knielt een rijzige maagd bij een lijk,
lang vóor de morgenster.
Wild de lokken verward, geen mantel om 't lijf,
weent zij haar oogen blind...
Geen tranen wekken den doode uit het graf,
gij, ontroostbaar gravenkind!
‘En wekken geen tranen den doode uit het graf,
den doode, die sneefde voor mij,
nooit mint mij een hart zoo vurig als dit...
Begraaf mij, begraaf me - aan zíjn zij!’
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XXII.
Van Goeleken
712
TOEN Goeleken was gestorven,
was het nare wintertijd;
op Brabants heuvelen drukte
het zware sneeuwtapijt.
Raven scheerden krassend
over wal en kant.
Donkere wolken hingen
loodzwaar over 't land.
En vrome monniken kwamen
met schel en kandelaar
en torsten op hun schouders
de zware doodenbaar,
en door de eenzaam witte vlakte,
onder het jachtend zwerk,
droegen zij, requiem zingend,
de doode ter verre kerk.
Daar rees op hun tocht, aan een kruisweg,
zeer oud, een dorenlaar.
Daar lieten zij, om te rusten,
zakken de logge baar.
En terwijl zij, geknield om de doode,
vroom de handen hielden gevouwd,
viel plotsling een regen van bloemen
op der bare donker hout:
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een regen van meidoornbloemen,
rood en wit en verruklijk van geur...
Toen hieven zij de oogen ten hemel:
heel de doornboom stond in fleur.
En hoog uit de wolken vielen
als stralen der lentezon,
en het scheen hun - die stralen zongen
zooals nimmer een mensch dat kon.(23)

Eindnoten:
(23) De heilige Gudula of Goele, dochter van graaf Witgeer en de heilige Amelberga, geboren te
Hamme bij Moortsele in Brabant rand 650, opgevoed te Nijvel onder de hoede van de heilige
Geertruide, dochter van Pepijn van Landen en eerste abdisse van het klooster aldaar, en overigens
haar doopmeter. Goele stierf den 8sten Januari 712.
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Fioretti uit de Assisi-Legende
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I.
De Leproos
‘'k Wil arm met de armen wezen,
'k wil lijden met die lijdt!’ Hij reed door groene velden:
Zomer wijd en zijd.
‘'k Wil lijden met die lijden
en arm met de armen zijn!’
Over de gouden oogsten
lag stralende zonneschijn...
Daar klonk van tusschen het koren
waarschuwend belgeluid:
daar kroop een zonderling wezen
de reuzlende graanzee uit.
En uit zijn droom ontwakend,
naast zich, op de smalle baan,
de lazarusklep in handen zag hij een melaatsche staan.
‘'k Wil arm met de armen wezen...!’ Roerloos bleef hij, stom:
van walging en afschuw draaide
't hart in zijn boezem om.
Hij gaf zijn paard de sporen,
en reed in vollen ren
vandaan... - Toen keerde hij omme:
‘Lafhartige, die ik ben!’
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En rood tot achter de ooren
van schaamte, zonder respijt
reed hij terug tot den arme,
weenend van bitteren spijt.
Hij bad den leproos om vergeving
en knielde vóor hem ten grond,
omarmde hem als een broeder
en zoende hem wangen en mond.
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II
Op 't meer van Rieti
‘Wat mooie visch!’ Franciscus was 't, die sprak...
De visscher trok zijn net aan boord, en stak
de zeelt hem toe:
‘Daar, Broeder! Ze is voor u!
Ik vang wel meer... o! Schenk m' uw zegen nu...’
En dankend, en in ieder oog een traan,
nam Poverello 't blinkend schubdier aan
dat zwabberstaartend snakte naar het meer,
en lei het zacht, heel zacht, in 't water weer.
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III.
De Zanger Gods
EEN der eerste lentedagen ging hij zingend
door het bosch, dat gansch in jonge knoppen stond.
Plotsling, uit een donkren kuil te voorschijn springend,
werpt, het knijf ter vuist, een roover hem ten grond.
‘Heisa! Spreek, en snel! Wie zijt gij?’ roept de rakker.
‘Hebt gij geld? Geen weerstand! Gauw - Schud alles uit!’
- Zacht, met teere stem gaf hij ten antwoord: ‘Makker!
'k Ben de zanger Gods - maar zie! ik heb geen duit...’
- ‘Wat geen duit! Gij dief! Word ik aldus bestolen?’
En in al de zakken van de kale pij
zocht de ruwe hand des roovers. Doch, verholen
was geen blinde penning, nergens! - ‘Wel, gij prij!
Zoo! Dat komt in 't bosch en heeft geen mijt ten beste!
Wat een schaamtloosheid... Uw pak! Trek uit, en snel!
Kaaltjes is het wel - maar, bah! het is, ten leste,
toch steeds goed genoeg voor mijn bezopen vel...’
Naakt als Adam na den eersten scheppingsmorgen,
stond de zanger daar in 't gure voorjaarsweer...
‘Lieve dief’, sprak hij, ‘van de allerlaatste zorgen
hebt gij mij bevrijd! - Ik dank u - en den Heer!’
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IV.
Van de lieve Vogeltjes
GIJ, dichterlijke dweper,
Assisi, zanger zoet,
gij, die in den hoogsten hemel
't verholene kennen moet;
zeg, was mijn arm, arm zieltje,
toen gij het vogelkoor
met zoete woorden beleerdet,
niet onder uw gehoor?
Wel was het geen stoute gorgelaar,
geen merel of nachtegaal,
niet eens een geelgenebd meesken
of heldere wielewaal;
't was licht een praatzieke ekster,
een kleurloos muschje nauw;
doch - wát gij gezegd hebt, o goede!
dat onthield het zoo getrouw! Dat was een heerlijke morgen
en de Lente trok door het land,
en de hagebloemekens geurden
en sneeuwden te allen kant,
en de zon lag als een mantel,
als de mantel Gods, wijd, wijd
over weiden, heiden, bergen,
over meer en dal gespreid.
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En door al die heerlijkheid traadt gij
Bevagno's velden in:
uw oogen straalden van weelde,
uw hart vloeide over van min!
En op ieder bloemeken rustten
uw blikken wondermild:
uw oogen liepen over,
uw harte bad in stilt...
En waar wij al aasden of zaten,
in het bosch, op den toren der kerk,
hoorden wij plots een roepen:
‘Gij, vogeltjes, staakt uw werk:
Ik ben Franciscus, uw broeder,
als zanger uw genant!
Vogelkens, komt gevlogen!
Fladdert saam uit het heele land!
Dat woord was ons te machtig...
Géen weerstond er aan...
Heel de lucht was éen geklepper!
Als een storm wolk ruischten wij aan...
In den groenen boomgaard was het.
dat gij te wachten stondt.
Klapwiekend streken wij neder
in de kruinen, op den grond.
Wij en waren niet schuw; wij zaten
tot op uw schouders neer.
Eén fladderde neer op uw vinger,
éen vloog om uw hoofd heen en weer.
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En al die snebbetjes piepten
en snaterden als van pret,
tot gij met een teeken uws vingers
wenktet: ‘Opgelet!’
Dat was een verruklijke rede...
‘Gij vogeltjes, broertjes lief,
al zie ik, in uwe geleedren,
menig snoeper, menig dief,
toch riep ik u niet, om te kijven...
Ik, zondaar, heb daartoe geen recht...
Wie 't gebrek gispt van zijnen naaste
en het zijne niet merkt - die is slecht!
En gij kunt er zoo liefelijk zingen
en uw liedjes, dezelfde steeds,
zijn immer toch nieuw en verrassend,
al klonken ze in Eden reeds...
Gij ploegt er, noch egt er, noch bouwt er,
gij zaait noch en maait van heel 't jaar,
gij vrijt er en paart er en nestelt
en broedt maar en kipt, en - voorwaar!
Het beste, dat hebt gij verkozen,
mijn broederkens, 't edele lied,
dat spruit uit het hart gelijk rozen
en als bliksem ten hemel schiet...
Ja, zingt maar, mijn broederkens, zingt maar!
Kweelt, schettert, gorgelt, fluit,
stort in het geluid van uw keeltjes
geheel uw leven uit!
Heft 's morgens den grooten Verlosser,
Broeder Zon, uwen lofzang aan,
kweelt 's avonds voor uwe zuster,
de blonde, lieve Maan...
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Zingt, als de lenteklokjes
bengelen langs vliet en sloot;
zingt ook als kersen en krieken
kerven, van rijpheid rood!
Zingt - als gij vrijt en nestelt,
zingt - als ge uw jongskens voedt,
zingt - als uw gaaiken dood is,
zingt nog - als gij sterven moet!
En weest zeker - mijn broerkens, weest zeker!
Hij die u schiep met een enkel woord, Hij dacht u, gij waart, en Hij zeide:
“Weest vogels!” gij fladderdet voort, de Goede, die woont in den hemel,
die hoort wel in iederen klank
die borrelt als goud uit uw keeltjes,
uw trillend en smachtend: Heb dank!’ O zoete dweper, Franciscus,
hoe stilletjes luisterden we al...
Geen vleugelken durfde te roeren...
Geen snaveltje maakte geschal...
Doch, toen gij uw handen opstaakt
en driemaal ons zegenen woudt,
dan steeg er uit alle die keeltjes
éen loflied duizendvoud...
Rond uw blonden schedel scheerden
de vogels in vlucht bij vlucht...
Nachtegaal streek op uw schouder
en vulde met trillers de lucht.
Leeuwrik steeg hoog in de wolken,
en vóor uwe voeten, heel zacht,
waggelden de eendjes, en sloegen
onbeholpen met hun schacht... -
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O zoete dichter, Franciscus,
toen gij het vogelkoor,
met zoete reden beleerdet,
was ik onder uw gehoor...
Wel was ik geen stoute gorgelaar,
geen merel of nachtegaal,
niet eens een geelgebekt meesken
of heldere wielewaal;
'k was licht maar een praatzieke ekster,
een kleurloos muschje nauw,
doch - wát gij gezegd hebt, o goede!
onthield ik zoo getrouw!
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V.
Joculatores Domini
BIJ Zomertijd, wanneer de bergwind, zwevend
op koeler wieken neer in 't zwoele dal,
van veld tot veld, van heuveltop tot -top,
het wiegewagend, ruizelreuzlend goud
der rijpende oogsten golven deed en deinen
als baren van de zee dan trokken vaak
Franciscus en zijn broedren, in hun bruine
onoogelijke pij van dorp tot dorp,
de voeten bloot en onbedekt het hoofd,
doch luit of doedel dragend onder d'arm
en hart en mond vol van de blijdste zangen.
Dan zochten zij, waar ze op hun akkers zwoegden,
de needrigsten en armsten, grepen trouw
wetsteen en zeis, lieten den harden steen
rinklen op 't zindrend staal, dat vonk bij vonk
spattend in 't ronde flitste, en deden, deunend
van louter vroolijkheid, de breede sneê
vlijmen door d'halmen, die, met zacht gezucht
neerzwijmelden, weldra, tot hoop bij hoop
geschikt op 't stoppelveld...
Dan zweeg geen stonde
de vriendlijke Franciscus. Met de mannen
schertste hij vroolijk over drank en spel,
prijzend de matigheid met zoete woorden;
de vrouwen plaagde hij om strik of halstooi,
berispend niet, vermanend slechts, met zoete
bezielde woorden tot meer zedigheid;
de kindren ook, de kindren, die, in scharen,
als vooglenzwermen, kwietrend, piepend, kweêlend
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huppelden rondom hem bij 't arenlezen,
hij sprak ze toe, de kleinste liefst en meest,
en wondre sprookjes vond hij voor hen uit,
van blanke bloemen, die als wierookvaten -,
van lieve vooglen, die als zangers zijn
in 't wijd heelal: die Kathedrale Gods.
Dan, tegen avond, als, aan d'Oostkant, achter
torens en tinnen van Assisi, 't maantje
haar zilversikkel uitstak, en de lieden,
vermoeid van 't werk, weerkeerden naar het dorp,
dan schaarden zich de Poverelli trouw
aan 't hoofd der troep, en traden, lustig doedlend
of toklend op de luit, op stap en maat
vooruit door 't veld, en zalig, als een bede,
steeg 't Alleluia, met een klank van goud,
hoog-hoog tot God, wiens dankbre lach van zegen
schemerde, wijd, in 't blozend avondrood...
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VI.
Het hoogst Geluk
‘Fratello mio! Liefste broeder mijn!
Vraagt iemand u, wat hoogste Vreugd mag zijn,
zoo zeg hem niet, versta mij wel: de Vreugd,
dat 's heiligheid, beoefning elker deugd...,
het stichten van zijn broedren... Neen, want zie de hoogste Vreugd, hoe weinigen kennen die!
Maak, van wie schooit, met eigen goed, een heer,
schenk uwen blinden broeder de oogen weer,
heel elken kreuple, die op krukken loopt,
zoodat hij straks voor brandhout die verkoopt;
geef den doofstomme weer gehoor en spraak,
zeg tot den doode in 't graf: ‘Ik wil, ontwaak!’
en hij staat vóor u in de kracht der jeugd,
dat alles, broeder, is niet hoogste Vreugd...
En kost gij zingen als de nachtegaal,
en kost gij preêken in der englen taal,
zoodat al wie u hoort zich fluks bekeert
en 't leven door Heer Jezus' wetten eert,
toch kendet gij de Hoogste Vreugde niet...
Ik echter, broeder! weet - wie die geniet!
Hij, Leo mijn, die, tot op 't hemde nat
van bui bij bui, van dorst en honger zat,
een ganschen nacht, maar zonder éen korst brood,
zonder éen teugje wijn, van kou half dood,
gescholden wreed voor dief en voor rabauw,
gegeeseld nog daarboven bont en blauw,
geen enkle klacht, geen ontevreden woord
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laat van zijn lippen vallen; onverstoord
zijn zielevreê bewaart, en denkt, dat hij
dat ál verdiend heeft en nog meer daarbij,
en, wie hem sloeg, dankend de handen kust dié kent de hoogste Vreugde - Zielerust!
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VII.
‘Een zoet Gezang is Medicijn’
‘Och broeder, lieve broeder mijn,
een zoet gezang is medicijn...
Och stem nog eens uw mandolijn
en wil wat spelen...’
De vroome broeder waagde 't niet...:
‘In 't stille klooster past geen lied...
Wien bidden geen verzachting biedt,
wie zal dien heelen?’
En eenzaam lag Franciscus daar
- als een levend lijk op een doodenbaar en jammerklaagde met bang misbaar
tot God den Heere...
Toen kwam de stille, zoete nacht,
en lei over hem, die den dood verwacht,
lei stil, met handen zijdezacht,
zijn zwarte kleeren...
Toen daalde een stralende Engel neer
met de luit in de hand, op blanke veer,
bij 't leger van den arme, teêr
de snaren roerend...
En tot het kriekende morgenlicht
zong hij den Lijder de oogen dicht,
zijn ziel, op maten, wonderlicht,
aan de aarde ontvoerend...
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En toen het zachte morgenrood
gensters door 't kleine venster schoot,
toen staakte de engel het spel, en vlood
naar 's hemels streken...
Want - had, tot in de ziel bekoord,
de Heilige slechts nog éen akkoord
van 't hemelwonderlied gehoord,
hij waar bezweken...
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VIII.
De Wonden
DE nacht was heen...
In goudgloor rees de zon...
't Was Kruisverheffing in de kristenheid!
't Gelaat naar 't Oosten, de armen kruiswijs open,
zat immer nog Franciscus, in gebeden
verzonken, op het klamme weidegroen...
Met de oogen toe, zittend gelijk in slaap,
zag hij, heel ver, van gouden licht omlaaid,
een Seraf, blank, met lokken louter licht,
de lucht doorklieven, traag, met breeden slag
der wijdgespannen vleugels.
Toen ontsloot
de Reine 't oog - en zie! het wás geen droom!
Bij elken wiekslag grooter wordend, kwam
de Seraf regelrecht tot hem... En, wonder!
Een logge boom, als die van 's Heeren kruis,
vertoonde zich te midden van 't Vizioen,
en, wreed bebloed, zat hand en voet des Engels
met groote spijkers aan den kruisboom vast...
Gelijk de dauwdrop in de lucht verdampt
als haar de zonne kust, zoo, zachtjes, zachtjes
verdween het Droomgezicht... Franciscus zat
nog steeds alleen in 't klamme weidegroen,
vol wondre vrees, maar ook vol wondre hoop.
Daar sneed hem plots door 't gansche, schrale lijf
een snerpend wee... Gelijk in doodangst slaakte
hij wild een kreet... Toen stond hij huivrend recht
en zag in eigen hand en voet de wonden
des Lieven Jezus stervend aan het kruis.
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IX.
Hoe Lucchesio stierf
TOEN nu de priester, die 't Viatikum
gebracht had aan zijn huisvrouw, was vertrokken,
en Bona Donna, zacht, onmerkbaar als
het licht allengskens uitgaat, daar de wiek
vergeefs in 't koopren lampjen olie zoekt,
daar lag te sterven op hun huwlijksponde,
toen werd zijn groote smart zijn kracht te sterk,
en als een kind lag hij op haar te schreien,
en door zijn snikken nokte hij heel traag:
‘Gij weet het, och! niet waar, gij weet het, Bona,
zeg, dat gij 't weet, hoe wij, in 's Heeren dienst,
elkaar beminden heel ons leven lang...
En wilt gij henengaan, nu, gij alleen?
Wilt gij mij laten als een armen wees,
alleen op aard, waar ik éen ziel slechts ken,
úw ziel, o Bona, en éen hart, het úwe?
Niet waar, dat wilt gij niet? O spreek, niet waar,
gij wilt dat ik met u ga! Zeg het, zeg het...
Zoo wacht dan, wacht... Ik bid u... Wacht... Ik volg!’
En, even buiten tredend, riep hij, luid,
den priester weer, die nog niet verre was,
liet zich berechten als zijn arm-zoet lief,
en kuste haar, heel teer, op mond en oogen...
En toen de Zalige in een laatsten snik
de ziel had uitgeblazen, lei Lucchesio
zich neer naast haar, gelijk een bruidegom,
aanriep luidop de zoete namen van
Heer Jezus en Maria, look dan de oogen,
en sliep, heel zacht, voor eeuwig eeuwig in...
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XXIII.
In Kerelsland
‘Wel op, mijn telg van veertien jaar,
Roodwolf, mijn schat, mijn kroon!
Gij hebt reeds mannenmoed in 't hart,
zijt ge ook als een meisje schoon.
Wel op, gij ment zoo gaarne 't ros,
óns wacht hier de dorsch in de schuur rijd gij dees karre naar het slot,
en keer vóor 't avonduur.
Voorzeker, noode sta ik ze af,
twaalf zakken, goed gewicht...
Eilaas! Wij zijn slechts laten kind,
en 't juk valt lang niet licht.
Twaalf zakken, - vrucht van stroomen zweet, geen mijte en ontbreekt er aan!
Het slot is ver... De weg is slecht...
Nu toef niet, mijn zoon! Welaan...!’
Houtkerel Radbout was 't, die sprak.
Hij zag zijn lievling lang
in 't open, blozend aangezicht,
en streelde zijn bolle wang.
Daar greep de knaap de djakke in hand,
de forsche ruin legde aan...
‘Jutho’! - Van hot naar harre rolt
de kar langs de mulle baan.
Weer zwoegde met zijn knechtenpaar
de vader aan den dorsch.
Drievoudig klonk de vlegelslag,
nu zachter, dan weer forsch.
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Nu zachter, als het de aren gold,
forsch op den vollen schoof...
De garven zuchtten; 't graan sprong los
en 't lichte kaf verstoof.
‘Ei! Lag, in plaats van schoof bij schoof,
de roofgraaf aan mijn voet,
wat dorschte ik hem den kop aan gruis
en doopte de hand in zijn bloed.
‘Zoo 't niet voor Roodwolf was, mijn zoon,
die 't waagstuk boeten mocht,
lang had ik hem een plaats bezorgd,
waar híj mijn vader brocht!’ Drievoudig klonk de vlegelslag,
nu zachter, dan weer forsch...
Daar staat, bedekt met stof en zweet,
een vreemdling aan den dorsch.
‘Wee, Radbout, Radbout, driemaal wee!
En staak dien arbeid, staak!
Wee, Radbout, smijt den vlegel weg,
wee, wet het staal der wraak!
Hoor, Radbout! Toen op 's dwinglands slot
Wolf met zijn kar verscheen,
toen woog men vóor des graven blik
de zakken éen voor éen.
En, toen men d'eersten, tweeden en
weldra den vijfden woog,
toen blonk daar iets als bittere spot
in 't nijdig gravenoog.
En, toen men nu ter zesde maal
een zak ter wage droeg,
toen lei hij bij 't gewicht een steen,
terwijl hij dreigend loech;
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en toen de zak niet dalen wou,
toen riep hij hoonend uit:
“He! he! Gij schijnt me uw vader waard!
Een vroege dief, die guit.”
Nu stoof de knaap in toren op,
en greep den steen, en smeet
dien ver van zich, en hief de zweep
omhoog, tot slaan gereed.
Daar trok de graaf zijn glimmend zwaard
en trof... en borg het rood
en druipend in de leedren schee...
Radbout..., uw zoon is dood!’ En jaar op jaar, en dag op dag
stond weer de kar gelaân:
twaalf zakken, vrucht van stroomen zweet geen mijte ontbrak er aan.
Doch Radbout zelf stond bij den ruin
en hield de djakke hoog:
zijn baard was grijs, zijn kleeding zwart,
en somber blonk zijn oog.
Zijn kleed was zwart. De scharmsaks hing
glinsterend aan zijn zij:
‘Eilaas! Wel noode sta ik 't af...
Wij zijn slechts laten, wij!
‘Jutho!’ - En 't is de zweep die schalt,
de forsche ruin legt aan;
van hot naar harre schokt en rolt
de kar langs de mulle baan.
En toen de Kerel met zijn vracht
op 't somber slot verscheen,
toen woog men vóor des graven blik
de zakken éen voor éen.
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En, toen men d'eersten, tweeden en
weldra den vijfden woog,
toen blonk daar iets als bittere spot
in Radbouts vinnig oog.
Daar sleepte men, ter zesde maal,
een vollen zak ter waag.
De rechte schaal sloeg ijlings op,
de linke plofte omlaag.
Daar stond de roofgraaf bleek van toorn;
stampvoetend riep hij: ‘Dief!
He! he! Dat zit in 't bloed, zoo 't schijnt!...
Zeg, is uw bloed u lief!...?
‘Zoo vul, al was 't met de eigen hand,
't ontbrekend koren aan,
zoo niet, denk aan de straf uws zoons!’ ‘Dank, heer! Ik denk er aan.
‘Ja, heer,’ en Radbout was 't, die sprak
gelijk een rechter spreekt,
‘den Kerel is zijn bloed steeds lief,
maar - weet gij, hoe hij 't wreekt?
‘Kijk, zóo!’ - En, eer de dwingeland
kon denken op verweer,
boog hij, met stalen vuist, zijn nek
tot op den graanzak neer.
Daar zwaait en laait de scharmaks rond,
een bliksemschicht gelijk:
éen slag - éen kreet - éen strale bloeds!
De dwingland was een lijk.
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XXIV.
Van Brabants Dichter-Hertog
ONDER een hemel van roodgoud, in der zon zachtkwijnenden schijn,
waar lommerige appelaren tot een levend baldakijn
vergroeid staan, spelemeien, bekranst met eikenlof,
de aadlijke staatsiejufters van Brabants roemrijk vorstenhof.
Licht als lentezoeltjes, in een wolkje van Brusselsche kant
wandelen, zweven enkle, den schelpen waaier ter hand.
Andere, op schemels gezeten, keuvlen, met lachend gelaat;
in logge plooien schommelt het zware kleed van goudbrokaat.
Deze in haar fijne vingeren houdt wat leliën;
gene, op de citer, tokkelt smachtende liederen;
andere staren, in droomen wegdwalend, ten horizon,
waar bloedend uit duizend wonden te sterven hangt de groote zon.
Menige ridder en page, hoofsch, met manieren fijn,
fladderde rond, en zocht in de rij een minnekijn,
Maar niemand lokte uit de oogen der maagden een zachter gloed
dan de slanke hertog(24), de vroede sprokenzegger en meistreel zoet.
Hem nadert éene der schoonen. Zacht fluistert zij hem in 't oor:
‘Och! Oorlof, zoete Heere! Schenk mijne bee gehoor!
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De citer stem... Wil zingen een lied, - een minnelied. De schoonste van ons allen ontzegt, tot loon, haar kus u niet.’
‘Och! Oorlof, Heere!’ zoo smeekte, stemvleiend, een andre, en bezag
den meistreel, blond van haar en baard, met haar fijnen lach.
‘De vogelkens kwetteren en zingen... En kunt gij zwijgen? Sla
de snaren met kundigen vinger; hef aan het Harba lorifa!’(25)
En 's hertogs aanzicht, edel van trekken, verhelderde; - éen stond
dwaalden zijn vurige blikken de bonte schare rond...
Toen reikte zijn page de ivoren luite: - met kundigen slag
tokkelde hij de snaren, daar elk bewonderend hemwaart zag.
o Zoet, o wonderzoet, van der lippen bevend koraal
borrelde, in kristallijnen klanken, de zangrige taal.
Vloeibaar als watergekabbel, helder als bellekensklank,
zacht als het droomen van kindren, maar hoog als leeuwerikenzang.
Zijn woord was zoo frisch als de lavende koelte, des morgens in Mei,
zoo kleurig elk beeld als de bloemen, die de Lente verwekt in de wei,
zoo warm en zoo week was zijn toon als der maagden zoenlustige mond:
‘Si es conininghinne in minre herten cuuschen gront!’
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En lager vielen de akkoorden; in zijn stemme trilde een traan.
‘Lief, mi hevet u minne so vriendeliken bevaen!’
Emmer dienen sonder loone, dat 's jammerlic!
‘Wetti, wie dat hevet gedaen? Siet... Dát ben ic...’
Toen scheen het, als waren daar allen geboeid door de macht van den zang:
ridders noch edelknapen roerden! Met roze wang
bestaarden de jonkvers den vroeden zanger, in stilte bemind; hoorbaar streelde een page den slanken, kwisplenden hazewind.
Plotseling barstten eenparig de stemmen in juichen los,
't Handgeklap steeg opwaarts als vleugelgeklapper in 't bosch.
Uit het Oosten rolde de nacht nu, wijl ten westlijken horizon,
bloedend uit duizend wonden, te sterven hing de groote zon!

Eindnoten:
(24) Jan I, de held van Woeronc.
(25) Het overigens genoeg populaire referein van een der Jan I toegeschreven liederen.
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XXV.
De Erfgenaam
BIJ 't smeulend vuur, in den winterschen nacht,
houdt droef bij haar zuigling de moeder wacht.
Geen sterre pinkt... De Noordwind fluit...
Kludden en Weerwolf waren thans uit.
Vóor donker liet haar man ze alleen.
Langs den boschkant ging hij... - Waarom? Waarheen?
Wat keek hij zoo somber en zuchtte naar!
Biddend wacht zij en ijst voor gevaar.
En uren vervliegen. Steeds prevelt de vrouw... Is 't een uil, die zoo klaagt, of de wind in de schouw?
En zie - daar ontdekt zij in de asch van den haard
drie vreemde katten, met stopligen baard,
met pikzwart haar en klauwen vol bloed...
En wier oogen flikren van helschen gloed. ‘En toen ik,’ zei de een, ‘mij verstak in het woud,
waarde knarsend de Weerwolf door 't hout...
‘En toen ik mij waagde in den hollen weg,
verborg zich een man met een buks in de heg.
Dof knalde het schot... Een schreeuw weerklonk!
Was 't een dier, dat, getroffen, ter aarde zonk?’ -
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En de tweede: ‘Wanneer ik de hoef verliet,
vloekte luid de boer: Ik en miste hem niet’...
‘En toen ik, omzichtig, sloop in 't rond,
lag daar de Weerwolf, dood, op den grond.
Ik doopte mijn klauwen in 't stollend bloed.
Nu spartelt zijn ziel in den hellegloed...’
De derde sloop tot de wieg van het kind:
‘Suja, mijn katje... Suja, du vrind!
En slaapt ge in uw doekjes zoo rustig, zoo zoet,
toch zijt gij uws vaders vleesch en bloed.
Zijn lot is het uwe als de vorm zijns gelaats.
Eens ligt gij, als hij, op dezelfde plaats...
Ha, ha, ha, ha!’ De katten verdwijnen. Alleen, alleen
zit de moeder, en barst in geween, in geween.
Daar neemt ze uit zijn schamel wiegsken het wicht
en houdt het ten hemel met biddend gezicht.
Het vuur ligt uit... IJskoud is de nacht!
Rampzalige vrouw, die uw man nog verwacht.(26)

Eindnoten:
(26) Met XIV en XVIII een mijner eerste balladen.
De stof berust op een bekende Brabantsche sage.
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XXVI.
Ophelia
ALS, in de Mei, een frissche middagregen,
- terwijl van uit het Zuid de lentezon
alle de druppels, onder 't nederruischen
met zevenkleurgen luister laaft, - neerregent
gelijk een waterval van louter licht,
en toch en toch, o! zóo weemoedig is,
zóo innig droevig als 't gelaat der maagd,
die op den dag der bruiloft door haar sluier
van kant zou weenen om een vroeger min; zóo trad de blanke maagd van Elsenör,
bleek als een doode en met bekreten oogen,
die star uitkeken in het vage ruim,
en toch glimlachend en een liedje neurend,
den lusthof door tot bij de stille beek.
O zon en regen, beide tegelijk,
o lust en leed, verstand en zinneloosheid
in éen arm menschenhart... O bittere tranen
en wrange bleekte, tuigen van een smart,
zich zelve nog bewust; maar bittrer lachen,
maar wranger liedjesneuren, droeve teekens
van geestesstoornis en van zielekrankte...
En áldoor lachend, neurend altijd door,
als een klein kind, dat zingt, omdat een deuntje,
zoo vaak gehoord en deels onthouden, vast
toevallig weer door zijn geheugen zingt,
zóo, onder hooge beuken, uit wier takken
nog morgenfrischheid druipte, schreed zij langzaam,
werktuiglijk voort en voort, en plukte en brak
- een kind gelijk - het wilde weigebloemt.
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Doch waar, op beekjes rand, de hooge grassen,
uitspruitend in een schuim van blanke schermpjes,
golven als baartjes op den westewind,
daar bleef zij staan en zong niet langer voort,
en wierp haar bloemen, speelswijs, éen vóor éen
in 't water, en bezag met wijdblauwe oogen,
hoe elke kleine val in 't heldre nat
een cirkel maakte, wijd en wijder rimpelend
tot onder 't riet des oevers...
Doch haar laatste,
een geurlooze kersouw met zilvren hart,
hield zij een stond, diep denkend, aan haar neusje,
stak toen het groene steeltjen in haar mond,
en zuchtte diep, en bracht aan hare slapen
haar kleine handen, neuriede even nog
een triller uit dat lied, en dan - haar armen
uitrekkend boven zich, gelijk een kind
dat worstelt met den vaak, bezag zij lang
met strakken blik de zon, die uit het Westen
loerde op het water met hoe droef een glans...
Daar vloog een waterjuffer vóor haar op,
groengoud van lijf met wieken zwart als git,
en lachend greep zij, vruchtloos, naar het dier.
Toen rukte zij haar lange lokken los
en huiverde...
Hoog plaste 't water op
en ruischte een lange poos... En bobbels stegen
diep uit den grond, terwijl een vischje, hier
en daar, verschrikt tegen de boorden zwom.
En stil was 't, looverstille... De avond daalde
in blauwe droomen; zachte scheemring vaagde
tot schimmen aller dingen trekken zóo
ver weg, dat boom en berg en huis en toren,
wegdoezelend als in het halve donker
eens drooms, zelf droomen schenen, niets - niets meer!
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En langzaam, langzaam stak een schrale maan
haar bleek gezicht door grijsbewolkte luchten,
en weende in lange, bleeke zilverstralen
op 't blanke kind, dat, met het madeliefje
nog tusschen zijne lippen, op het beekje
voortschommelde, terwijl haar blonde haarpracht
haar hoofdje omgolfde - een gouden aureool...
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XXVII.
Van het Trommelaarken
HOE flink en rijzig was hij,
de jeugdige trommelaar!
Blauw was zijn oog, rood was zijn wang
en even achttien jaar!
Taptoe en ochtendwake,
hij seinde ze als elkeen maar ten aanval roflen, ten stormpas slaan,
dat kon híj in het leger alleen!
Den gespierden slag van zijn stokken,
zij kenden hem altemaal.
Hij was de eerste in het vuur, hij de laatste terug,
't laatst - na de zegepraal!
Dan sloeg hij, het oog vol vlammen,
in triomf het rassemblement.
Zijn trommel bezong de heldendaân
van zijn dierbaar regiment. Doch heden duurde de veldslag
hardnekkiger, wilder dan ooit.
In het trommelgeroffel daar klonk het en zong:
‘Sterven wel, maar te deinzen, dat nooit!’
Van des ochtends sisten granaten
en floten kogels in 't rond... Wie lag daar, badend in zijn bloed,
bedekt met wond op wond?
Wie lag daar, in 't voorhoofd getroffen,
in 't voorhoofd, hoog en blank?
In dikke golpen gutste het bloed
en stolde langs wimper en wang.
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Betraand, naast den arme, knielde
de marketenster neer.
Als een moeder waschte zij 't lieve, jonge hoofd...
Geen moeder vermag het zoo teer!
Zij noemde hem bij name,
zij slaakte zoo menige klacht.
Als een moeder kuste zij den rooden, zoeten mond...
Geen moeder vermag het zoo zacht! ‘En ligt gij hier te sterven,
en zoo wreed, o zoo doodlijk gewond,
eilaas! gij waart er zoo zacht en goed,
gij waart er zoo slank en zoo blond!
En zult gij niet meer slagen
reveille en taptoe als weleer...
in mijn hart weergalmde er uw zwierige slag,
o zoo menigen, menigen keer!...
En zijn thans mat en gesloten
die oogen, zoo blauw en zoo zoet,
zij lachten mij zoo dikwijls toe,
en straalden van minnegloed.
En zijn die stevige armen
nu voor eeuwig beroofd van hun kracht,
zij droegen mij zoo menigwerf
over diepen plas en gracht.
Gij waart mij maag noch broeder
noch spruit van mijnen schoot...
Ach, ik had u zoo lief... Ach, gij hadt mij zoo lief
en ik blijf u getrouw tot den dood...’ -
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Zij nam hem in haar armen
en droeg hem langzaam voort...,
door granaatgekletter, kartouwengefluit,
wijd, zoo wijd, door vernieling en moord.
Zij droeg hem, snikkend, snikkend,
wijd, zoo wijd, door het bloedige veld...
Een schot!... Op des tromlaars bleeken bestorven mond
ligt ook de vrouw geveld.
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XXVIII.
Marieken Schandeveyle
MARIEKEN Schandeveyle,
zij had zoo mooi blond haar!
Marieken Schandeveyle,
heur harteken woog zoo zwaar!
Zij kon het alléen niet dragen het woog wel veel te zwaar!
Zij dwaalde langs bosschen en hagen:
‘Wie wil het hebben? - Dáár!’
Vrij liet zij er elk in lezen:
zij droeg het op haar hand.
‘Wie wil in mijn harte lezen?
Wie oogen en lust heeft, die kan 't!
Ach! In mijn jonge zinnen
brandt er zoo'n zonnig vuur!
Wie wil er mij minnen, mij mínnen?
Mijn hart heeft rust noch duur!’
Haar minnen, dat wilden wel allen
om 't vurigst en om 't meest! - Waar is nu het bloemken? Gevallen...
Het maagdeken? Ach... Geweest!
Zij gunde haar rijk jong leven
zoo menigen lossen kwant...
‘Méer heb ik mijn alles gegeven
dan ik vingeren tel aan mijn hand...’
Marieken Schandeveyle,
zij heeft er zoo veel bemind!
Marieken Schandeveyle,
zij had er niet éen waar vriend!
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Tienmaal meer vrijers had zij
dan toontjes aan éen voet...
Doch diep in haar ziele bad zij:
‘Och! Meende slechts éen het goed!’
Eens morgens zat zij verlaten,
verstooten van elkeen,
verarmd, op des Heeren straten,
zonder huis, zonder kluis, en alleen...
Haar reinheid? Al lang verloren...
Haar schoonheid? Waar bleef zij, waar?
Zij behield van al haar trezoren
nog enkel haar mooi blond haar.
En 's avonds, als allen sliepen,
trad zij, uit haar schamele kluis,
alsof wondere stemmen haar riepen,
naar het vreedzame vaderhuis.
Toch waagden haar vingertoppen
- zij voelde die veel te onrein!
zij waagde het niet te kloppen
op der zuster vensterkijn.
Onder dat venster bloeide
volgeurig een eglantier.
Vóor het wrakke deurtje vloeide
blijkablend de kleine rivier.
Marieken zette zich neder
in het dauwklam oevergras.
Ach! Zag zij den tijd nog eens weder,
toen ze een rein, jong maagdeken was!
Marieken Schandeveyle,
zij stortte er zoo menigen traan...
Marieken Schandeveyle,
zacht riep zij haar ouders aan...
Haar moeder, al lang begraven,
gestorven van haar schand...
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Vader, de wroeter, de brave,
gevlucht naar een ander land...
Los trok zij - en weende - haar lange
goudblonde haren al,
en vlocht die - en weende zoo bange in vlechten lang en smal...
‘Ik kan er mijn leed niet dragen!
Het weegt mij wel veel te zwaar!
Ik kan het alleen niet dragen!
Waar zijn nu mijn vrienden? Waar?’
En als, na het morgenkrieken,
haar zuster haar deurtje ontsloot,
vond zij het arme Marieken
op het klamme riviergras dood.
Rampzalige Schandeveyle!
Zij deed zich zelve recht...
Verwurgd had zich 't arme Marieken
met haar mooie, goudblonde vlecht!
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XXIX.
De Kurassiers van Canrobert
6 Augustus 1870
Mijn lieven vriend, Frits Lapidoth.
De regimentsarts vertelt:
‘DRIE uur! De trompetten schetterden schel!
Nu óp, kurassiers! In het zadel, en snel!’
Geen sekonde - en daar zaten reeds allen op:
vier geheele schwadrons. In gestrekten galop
ging het vooruit - eerst den pas door bij 't woud:
vooraan het schwadron met de schimmels; als goud
in de zon, dat der vossen; dan, zwart als de nacht,
het schwadron met de mooren in donkere pracht;
dat der bruinen het laatst - mijn éigen schwadron! En zoo stoof het vooruit, in de blaakrende zon,
in een schitring van helmen en harnassen... Ver
leek wel elk kurassier als een dubbele ster,
ieder schwadron als een laaiend vuur,
elk regiment als een vlammende muur,
het geheel als een dubbele berg van staal en man naast man tot den aanval klaar,
klaar tot den aanval - klaar tot den dood... En ik weet niet, wat sombre gedachte toen schoot
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door mijn wachtenden geest: - het geklapper der vlag,
die ik boven de scharen wapperen zag,
het klonk me, díen stond, als het vedergerucht
van honderden vleugelen hoog in de lucht:
- de geesten der makkers, verpletterd, verscheurd,
ons roepend en wenkend: ‘Komt! Komt! 't Is uw beurt!’
Dus, drie uur was het... - Met sombere klem:
‘Zwaarden bloot!’ roept des aanvoerders stem...
En het flitst en bliksemt van hand tot hand,
gensters zaaiend wijd over het land...
Doch stil staan allen - marmerstil...
Eén gedacht slechts in all' - éen gedacht, en éen wil;
en daar barst nu die wil als een onweer los
in een woest ‘En avant!’ boven ruiter en ros!
De teugels gevierd, de sabels geveld,
stormt het schwadron met de witten in 't veld...
Als een rollend vuur in de Augustuszon
holt neer van den heuvel het eerste schwadron...
En wij staren het na, hoe 't verkleint in zijn vaart... - Plots een rollende donder... Een poos is 't, of de aard
ópscheurt onder ons makkers... - ‘Welaan!
Aan het tweede de beurt!’ is 't bevel - en zij gaan...
De teugels gevierd, de sabels geveld,
stuift het schwadron met de vossen in 't veld.
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Als een rollend vuur in de laaiende zon
holt en rolt van den heuvel het tweede schwadron,
en weer staren wij 't na, hoe 't verkleint in zijn vaart...
- Is dat weder de donder? Splijt werklijk dan de aard
open onder ons broedren?... - ‘Nu gij!
Le troisième!’ is 't bevel... En reeds klaveren zij
- het schwadron met de zwarten - vooruit in het veld,
de teugels gevierd en de sabels geveld...
Dan, dichter bij ons: ‘Le quatrième...! En avant!’
Het schwadron met de bruinen...! Wij stuiven van daan...
Man tegen man, met getogen zwaard,
op de manen gebukt van het schuimbekkend paard,
niets ziende dan 't ros en den ruiter vóor ons,
niets hoorend dan het verward gebons
der hoeven tegen den rullen grond,
renden wij, waar dat Woord ons zond,
dat almachtige Woord, waar toch géen tegen mort,
dat wreed-vaag ‘En avant’, zoo verschriklijk als kort...
Wat tóen gebeurde, - o! ik zag het maar náuw;
in de snelheid des rennens zag ik het; gauw
weer het oog op een ánder punt gericht,
- op dat vage punt, waar de vijand ligt,
die gehate Pruis, wien de stormren geldt,
- maar afschuwlijk was het, afschuwlijk! - Heel 't veld -

Pol de Mont, Iris

321
het veld was niet langer een veld nog... Vleesch..., bloed...,
zóo lag het daaronder... Met ijzeren voet
hakten de paarden daarin zich een spoor...
- De lijken van 't derde! - Wij stormden er door!
Dan - enkle sekonden weer - ging onze vaart
met harder gestamp langs een keiachtige aard...
Dan weer... dwárs door dat... ándere! Alles dooreen,
vermorzeld, verplet, hier een romp, daar een been,
hier een kop, daar een arm... O! het stoof er door heen...:
Het schwadron met de vossen... - Er door maar, er door!
Rood spatte het op uit het breedroode spoor... O Het was niet gedaan... Het was nóg niet gedaan...
Geen minuut verder ving het weer aan!
Weer ging het dwars door de dooden heen...,
over paarden en mannen, al ondereen:
het schwadron met de heerlijke schimmels, nu rood
in zijn heerlijk rood bloed, tot den lesten man dood,
tot den lesten man en het leste paard...
En wij zagen 't... Ik zag 't... In de snelheid der vaart,
hálf maar zag ik 't - té goed nog - en star was mijn oog,
stil van schrik was mijn hart en mijn wimper was droog!
Wat nu verder gebeurd is - dat weet ik niet!
Plots was het, als stond het geheele verschiet
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in vlammen en vuur! Een verschriklijk geknal
volgde, dicht bij, over ons, over al.,.,
en een lánge sekonde - o! een eeuw wel in duur! joegen wij dwars door een regen van vuur,
door een regen van bommen, kartetsen, schroot...
Nu geen storm op den vijand! Een ren in den dood!
De paarden stortten... In rij na rij
stronkelden, zwijmelden, tuimelden zij
gerekt en gestrekt op het bloedige bed
- het schwadron met de bruinen - vernietigd, verplet,
mijn broedren, ik zelf, allen rood nu, bloedrood,
dood of verminkt, verminkt of dood!
*

**

Toen ik ontwaakte, was 't donkere nacht.
Naast mijn leger hield een vreemdling de wacht.
Een Pruis - dus een vijand! ‘Où suis-je!’ Zoo klonk
aarzlend mijn vraag. - Meelijden blonk
in des Duitschers blauw oog. Hij bukte over mij:
‘Te Wörth! Bij de Beijeren!’ fluisterde hij.
‘Et mes frères’? vroeg ik. ‘Où sont-ils, mes frères?’
En 'k sprak den naam van Canrobert!
Met ontblooten schedel sprak hij dan:
‘Gemitrailleerd tot den laatsten man!’
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Vizioenen uit de Fransche Revolutie
Het verleden vertellen
is de toekomst voorspellen!
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Mijn hooggeachten Vriend,
Mr. Jan van Rijswijck, burgemeester van Antwerpen
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Vizioenen
uit de Fransche Revolutie
I.
Te Versailles
HOOG van de tinnen van 't vorstlijk Versailles
strijkend, om boomen, die schomlen en wuiven,
fladderen zij, naar 't Bassin des Rocailles,
roedekedoeënde, sneeuwwitte duiven.
Blanker dan hagel, op vaas of op hekken
hangen, de staarten als waaiers geloken,
de edele pauwen, de gulzige bekken
pluizend in 't dons van hun wieken verdoken.
Lanen en wegels krioelen van paren,
reuzlen van zijde en verkrookende kleêren,
zacht, als het lieflijk gefezel der blâren,
donzig en stil, als een struiven van veêren.
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Hier, op 't gazon, op een bedde van roosjes,
rust Cydalise in den arm van Clytandre...
Zoen ze, Clytandre... Bah! Schrikt gij voor bloosjes?
Zoen! Is 't geen plicht in le règne du Tendre?
Achter struweelen verheft zich gefluister;
atlas en felp glanst schemerig tusschen
't groen van 't priëel, waar in 't lokkende duister,
vogelen neuren en lievekens kussen.
Ginds, bij den vijver, de voetjes in 't water
schier, op de kin een betoovrende mouche,
half in de schaûw van een marmeren sater,
luiert Sylvie met haar vriend Scaramouche.
Adellijk sneeuwt, als met heel kleine vlokken,
poudre de riz op haar teint de marquise...
Ei! Hoe pikant is dat bleek! En, met jokken
fleemt Scaramouche: ‘Ta pâleur est exquise!’
Louter muziek is de lucht: met de vedelen
weent zij en jammert en klaagt met de luiten;
nu - alsof meerlen en nachtegaals kwedelen,
straks - als geschater van bommen en fluiten.
En over dat alles de heerlijke zonne,
badend in goudlicht koepels en transen...
Ziet, hoe de bloemen zich sluiten als van wonne,(27)
ziet, hoe in 't loover de vonken dansen.
Plotsling verdonkert de lucht... Door de twijgen
wervelt en schettert de rukwind; wolken
staaplen zich op vóor de zon, en daar zijgen
spattend reeds droppels uit zwangere kolken.
Akelig krijschen de pauwen... Zij rekken
angstig de halzen omhoog uit de veder,
stijgen, in zwermen, van vaas of van hekken
opwaarts, en strijken in veiligheid neder,
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Stil - de muziek... In de vert, langs het Westen,
dondergedommel... Uit lanen en perken
vluchten de paren: zoo ook, naar hun nesten
reppen de vogels, piepend, hun vlerken.
*

**

Naast het Bassin, voor 't ontijdige beven
tijdig beschaamd, houdt, in atlas geregen,
gichlend, van gichlende schoonen omgeven,
schoone Antoinette de vluchtenden tegen.
Wat is zij schoon! Haar gepoederde haren,
hooggekuifd, zijn met peerlen behangen;
hartelust lacht uit haar oogen, de klaren,
levende rozen beblozen heur wangen.
Gracielijk zwelt om haar heup de bouffant,
smal als het lijf van een kind is haar taille,
guitig en schalks, in een wolkje van kant,
hupt zij en tript door dit Eden: Versailles!
Naast haar Lamballe, de schoone der schoonen!
‘Liefste,’ spreekt koozend Marie-Antoinette,
- spreken? - zij zíngt in verruklijke tonen ‘liefste, de grâce, tu perds ton aigrette!’
En om het tweetal, koppel bij koppel,
ruischend en krakend, zijn allen vergaderd...
‘Vlucht men zoo bloo voor een enkelen droppel?’
spot Scaramouche; - en men gichelt, men schatert...
Dan weer Clytandre: ‘Ohé! Mes chéries!’
- doch, om de daken, wat wervlen, wat jagen... ‘Schrikt men zoo licht au temps des bergeries?...’
- Hoort ge, in de verte, die raatlende slagen?...
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En op het hoofd der aanbidlijke blonde
priemt Antoinette, met streelende vingeren,
't kuifje terecht... - God! Op de eigenste stonde
splijten de wolken; bliksems slingeren
flakkerend door 't ruim als vurige draken, en wijl de donder, op raatlende wielen
heenrolt, wijd, over tinnen en daken,
dikker en sneller de droppels nu vielen,
en wijl nu de andren, zoo stout nog daareven,
allen, om 't snelst, in priëel of in halle
vluchten, - een gillen, een krijten, een beven zag Antoinette, - alleen met Lamballe, dwars door haar hals en den hals der getrouwe,
- ijl en subtiel, met een flikring van staal, 't bijl van den bliksem, met vlammenden houwe
los heenjagen - tot zevenmaal.

Eindnoten:
(27) Al wie het instinkt van de versrhythmiek bezit, zal zonder de geringste moeite begrijpen, waarom
dit vers onregelmatig is in zijn tweede helft. Zelfde aanmerking voor vers 5, bl. 328.
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II.
Menaden-dinsdag
6 Oktober 1789
SOMBRE, huivrigkille middag...
Nevel, regen - regen, nevel!
In een waas van fijne dropjes,
met geen oog te ziene dropjes,
dropjes, op de wang nauw voelbaar,
zichtbaar slechts op hoed of mantel
als heel kleine flonkerperels,
doch allengskens - drop ná dropje 't al doorweekend, 't al doorneschend,
al de blâren op de boomen,
al de leien op de daken,
en - tot op het lijf - de kleeren;
in zulk waas van najaarsdroppen
lag, dien heugelijken morgen,
't oud en koninklijk Versailles...
Treurig keek uit al zijn vensters,
treurig, met den vagen blik van
oogen, die in tranen zwemmen,
't aadlijk OEil-de-Boeuf. Nog droever
oogelden, in al de lanen,
al de lommerrijke lanen,
al de idyllische priëeltjes
van den koninklijken Lusttuin,
't blanke volk der marmerbeelden,
grauw nu, grauw, en als van koude
huiverend, elkander tegen,
Dan, wat ook de mist mocht zabberen,
in de menschenzee, die, joelend,
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gichlend, tierend, kijvend, razend
op- en neergolft vóor de hekkens,
wachtend op het aftochtsteeken,
heerscht geen weemoed! Vroolijk lachen
klapwiekt daar op aller lippen,
en in aller oogen vonkelt
vreugde, hooggestemde vreugde,
pure patriottenblijheid.
Plotsling - hoor! Plam, plam, ramplamplam!
Heil Maillard, den vluggen kunstnaar:
zíjn slag is 't... Maar hoor, maar hoor dan:
plam! - zíjn slag, terstond herkenbaar,
plam! - zíjn slag, zoo forsch en zwierig,
ramplamplam! - den slag van... gistren,
voerend, uit de onrustige hoofdstad,
't nog onrustiger heir der vrouwen
naar 't niet rustiger Versailles!
Plam! - Alsof in 't doffe roflen
hooger kracht stak, tooverkrachte...,
zoo, - gelijk Amphions zingen
op het puinengruis van Thebe
steen bij steen weer op deed zweven,
zoekend, op den weeken maatslag,
't passend plekje, en 't zéker vindend,
tot, met zuil, fronton en tinnen
weer de gansche stad daar rechtstond,
flonkerend in Hellas' zonne, zóo, in heel die menschenschaar
brengt het roflen dezer trommel,
dezer patriottentrommel,
orde en rhythmus, maat en gang...
Heerlijk steeg het, machtig dreunde 't,
al de slapende echo's plotsling
wakker schrikkend in de parken:
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‘Naar Parijs! Lang leef de Koning!’
uit die regennatte massa.
En daar ging het - plam! ramplamplam! hoofdstadwaart, een in- en uittocht:
uittocht van het oud régime
uit zijn erflijke paleizen,
intocht van de monarchie
in haar vrijheidbarend graf.
Welk een stoet! Gij, knappe Meester,
bon David, die Frankrijks eerste
danseres, uw protectrice,
La Guimard, mocht konterfeiten
en Marat eens schildren zult:
neen, dit wielen, woelen, weemlen,
dit geschuivel en geschommel,
dit gewriemel en gekriewel
is geen stof voor úw penseelen.
Neen, papa Grétry, gij kalmste
aller vrijheid-komponisten,
dit geraas, geroep, gerommel,
dit gesjauwel en gewauwel,
dit gestamel en gestotter,
dit geschater en geschetter
weer te geven in akkoordjes,
is geen spek voor úwen bek!
Luister: 't Ça ira! En werklijk
ja, 't zál gaan, neen, zie, het gáat al!
Heel die donkre zee van menschen
stuwt en schuimt en zwalpt vooruit!
‘Vive le Roi!’ Zie! 't Zijn de troepen,
't zijn de nationale troepen,
die, met pak en zak, gauch', droite,
d' optocht oopnen... Dan - o dan!
doux Camille! och, leen me uw veder,
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leen me uw scherpgepunte veder;
díe niet, waarmee gij Lucile
schrijven zult uw laatste brieven,
uwe tranenvochte brieven,
uit Tinville's kerkerhok;
ook niet die, waarmee gij, denker,
heros van gedachte en penne,
lang eer 't volk ze in assche legde
de Bastille in gruis deedt storten;
liever die, gij, pittig zegger,
waarmee gij het marc d'argent
hebt bevochten, spottend: ‘Drommels!
Jezus zelf, de goede Jezus,
teederste aller sans-cullotten,
lieflijkste aller Jacobijnen,
hij, die voor u sterven kon,
zou voor u niet kiesbaar zijn!’
‘Grootsch’ ja, was het, doux Camille,
grootsch, het heir der Fransche Judith's
aan te zien, als gard' d'honneur
stuwend vóor en om en achter
't vorstlijk rijtuig, waarin, bleek,
't koninklijk gezin zich schuil hield.
Ziet, zij gaan! Tienduizend vrouwen:
oude wijven, jonge wijven,
glimmend-dikke vischverkoopsters,
schrale strijksters, bleeke naaisters,
ook gezette herbergiersters;
leelijke, met 't gezicht vol rimpels,
besjes, met stompdikken snuifneus,
frissche deerntjes, rood van koonen,
moeders, met, op arm of schouder
't lieve kroost, volkeels aan 't huilen;
roode, blauwe, groene jurken,
groene, blauwe, roode jakken,
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dees met - gistren witte - trekmuts,
die met ongedekten haarbos,
doch gewapend alle, - álle,
flink op stap, kloek in 't gelid!
Alle dragen rouwkokarden
en 't onmisbaar bonnet rouge!
O die wapens! Hellebaarden,
rood beroest, vooreeuwsche pieken
uit den strijd der Armagnacs,
roeren uit den tijd der Ligue,
buksen, vast van Malplaquet,
zinkmusketten breed van muil,
bijlen, sabels, hamers, mokers...
Uit de loopen wapperen gansche
trossen worsten; op de pieken
prijken - zegepraaltropeëen spek en brooden, brood en spek!
En met strakgespannen touwen
sleepen ze achter zich, heldhaftig,
twee kanonnen, waarop, hoog,
vrouw André, la Rein' de Halles,
en Lacombe, Rose-Rose,
tronen, hoog, de piek in hand.
Doch, wat zijn André en Rose,
wat zijn al de Judith's samen
bij de Pallas der Omwentling,
- tril, Perron van Luik, ja, tril
op uw voetstuk! - bij deze éene:
Théroigne de Méricourt!
Op een loggen boerenploeghengst
met doorvlochten staart en manen,
op haar hoedje pauweveeren,
op haar borst een klaproos, leek zij,
in haar bloedroode amazone,
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en de weeldrig lange lokken
los uitwaaiend om haar hals,
Nemesis, de Wraakgodin.
Dan het rijtuig... Nooble Fersen,
gij, die eerlang voor diezelfde
koninklijke vluchtelingen,
of althans voor éen van beiden:
voor de schoonste koninginne
die ooit Frankrijks troon versierde,
uit zult vinden, uit zult denken
een berline, ach! goede Fersen,
die door dun en dik en dag en
donker rollen zal naar 't Oosten,
om in 't Westen aan te komen!
zorg toch, Fersen, dat die lichter,
zorg toch, dat die kleiner weze... Schokkelend op de straatkasseien,
waggelend op zijn roeste veeren,
rolde 't, bolde 't, piepend, kraaiend
door de modder... Op de trede
stond een vischwijf. Door het open
raampje snapte ze als een ekster,
zalvend, met haar fijnste woordjes;
‘Ah! Madam'! Not' bonne reine!
Ah! Madam'! Ne sois plus traître!...
Toutes, tous, nous t'aimerons!’
Dan, de karren: veertig, vijftig,
half den voorraad van Versailles,
koren, lekker, voedzaam koren,
voor de patriotsche magen.
Want Parijs - la bonne ville en vooral nog Saint Antoine,
zéker zijn zij tuk op vrijheid,
maar slechts vrijheid stilt geen honger.
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Weinig zeg ik, veel te weinig,
van het régiment de Flandre,
voorwaart rukkend - gauche, droite! achter heel dien stoet van karren;
weinig van de trouwe lijfwacht,
volgend op het edel ‘Vlaandren’,
nat van regen, half ontwapend,
torsend op hun pruiken, deftig,
de eerentfeste beremutsen
der centrale grenadiers.
Ei! Wat daar, in 't edel ‘Vlaandren’,
menig oog verliefd moog lonken
naar de schoone Théroigne,
dravend op haar boerenschimmel
langs de scharen op en neder;
niet voor hen toch zijn de vuurge
blikken van de Roode Judith,
niet voor hen de lieve lachjes
van de Koningin der Hallen,
niet voor hen de zoete woordjes
van Lacombe, Rose-Rose;
zelfs niet voor het heldenpuikje
van de garde nationale,
maar alleen - geheel alléen
voor...., maar hoe nu dát te heeten?
voor den losgebroken chaos,
voor 't gepeupel van Versailles,
voor 't rapalie van Passy,
voor 't janhagel van Meudon,
golvend, rollend, schuimend, klotsend
achter haar, een menschenspringvloed!
bruggen over, markten over,
lanen, straten, stegen door...
Ramplamplam... En voorwaarts ging het,
markten over, bruggen over,
straten, lanen, kaaien door...:
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door Passy, Meudon, Saint Cloud heen,
langs en over de oude Seine,
altijd even loom aan't vloeien;
hier voorbij den bronzen Hendrik,
wakend op zijn stijven klepper
op het hoekje van 't Pont-Neuf;
immer verder, immer verder,
rechtstreeks naar 't hôtel-de-ville,
waar, eer Loodwijk, uitgestegen,
zich bij spookrig fakkellicht
op het hoog balkon vertoonde,
al de Judiths, plots ontvlammend
in patriotieke geestdrift,
hand in hand in 't ronde sprongen
rond de vorstlijke berline,
zingend, wijs der Carmagnole,
't volksrefrein, vast door den roflaar
der patriotieke trommel,
door Maillard geïmprovizeerd:
‘Voici la boulangère,
le boulanger, digue, digue, don!
Voici la boulangère,
et le petit mitron!’
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III.
20 Juni 1792
‘20 Juni 1792! De overrompeling der Tuilerieën door de voorsteden
Saint-Marceau en Saint-Antoine! Lodewijk XVI, koning van Frankrijk,
luisterend, met een bonnet rouge op zijn gewijden koningsschedel, naar
de eischen en oproerkreten van het volk! Is dat geen beeld van het moderne
grondwettelijke koningdom, dat alleen nog dàn mogelijk schijnt, als het
niet terugschrikt voor een compromis met de revolutie?...’
VAN de Salle de Manège
tot het slot der Tuilerieën,
- woelig als de keerende ebbe
's Winters, als de zeestorm woedt; in den tuin der Capucijners,
rond de muren der Feuillanten,
- zwellend, ziedend als de baren
van een losgeborsten vloed;
naakt het dreigend, dreigt het nakend,
éen gewoel en éen gewemel,
levende lawien van koppen,
duizendarmige poliep;
dreigt het nakend, naakt het dreigend,
in een hoos van wilde kreten,
vloeken, lazzi's, moordrefreinen,
spottend krassen, schel gepiep...
Saint-Marceau en Saint-Antoine
- 20 Juni schrijft men heden lieten, op de hoofdstad, hongerig
los hun luipaards en hyeenen:
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mannen in versleten plunje,
borst bloot, barvoets, bleek en mager:
door de gaten van hun beenkleed
scheemren hunne scherpe schenen;
wijven, Furiën gelijkend,
los de boezlaars, wild de haren,
vuisten op de kloeke heupen,
bliksems in het flonkrend oog;
kindren, zonder pet of schoeisel,
ongekamd en ongewasschen,
smerig, kleevrig, 't buis aan flarden;
door de mouw kijkt de elleboog; allen, door het kleinste huidgat
dierlijkheid en armoe zweetend,
pieken in de hoogte zwaaiend,
huilend, brullend: ‘Ça ira!’
of rond eenen morsigen vleeschklomp,
't hart eens ossen, bloedig teeken,
jublend in een helsche ronde:
‘Nos tyrans! On les pendra!’
*

**

Allen vóor, den sabel zwaaiend,
in den blauwen dos der garde
nationaal', verheft Santerre,
twee voet boven al de scharen,
trotsch, den stoeren leeuwenkop;
achter hem draagt Saint Hurugues,
ci-devant marquis, een piek
met een rinklenden lantaren...
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En zij gaan, zij gaan...! Daar stuiten
reeds de voorsten op den marmren
drempel van 't paleis, en luide
slaakt, als uit een enklen mond,
gansch die volkshoop, dreigend, vergend,
éenen reuzenkreet, en zwellend,
als de ratelslag eens donders,
klimt en stijgt en vliegt hij rond:
‘Weg het Veto! Hoort gij 't, Sire?
Weg het Veto! Uw ministers
- langer heeten zij niet de ónze,
zij, de vijanden der Natie; weg het Veto! Zijt gij Koning,
Koning, gij, bij Góds genade,
- weg het Veto! - 't Volk is Koning,
Koning, maar bij éigen gratie!...’
Zóo 't Vox populi! En, zegt nu,
dat geen wondren meer geschieden!
Zag niet Jericho zijn muren
storten vóor trompetgeschal?
Zóo, nauw had het Volk gesproken,
- Koning, 't Volk bij eigen gratie, of daar draaiden op hun harren
de eeuwenoude poorten al.
Heisa! Was me dát een woelen
in die weidsche zuilenhallen!
Was me dát een voetgetrappel
op die blanke marmertrappen!
Was dát, over 't fraaist tapijtwerk,
éen geschuif van nagelzoolen,
éen gestamp van holleblokken,
voeten, nauw gehuld in lappen!...
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Was me dát een oneerbiedig
kloppen op de binnendeuren!
Kloppen? Neen, een haamren, beuken,
éen gebonk met knots en spies.
Was me dat een spottend roepen:
‘Vrees niet, Sire, 't is de Natie...
Slechts een woordje, Sire, een enkel...’ o Jan Rap, wat zijt ge onkiesch!
*

**

Doch de Koning der Fransoozen,
Lodewijk, bij Gods genade
de Zestiende, nam zijn sleutel,
en - hij liet de Natie binnen...
Met een hoofschen serviteur
groette hij zijn vriend Santerre;
vóor de merry-wives der voorstad
boog hij als vóor koninginnen! Eivol is de ruime zaal nu,
eivol zwelgt de vestibule,
en de marmertrappen kreunen
onder 't machtig volksgedrang;
zwart van koppen is, daarbuiten,
't binnenplein der Tuilerieën;
‘Ça ira... ira,’ verflauwend
hoort Louis het moordgezang.
Welk een aanblik! Neen, warempel,
Tuilerieën, wieg der vorsten,
zulke ontvangst, als die van heden,
prijkt nog niet in uw annalen:
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herbergbazen, rood van tronie,
slachters, met gezwollen wangen,
grove smedersgasten, toonend
knuisten, harder dan metalen;
schippertjes van Seine en Loire,
kramers, metsers, wevers, snijders,
en - vooral - de buurtklappijen
uit het nobel Saint-Marceau;
Roi-Soleil, en gij, o groote
filosoof, die 't fier adage
uitvondt, dat uw gansche leven
waardiglijk bekronen zou:
‘Après-moi la fin du monde!’
slaapt, slaapt zacht, slaapt diep, gelukkigen,
ongestoord, op beide uw ooren...: zoo éen stem u wekken konde,
't ‘Ça ira’ zou 't doen, waarachtig!
Doch, déze aanblik deed u zeker
spoorslags keeren naar uw tomben,
huivrend: ‘C'est la fin du monde!’
*

**

Ondertusschen, in het brein van
Huguenin, le patriote,
gaat een helder licht op. - Ei!
zou de Natie zich gêneeren?
Was de Koning niet, tot heden,
koning van barons en papen?
Ook van 't Volk nu word' hij Koning:
in zijn Vorst wil 't Volk regeeren.
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Zie! Daar schuift de Sansculotte
van zijn ongekamden haarbos
zijn bonnet phrygien, en biedt het,
op zijn piek, den Koning aan.... ‘Sire, dít 's het Vrijheidsteeken!
't Symbolum der Natie, Sire!
In zijn Vorst wil 't Volk regeeren....’
- Stom, bleek, bleef de Koning staan.
Kalm, gelaten, zonder beven,
zóo als een, die van zijn daden
niet bewust is, nam de Vorst
in zijn hand - dat roode lapje....
Als door hooger kracht gedreven
nam hij 't aan, en, vastberaden,
schikte hij het rond zijn schedel....
‘Ça ira,’ zoo riep 't gepeupel
juichend nu uit volle borst.... Santerr' lachte om 't leuke grapje.... Toen, - doch geen geschiednisboeken
meldden ooit dit groot mysterie, had Louis, bij Gods genade
Frankenvorst,
een droomgezicht.
Slechts éen stonde sloot hij de oogen,
en éen stonde lang juist duurde
't vizioen..., maar, in zijn harte,
doofde het én lust én licht.
Vlak vóor zich, in 't Westen, ziet hij
reuzengroot de Junizon,
in een zee van purperstralen
dalen
naar den horizon;
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in dat meer, als roode bollen,
slingerend uit goochlaars hand,
zweven bleeke, blonde hoofden,
rijkgetooid met wrong en band....
Drie slechts dezer hoofden toonen
de bekende dierbre trekken
der Capets: de breede koonen,
't weeldrig haar, als goud zoo blond,
d'arendsneus, voornaam gebogen,
de eedle kin, de smachtende oogen,
't half naar achter wijkend voorhoofd
en den zinnelijken mond.
En, gelijk die wondre sferen,
die, bij wijl, in d'avondgloed,
vóor onze oogen wenden, keeren,
blauw, of paars, of rood als bloed,
ziet Louis - zijn pols valt stille
en hij voelt zijn lippen beven op en neder,
heen en weder
hoofd bij hoofd nu nader zweven....
Staat daar, in die bleeke trekken,
geen geducht geheim te lezen? Huivrend over gansch zijn wezen,
staart Louis de hoofden aan...
Is 't niet, of die bleeke lippen
heimelijke woorden ffuistren...?
Luistren kan hij, luistren, luistren...,
maar geen enkel woord verstaan.
Plotseling, door merg en nieren
davert hem een schok... -

Pol de Mont, Iris

344
Die kronen,
die hun hooge schedels sieren,
scherven zijn 't, met bluts op bluts;
scherven, roekeloos geschonden
en beroofd van eêlgesteente,
met een morsigen lap omwonden...,
met een lap - de roode muts!
En Louis herkende 't lapje,
't vuile, bloedige bonnet rouge,
en begreep, en - in zijn ziele
straalde 't duidlijk, wonderklaar:
‘Droit divin! Uw tijd is uit nu...
Frankrijks kroon, gij ligt verbroken...
Slechts het bloedig bonnet rouge
houdt de scherven nog te gaâr.’
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IV.
Hoe ‘Egalité’ stierf
6 November 1793
EEN dozijn of wat oesters, dan kalfskotelet,
dan een lekkere flesch van den fijnsten claret,
zoo luidde 't menu van het laatst déjeuner
van zijn geestige Hoogheid Egalité.
- La guillotine va toujours!
Nooit at hij met beteren appetijt,
nooit kalmer of trager... ‘Hij had immers tijd!’
De rechter klopte aan en verzocht om gehoor...
‘Met genoegen’, sprak hij; ‘mijnheer treê voor!
- La guillotine va toujours!’
In zijn vest van piqué, gelijk hagel zoo wit,
in zijn hertsleeren broekje, met, zwarter dan git,
laarsjes, glimmend als spiegelglas,
en zijn kanten jabot en zijn zijdenen das,
- la guillotine va toujours,
zoo stond en leunde hij, nonchalant,
op den schoorsteenmantel; speelde elegant
met zijn gouden breloque, en - door niets verstoord stond hij, blij keuvlend, den rechter te woord...
- La guillotine va toujours!
Toen kwam de kar. - ‘Ik vergat het schier...
Pardon, heer rechter! Ik moet van hier!’ Een hoofsch salut. - ‘Messieurs, geen getalm!’
En hij liet zijn handen kneevlen, heel kalm!
- La guillotine va toujours!
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Een lach op den mond en met blozende wang
beklom hij de kar. Kalm was zijn gang;
onverschillig zijn houding, neen, pronkerig vast...
Steeds dezelfde koele, guitige gast!
- La guillotine va toujours!
Vóor 't ci-devant Palais royal
stopte de kar. In toilette de bal
bestaarde hem, op haar marmerbalkon,
zijn gewezen maîtresse, madame Buffon...
- La guillotine va toujours!
Hij zeide geen woord, noch hief het oog
tot de vaak gestreelde brunette omhoog...
Kalm sprak hij een van zijn makkers aan:
‘Wees toch zoo bang niet! 't Is gauw gedaan!’
- La guillotine va toujours!
't Schavot! - - ‘Uw laarzen, Heer!’ Beleefd
doet de beul zijn beê, wijl hij zichtbaar beeft. Doch Philippe: ‘Te zeer zijt ge aangedaan!
Wacht even... Daarna zal het beter gaan!
- Dépêchons-nous! Dépêchons-nous!’
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V.
De Tricoteuse
(1793)
IK ben der Vrijheid Vestalin,
de roode bruid der guillotin,
de vrouw, die enkel haten kan,
geen god erkent, geen vorst, geen man.
Tot schut der Republiek
hanteer ik zwaard en piek... ‘Dansons la Carmagnole,
Vive le son,
Vive le son,
Dansons la Carmagnole,
Vive le son
Du canon!’
'k Erken geen tempel dan 't schavot:
‘Coupez, Sanson!’ is hier 't gebod.
De beul vervult hier priestertaak:
zijn flikrend mes is altijd raak!
Wij dansen al te gaar
rondom het bloedaltaar. ‘Dansons la Carmagnole,
Vive le son,
Vive le son,
Dansons la Carmagnole,
Vive le son
Du canon!’
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Ik dien den Dood met trotschen zin,
ik ken geen andren dienst of min.
De roode mutse staat mij goed, die heeft de mooie kleur van 't bloed.
Bloed is mijn leus en kleur,
bloedgeur mijn lievlingsgeur. ‘Dansons la Carmagnole,
Vive le son,
Vive le son,
Dansons la Carmagnole,
Vive le son
Du canon!’
De naald in hand, de saai op d'arm,
breien wij onze vingers warm.
‘Ohé!’ Daar bindt m' éen op de plank:
hij knielt en bidt! Wat laf gejank!
Meent gij dat God u hoort?
Hij slaapt of is verstoord! ‘Dansons la Carmagnole,
Vive le son,
Vive le son,
Dansons la Carmagnole
Vive le son
Du canon!’
Daar wipt de plank - het mes valt neer..
De bloedstraal spuit wel vijf voet veer!
De bloedstraal spat ons in 't gelaat,
Wij lachen: ‘Leef de Aristokraat!’
Sanson! Toon ons zijn kop,
maar met uw muts er op!
‘Dansons la Carmagnole,
Vive le son,
Vive le son,
Dansons la Carmagnole,
Vive le son
Du canon!’
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Ook de ‘Autrichienne’ moest er aan...
Bleek stond zij daar, maar liet geen traan!
En was zij ook al ‘Majesteit’,
zij stierf met moed - dat dient gezeid!
‘La pauv' madame Capet!
Elle a le nez cassé!’(28)
‘Dansons la Carmagnole,
Vive le son,
Vive le son,
Dansons la Carmagnole,
Vive le son
Du canon!’
Sanscullotin, ik ben het, ja!
Ik geef noch ik aanvaard genâ...
Krijgt eens mij de Reactie beet,
welaan! 'k hou zelf den nek gereed.
Fier sta ik op 't schavot,
zingend uit vollen strot:
‘Dansons la Carmagnole,
Vive le son,
Vive le son,
Dansons la Carmagnole,
Vive le son
Du canon!’
Aristokraten, klein en groot,
en ci-devants, aan u den dood!
Ik brei en weef, gedenk het wel,
het doodskleed voor uw edel vel.
‘Coupez, coupez, Sanson!
Hé! qu'attendez-vous donc!’
‘Dansons la Carmagnole,
Vive le son,
Vive le son,
Dansons la Carmagnole
Vive le son
Du canon!’

Eindnoten:
(28) Zóo in de oorspronkelijke Carmagnole.
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VI.
A l'Abbaye
‘ACH! Goede burgers! 'k Wil het luid bezweren!
Laat mij 't bewijzen! 'k Smeek u! Hoor naar mij!
Mijn vader ís geen samenzweerder, goede heeren!
Hij 's geen aristokraat! Nooit wás hij 't! Stel mij vrij...,
stel me op de wreedste proef... Hoor me aan... ik kan 't bewijzen!
Een wild geroep: ‘Zoo drink aristokratenbloed!’ - En zij: ‘Geef hier!’ doch zachter tot den oude:
‘'t Moet!’ De beker staat gevuld, zwartpurper!
Zonder ijzen
brengt zij hem aan den mond, en - in éen snellen dronk,
zwelgt zij - met de oogen toe - 't al ronnend bloed naarbinnen!
‘Dús - gij zijt vrij, Sombreuil!’
Op deze mare klonk
- kreet van bewondering voor zulke kinderminne! een dreunend ‘Leve 't Volk’ uit heel die woeste schaar...
Sombreuil omsloot zijn kind, en weende, weende maar...
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VII.
‘Allons Dormir’
5 Germinal 1794
DE vijfde dag van Germinal!
Azuurblauw de hemel... Zon overal...
Uit het Zuiden keeren de zwaluwen weer...
De wind waait geuren heinde en veer.
Al de boomen prijken in knop en bot... Toch rijdt de bloedkar naar het schavot! En schokkelend, hotsend van hot naar har,
reed Tinville's kar, reed de bloedige kar,
te klein, te smal voor zoo'n mooie fournée:
de zwendlaar Chabot, het bankierspaar Frey,
Bazire, Hérault en Westermann,
de lieflijke Fabre, Camille, en dan
de geweldige kop op het stoere figuur,
de Montagneleeuw met de brulstem van vuur,
Danton! En de karre schokkelde voort.... ‘Ach, gij volk der Bastille, gezellen! Hoort!
Kent gij de stem van Camille niet meer?
Denkt aan den veertiende! Herkent mij weer!
Wie riep u te wapen in Café Foy?
Wie schonk u kokarden? Herdenkt het! C'est moi!’
Waarop Danton, met een forschen vloek:
‘Blijf kalm, arme vriend, en bedaar toch! Zoek
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geen heil bij 't canaille! Kop noch hart
bezit het rapalie! Het zien van uw smart
is een wellust voor hen... En dan, kom aan!
Onze taak is af! Onze dag gedaan!
Camille! “On est libre quand on dort!”(29)
Allons dormir - et Vive la Mort!’ Bleek als een lijk zoo stond daar Camille...
Op zijn lippen zweefden de namen: Lucile
en Horace! In zijn koortsig gesloten hand
hield hij een lok blond haar... Vermand
van wanhoop en smart weerstond hij niet meer:
als een meisje schreiend zonk hij neer.
*

**

Boomrecht, - een eik, al het kleiner hout
hoog overschaûwend, de blikken, stout,
uitdagend gericht op het huilend gemeen,
zoo trad, met breede, gemeten schreên,
Danton naar den beul en zijn helpers vooruit. ‘Hebt gij óok een wijf thuis!’ vroeg hij, luid,
aan den beul Sanson; ‘en kleinen! die ook?’
En toen Sanson knikte, hernam hij: ‘Ik ook!’
Toen lei hij den rechten klauw op zijn hart,
keek wild in het vage, en klagend: ‘O smart!
Mijn vrouw, mijn lief, mijn kindren teer. Nooit zie 'k u weder... Nergens meer. -’
Dan snel zich vermannend: ‘Komaan, komaan!
Pas de faiblesse! Klacht noch traan!’ -
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Toen kwam Herault tot hem. Heel zacht
sprak hij hem toe: ‘Mijn vriend, goê nacht!
Gedoog, dat ik u omarm voor 't laatst!’
Doch lachend Danton: ‘Dat heeft geen haast!’
En spottend: ‘Kijk! in 't zakje daar,
daar kussen ons koppen straks malkaar!’
Dan tot Sanson, op bedaarden toon:
‘Om éen dienst durf ik u bidden! Vertoon
mijn kop straks aan het canaille! Voorwaar,
wel waard is hij, dat het hem bestaar...’
*

**

Straks hield Sanson den kop omhoog:
een bliksem flikkerde in ieder oog!

Eindnoten:
(29) Camille's eigen woorden.
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