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Voor jou, meiske . . . .

Are we beginning to see the courses of things? Then in Gods
name let us tell wiser, broader, deeper stories with morals more
significant and rich, Yes, morals! If a story does not teach by
example it is no story, it has no truth. For let man see truth
and they will lusten themselves to apply it to themselves,
The Island within.

LUDWIG LEWISOHN

Heirooie spel.

V

ANUIT de kille immense hal klom de breede marmeren statietrap van 't paleis

zacht hellend naar boven. Ze was getooid met mornroode Perzische weefsels, en
in rijke massief koperen boeien glansden voornaam de golvingen van haar langgerekt lijf. Statig recht ging ze omhoog, tot waar het breede in lood gevatte kleurenraam
haar helle glanzen uitzond als in een kerk.
Daar splitste ze zich in twee helften, knielde even neer voor 't groote gevleugelde beeld
dat erin stond overgoten van kleuren, en golfde verder tot waar haar beide armen, stevig
door marmeren hekwerk gestut, de groote bovenhal vingen.
Daarboven, op den wijden zwart en wit getichelden vloer, voerden de sombere gangen naar
de tallooze slaapkamers van 't oude paleis.
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Langs de grijswitte wanden boven de armen der trap donkerden in zwaar-gulden omlijsting
drukke oorlogstafereelen met hellebaardiers en lansdragers, stijgerende paarden, kanonnen
en voetvolk, en boven de donkere deuren, oude wapens, vergrauwde vaandels, oorlogstrofeeën uit oer-oude tijden en van lang overleefde voorvaderen.
Naast de trap ter rechter stond de glimmende kast van een oude klok. In zijn bonzend
hart tikt het levenloos leven, op zijn buik glimt het glazen oog, waarachter de koperen
spieren zich rekken; daarboven zijn altijd bleeke effen gezicht, waarover de vingers voortschuiven naar alle levensgebeuren in eender en gang. En op zijn ouden vergulden kop de
engelen met de bazuinen naast Atlas, den reus, die de aarde torst naar het tijdelooze.
Daar ook, in die donkere hal, waar de klok leefde en de doode jaren zwaar hingen tusschen
de vaandels en grauwe banieren, de lage gesloten deur, waarachter ver weg, als een gouden
schrijn, de lichtende rose kamer, waarin 't praalbed, tusschen brocaten gordijnen de kleine
zieke princes.
Op het kanten kussen woelt wild haar blonde hoofdje in rijzende koorts, en de witte doorschijnende handjes waren rusteloos zoekend langs de rozensatijnen deken.
Over het dikke tapijt gaat geruischloos de zwarte non heen en weer, of zit roerloos verzonken
in haar gebeden, terwijl de lange tengere vingers de rozenkrans glippen doen van kraal tot kraal.
Het is een zoele goudglanzende zomeravond en buiten bloeien de bloesems in een luwe
schemering den lichtenden nacht tegemoet.
In 't wijde bed beweegt rusteloos de zieke en buiten de donkere deur met de hand aan het
slot staat roerloos de Onbekende en wacht.
De laatste lichtschaduwen glijden over de witte en zwarte marmerblokken der hal, en de
schemering spint hem, die daar staat op een van de zwarte velden, in een wazig onwezenlijk licht.
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„Zei je wat?” tikt de klok, die nooit wacht, en ongeduldig wordt op dien vreemde, die
daar zoo stil staat te peinzen.
„Neen," zegt de Onbekende met zachte stem, „ik kijk naar je vingers die mij mijn weg
moeten aanwijzen."
„Wat bedoel je, wat wil je toch? Ga toch naar binnen!" krast de klok wrevelig.
„Nog niet," zegt de donkere, „mijn uur is nog niet geslagen; ik heb den tijd."
„Dat jok je," snibt brutaal een der bazuinenengelen, „den tijd hebben wij, en slaan doet
de Meester alleen nadat wij een deuntje geblazen hebben."
„En lang, lang, lang zijn zijn uren," zucht Atlas.
„De mijne zijn licht," zegt de Onbekende, terwijl hij naar Atlas kijkt, en tot de klok:
(want hij doet als zag hij de waanwijze blazers niet) „Je hebt gelijk, ik sla niet; ik draag
den geslagene slechts weg naar de rust, maar ik reik over jouw vergankelijkheid heen, oude
vriend!"
„Ik ben eeuwig," zegt deze vast, maar hij vertrouwt toch dien onbekende eigenlijk niet,
die zoo'n vreemde taal spreekt; en om van onderwerp te veranderen zegt hij schielijk : „Wat
komt Ole Droomeman laat vanavond, daar kun je tenminste mee praten, die heeft altijd
nieuwe vertelsels in zijn parapluie."
„Ole zit ginds," zegt de Onbekende, „onder 't gevleugelde beeld, ik heb hem niet noodig
op 't oogenblik, hij is ingedut."
„Dat kan niet," wou stomverwonderd de klok dadelijk inbrengen, maar zijn woorden
stokten want daar stond plotseling, in een kring van stralen op 't witte veld van den
marmeren vloer, een tengere kleine gestalte met zilverig blanke vleugels. Gansch haar ijle
wezen deinde in een schittering van glanzen, ze danste, neen, 't was of ze zwevend bewoog,
toen ze zei met een zangerige stem tot den donkeren wachter:
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„Ik ben Leven, ik wou graag naar binnen; wilt U de deur opendoen?”
„Neen," zei de Onbekende met een vreemd teer geluid in zijn stem, „dat kan niet; ik wacht
op de Stilte en samen met haar zal ik binnengaan."
„Ja, maar ik moet zoo vlug mogelijk naar de zieke princes," zegt Leven ongeduldig.
„Het kan niet," herneemt de andere rustig. „Stilte en ik gaan haar wegdragen naar mijn
schip, dat het anker licht voor een verre kust."
Toen trad de kleine witte gestalte van Leven nader en stond vlak voor den grooten
wachtenden man.
„O," zegt ze dan verrast, „nu herken ik je pas — ik had je hier niet verwacht — geef mij
je hand en laten wij praten. Ik heb vele metgezellen bij me, die je goed kent en jullie zullen
elkaar begroeten als oude vrienden."
Een wijl staan ze hand in hand, het kleine witte figuurtje en de donkere ernstige man, en
tusschen hen in staat de Stilte als eenige deelgenoot. De klok, die humeurig wordt van dat
gewauwel, waar hij in de eenzame hal altijd 't woord alleen had, probeert dien kleinen knul
omver te gooien, maar Stilte huivert slechts even bij de stalen tikken van den oude op zijn
borst, en staat dan weer roerloos tusschen zijn meesters.
Toen zei Leven eindelijk zacht: „Wou je me werkelijk de princes ontnemen?"
„We zullen 't daar nooit over eens worden," antwoordde de donkere snel, „maar laten we
zacht zijn, kind, voor elkaar, we kunnen elkander niet missen, wat zou jij zijn zonder mij
en hoe zou ik troosten indien jij niet deed weenen!"
„Ze weenen om jou," zei Leven hoog, „ik zou zonder jou de wereld tot een stralend geluk
kunnen maken."
„Je bent hard in je overmoed," antwoordde de donkere verdrietig, „ben je dan weer ver
geten, dat, waar jouw schitterende vleugels te pletter sloegen, ik kwam om den verslagene
,
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op te vangen in bei mijn armen? Vraag je vriendin Vreugde maar eens, of zij niet meer
malen kwam van jou naar mij, als ik in mijn armen wiegde een strijdensmoe menschen'
kind."
Maar Vreugde was niet te bereiken; zij was achtergebleven buiten de poort, 't was haar te
somber hierbinnen, en ze zweefde in den lichtenden nacht omhoog naar de sterren.
In haar plaats kwam Leed in ruischende kleeren met lichten tred de breede trap op : ze was
hier al eenigen tijd en wist den weg, en ze vroeg terwijl ze om zich heen keek : „Riep
iemand mij?"
„Neen," zei Leven geërgerd, „jij komt altijd onverwachts, en dan doe je alsof je mijn gast
bent; dat is wel heel onbescheiden!"
„Ik heet je welkom," zei de Onbekende vriendelijk, „ons bindt een zelfde band, jij wordt
misschien nog zeldener bemind dan ik. Kom, en luister, wat Leven te geven heeft aan de
princes." En terwijl Leed op een goudleeren zetel zich zette naast de oude klok, begon Leven:
„Ik zal haar Vreugde meegeven op haar tocht!"
„En die wil niet komen," zei de ander scherp, „die blijft buiten 't paleis!"
„Ze gaat zeker komen," zei Levèn beslist, „maar eerst moet het licht zijn, ik breng het licht
aan de kleine princes telkenmale als de nacht voorbij is."
„Mijn licht," zei de Onbekende, „is dat wat nooit dooft; als ik eenmaal den nacht heb
verslagen voor wie tot mij komt, daagt de morgen, die niet meer wijkt."
„Ik breng de morgen," tikte de klok bazig, ,,ik versla jullie allemaal."
Stilte huiverde weer bij dit schrille geluid, maar verder scheen 't niemand te hooren, en
Leven zei kleintjes:
„Ik weet dat je sterker bent dan ik, maar kun jij de princes de gezondheid geven die ik
haar brengen wil?"
,
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„Je weet toch wel,” zei de Sombere langzaam met nadruk, „dat mijn genezing alleen de
volkomene is."
Een wijl verhief Stilte zich hoog op haar grijze vleugels en groeide wijduit in den nacht.
Achter het witte figuurtje van Leven trilde nu plotseling een schittering van regenboogkleurige vederen, als van een veelvervigen vogel, zich schuddend in 't morgenlicht.
Toen klapte Leven geestdriftig haar zilveren vleugels en riep:
„Maar ik zal haar geven de schoonheid, die mijn geboorte ombloeit. Ik breng haar jeugd,
kracht, licht, kleuren, muziek en zonneschijn ! Ik geef haar heel mijn bloeiende wereld! Ik
reik haar mijn ten boorde gevulden vreugdebeker, waarin alles is, wat in dronken vervoering, verrukking kent aan verzadiging!"
Weer wiekte Stilte zacht met haar vleugels. Toen zei de Sombere moe:
„Ik herken je trouwe dienaar in zijn schitterende bonte pluimage, die achter je staat. Waan
blijft trouw je terzij en geeft je zijn kracht. Maar ik zie door zijn kleurige plunje heen in
het niet. Ik zeg je weer : jouw jeugd is als het vluchtige vlinderbestaan van een korte lentedag, jouw kleuren zijn scherven slechts van de zonnegraal; boven jouw kracht uit, draag ik
over tijd en ruimten den stel veling naar een eeuwigen zomer."
Even kroop Waan in elkaar bij deze woorden, schudde zijn veeren, maar stond toen weer
recht, en Leven zei onversaagd:
„Ik weet, dat je machtig bent, broeder, maar zie, ik geef de princes de vrijheid, die macht
is tot alles, en jij bindt in donkere banden haar hart in benauwenis."
„Mijn gebondenheid," zei de donkere fier, ,,is de grootste vrijheid; ze maakt het menschenhart los van alles wat binden kan, en geeft het vleugels om heen te gaan naar de onbegrensdheid van andere werelden."
Maar Leven was niet overwonnen toen ze vreugdevol jubelde: „Ik zal haar geven den
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koning van deze wereld, die haar dragen zal naar de ijlste sterren en naar den oppersten
droom!"
„Riep men mij?" vroeg Ole en richtte even zijn slaperige grijze hoofd op van onder het beeld.
Maar Leven jubelde als in een zang : „De Liefde, de almachtige, groote heilige Liefde, wie
de wereld toehoort tot in eeuwigheid, geef ik dezen mensch als pantser tegen jouw macht!"
Toen richtte de donkere het hoofd hoog omhoog, en 't was alsof in de sombere oogkassen
het licht werd ontstoken van een zachtstralende altaarlamp, en het klonk als muziek:
„Ontmoet ik U eindelijk waarlijk, die zijt mijn makker en altijd mij haat? Wij beiden, de

blanke en de donkere spelen toch immer en eeuwig 't gewijde spel om deez' heiligen inzet?
Wij samen gaan over 't schaakbord der wereld van veld tot veld en spelen ons wisselend
spel om het dierbaarste wat wij bezitten!
Wee U, Liefde, gij arme zwerver, die dwaalt door de harten der menschen en is onze milde
winst of ons bitter verlies." En als ontwakend zei hij luider tot Leven:
„Gij geeft in Uw kansen Uw heiligen minnaar tot pand, maar neemt hem weer zoo het U
lust, ik kan het U niet beletten, maar weet als ik win, is hij almachtig. Want sterker dan
gij is hij sterker dan aarde en hemel, en sterker dan ik, want ge weet, Liefde is sterker
dan Dood!"
Leed in haar hoekje keek met bewonderende warme oogen naar hem die de woorden uitte,
die haar ziel had beleefd in duizenden nachten van strijd en worsteling. Ze knikte aan
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dachtig, maar zweeg.
En Stilte verhief zich hoog op haar grijze vleugels, en groeide wijduit in den nacht.
Slaap lag nog roerloos ineengedoken. Waan was langs de wanden der duistere gangen
gekropen en Leven stond weer alleen op het blanke marmer tegenover den donkeren man
in de hooge hal voor de deur.
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Ze was r3ch klein nskh teer, maar stond daar fier van overmoed stralend en ze zei met een
diepe maar heel zachte stem:
"Makker, ik weet dat ge machtiger, grooter, en sterker bent dan ik ben, maar toch wilde ik
in dit ons spel met U kampen tot 't allerlaatste. Ik geef dezen mensch wat haar menschzijn
is, — wat haar levensrecht is -- was, en zijn zal. Ik geef haar de Daad
Toen voor het eerst en het laatst keek de Dood zijn vijand en makker recht in de oogen, en
zei vast, maar met een oneindig mededoogen in zijn donkere stem:
„Gij hebt gewonnen; ons spel is uit, U hoort deze mensch en zijn liefde, want de Daad ben
ik niet bij machte te geven. Ik zal heengaan door den brekenden nacht en Uw glorie niet
storen, reik mij Uw hand ten afscheid; ga binnen
De klok sloeg met rinkelende slagen Stilte neer, die ineenzakte op het marmer. „Ziezoo,"
zei hij vinnig, „die moet maar eens voelen wie hier de baas is; ik heb al te lang gezwegen.
Nu is het mijn tijd."
Maar Leed naast haar bleef roerloos zitten, ze wist dat Leven haar noodig zou hebben en
bleef op haar post.
De Dood nam zijn wijde donkere sluiers bijeen, en gleed in de glorende schemering de
marmeren trap af.
Ole, die wakker was geworden en hem daar ontmoette, rilde, en zei tegen de klok:
„Die daar, moet ik niets van hebben, hij slaat me mijn parapluie uit mijn handen, en als hij
kan al mijn tanden uit mijn mond."
„'t Is een groote lafaard," zei scherp de klok, „ik heb hem, en al zijn trawanten
verslagen!"
Maar de Dood zag op noch om en zweefde door de breede paleispoort de rozige morgenschemering tegemoet.
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In de rose kamer, waar het eerste ochtendgoud door de hooge ramen kwam tintelen, stond
Leven nu oppermachtig en straalde van wand tot wand.
Slaap had als een zegening zijn blanke vleugels gespreid over 't broze leven in 't breede bed,
en Ole sloop op zijn teenen rond, strooiend zijn mooiste droomen. Over de non, die hij niet
mocht lijden, probeerde hij booze bedenksels en nachtmerries uit te schudden, maar de vingers
bleven gestadig bewegen langs d'ebbenhoutene keten, en de mond prevelde rustig voort.
En over Oles gezicht trok een misnoegde grijns, omdat hij op haar geen vat had.
Toen de zon als een roze roos stralend aan den hemel kwam bloeien, en Leven de kamer
zette in een gloeiend beweeg van kleurig licht, toen sloeg plots de kleine princes de oogen
op, glimlachte, en zei met een heldere stem:
„Ik droomde, ik droomde, van rozen, en zon; en een engel gaf me zijn blanke vleugels
o, ik wil Leven."
en, en

Yolanda — 2
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Um Gottes Willen seien Sie
ein freier Mensch,
GRODDECK.

A

LMACHTIG groeide de zomer omhoog.
Boven zich zelf uit reikte hij naar de uiterste glorie, en van die bloeiende streving
stond de wereld vol.
De oude stille paleistuin waadde in een lichten laaienden gloed van kleuren. De zon raakte
er zijn zinnen bij kwijt en gutste in een dronken lust zijn stroomen goud naar beneden.
Door het dichte geblaart van de bruine beuken lekten de gouden droppels neer langs den
stam in het mos, en hoog op de spits van den ronden toren, stram tegen de strakke lucht,
stond de blinkende gulden windridder met strijdhelm en lans te parelen van 't tintelende

Zonnezweet.
Bloesem, bloeiing, waar men ook schouwde.
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Tegen de oude grijze parkmuren schroeide het vuur van daverende papavers, donkerden,
als gedoofde toortsen, de purperen koppen der irissen, schoten de struische lupinen haar
mauve pijlen de lucht in, en hieven in stille pracht de wijnroode kronen van duizend
schoonen zich op naar het licht.
Op uiterst ranke stengels klingelden hoog de fijne klepels in paarse akeleien, en in een
wonderlijke kleurige verscheidenheid hingen zwaar de ontelbare klokken der weelderige
campanula's.
Als een vlammende werveling van kleurnuances gloeiden de rododendron'bosschen op in
de verte, en onder de tokkelende fonteinen in de zilveren waterbassins dreven de blanke
lelies als open schalen vol licht.
En overal bloeiden de rozen. Ver, heinde en ver, zweefden haar geuren door de warme lucht.
In hooge hagen kropen ze omhoog en vielen in een regen van bloesems over donkere
poorten weer naar beneden. Ze torsten langs de oude ramen der oranjerie, ze toeften
langs de marmeren balustraden, langs de randen der fonteinen, en zelfs een grijze faun
droeg op zijn ouden balsturigen rug de we gele van een okergloeiende rozenlast.
En te midden van al die geurende weelde, leefde princes Yolanda haar tot schoonheid
gewordenen levensdroom.
Zij had de duizenden crocusbekertjes in 't wijde gazon met gouden licht zien vullen door
één jongen zonnestraal, en ze had 's morgens de dauw genipt uit de blanke anemonen
aan den rand van den boschvijver.
Ze had in de brandende tulpen het trotsche duistere hart zien glanzen als een zwartstalen
kruis, en ze had te Mei van de vroege leliën de blanke toortsen hoog boven zich uit
gedragen naar 't altaar van de kapel.
Ze had het vuur van de heete papavers tegen haar hart gelegd, om dien laaienden brand
,
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te voelen binnen in haar. Ze had zich getooid met een kroon van magnolia-kelken, en in
overmoed had ze de scherpe pijlen der paarse lupinen gemikt naar de zon!
Ze had in de wijdopen immervragende oogen der margrieten een geheim vermoed, en de
deuntjes beluisterd die gonsden uit d' ijlbevende klokjes der grillige akeleien.
En ze had zich bedronken aan rozengeur
Ze had droomend gewiegd op het blad van een groote waterlelie in 't meer, die was als
een groene boot; ze had gespeeld met het licht in rei-dans en ze had het zingen geleerd

van den wind in de kruinen der eiken, het tokkelen der regenliedjes in 't bosch, die als een
eentonig aanruisclaende symfonie van klanken, neerwiekten op duizenderlei blaadjes.
Met de vlinders had ze gespeeld, in vrome aandacht gestaard naar den liefdedans van twee
parelmoervleugelige libellen boven den vijver.
Zoo waren de dagen haar handen ontglipt als een keten van glanzende kralen, regelma tig
en gelijkelijk schoon.
En als van haar blanke duiven, die als zilveren vlaggetjes wapperden door de azuren
lucht, ze te morgen een vond aan den rand van den vijver, als een grilwit hoopje kil dons,
met een slap, week kopje, en er dan een traan viel op haar koesterende hand, dan leidde

Leven haar snel naar nieuwe vreugden, die deden vergeten.
In het hooge gras gelegen, volgde ze 't spel van de wolken, die dieren leken, en ruiters
rennend te paard, of schepen, oude galjoenen, die voeren in rhythmisch beweeg naar een
verre kust, daar waar ten avond de grotten van licht zich stapelen om een onzichtbaren
troon, daar waar ze zouden binnenvaren in 't gloeiende zonnepaleis van den hemel.
En terwijl de violenoogen van princes Yolanda zich wijder en wijder openden voor het
licht, lei op haar stralend gezichtje Verlangen zijn teere schaduwen neer, in de diepe
poorten van haar groote glanzende oogen.
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Zoo brak uit dat spel van schaduw en licht, een niet te weerhouden vraag zich baan uit
haar hart, en stond weerloos en naakt in haar klare oogen.
„Waarheen brengt Verlangen jou?" vroeg ze aan d' ouden verwrongen rozelaar, die zijn
takken vastgeklampt had om al de zonneramen van het paleis en zijn uitbundige bloesems
torste als een te zware vracht op zijn knokige armen, „waar leef jij voor?"
„Om te bloeien," zei deze, weemoedig glimlachend, „groeien en bloeien ten hemel. Als
straks de winter komt, moet ik om 't hoogste raam zijn geklommen!"
„En krijg je geen kramp in je oude armen van dien ontzaggelijken rozenlast?"
„Neen, zomerbloei is toch Leven; de winter geeft kramp en
dood."
„En jij dan," vroeg Yolanda daarna aan een bronzen bijtje, dat juist in de slurf van een
oranje leeuwenbekje verdwijnen wou, „wat moet jij doen iederen nieuwen dag?"
„Werken," zoemde de bij donker, „werken dat is het hoogste, oogsten, honing dragen
naar huis; als de winter komt moet de korf vol zijn, ik heb het erg druk!"
„Werkèn?" dacht 't princesje vaag, „werken? is bloeien geen werken en honing zuigen
het hoogste?" En achterover in 't gras liggend, speelden de schaduwen in haar violen
oogen een lang en wisselend spel.
Als losgesprongene zonneglansjes kwam een libellenpaar dansen op 't vijvervlak en de
princes vroeg droomerig:
„Wat is voor jullie 't hoogste? zeg toch, wat?"
„Minnen," zoemden deze, „minnen in rhytmischen dans, wij kunnen minnen eindeloos,
dansend verglijden van liefde in dood; als de nacht komt, leven wij voort in liefdesverrukken hooger en hooger!"
En als vervloeiend in één parelmoeren lichtspat, flitsten ze samen heen door het wolken
loos blauw.
,

,
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„Bloeien? minnen? werken?” fluistert Yolanda verbijsterd, „ik weet niets van dat alles,
leef ik dan niet? 0 nu moet ik toch denken, denken En haar hoofdje zonk op
het bed van bloemen, en het leven van d' ouden paleistuin woei als een verre wereld over
haar heen.
Maar toen ze op den laten middag een vlinder vroeg, wat die deed in het leven, zei deze,
voorbijwaaiend in een zonnestraal, fier:
Vliegen
vliegen naar de zon!" en dit vulde Yolanda's droomen door heel den
55

nacht heen, die viel over de stille wereld.
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Monte vers Dieu sur le rayon de ton génie et envoie
ta muse sur la terre raconter aux hommes les
mystères de l'amour et de la foi. G. S AND.

i , de marmeren bank op 't bordes, beide handjes loom rustend op de balustrade, stond
princes Yolanda in een zoelen avond en tuurde het park in.
De schemering zweefde onmerkbaar in rozige sluiers uit de goudomranden wolken
omlaag, en er dreven wonderlijk teere opale glanzen door d' avondlucht, waaronder de
bloemen stonden in sprookjeslicht.
Een damp sloeg zichtbaar, als paarse rook, uit de zwarte aarde, en in die sluiering wiegden
zich rozen en leliën als in een fijn-gouden droom.
Het princesje stond in haar dun wit kleedje in 't sprookjesland, en de blonde haren onder
het paarlenkapje vingen de laatste zonnestralen als in een tintelend net.
Naast haar stond Leven en spreidde haar vleugels!
en er was een wereld vol schoonheid
er was stilte
En er was vrede

B
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Toen, als ontwakend, hief Yolanda het hoofd en als zilveren kogeltjes kletterden haar
woorden door de droomenstilte:
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Ik verveel me
ik wil méér zien, ik wil méér weten, ik wil beter begrijpen : geef
me alles wat je me beloofde in dien eenen wonderklaren heerlijken droom!"
Even kwam op Levens gezicht een pijnlijke trek, toen ze antwoordde:
„Ik gaf je toch al wat je kunt begeeren? Heb je het licht dan niet meer lief, dat je
wakker kust en je iederen dag draagt naar een nieuwe vreugde? Is je ziel niet ten boorde
gevuld met kleurenweelde en bloemenmuziek? Ving je gisteren niet met een kreet van
vreugde de zonnestraal,. die sprong door je gouden haar? Is je hart niet tot barstens toe
vol van jubelende zomerglorie?"
Ja," zei de princes afwezig, „zonnestralen en kleurenschittering,"
en dan
schielijk : „Maar mijn armen reiken, en reiken en kunnen nooit vatten, ik wou dat je me
de kracht gaf om op te stijgen naar de zon."
„Die kracht is in je," zei Leven zacht, „ik schonk je die bij je geboorte."
„Maar ik wou vliegen," riep de princes ongeduldig, en strekte hoog haar armen den hemel
tegen; „geef me vleugels om hoog me te heffen, en op te gaan naar het groote Licht."
„Je hebt vleugels," zei Leven overtuigd, „wat je hart wil, dat kun je bereiken. Jouw jeugd
en mijn kracht zijn je vleugels!"
Princes Yolanda hief het kleine hoofd, een vreemd licht flikkerde onrustig in haar groote
ooggin, ze staarde omhoog en zweeg.
Achter haar stond Verlangen, groot en sterk, zijn teere lichtblauwe vleugels lagen om
haar als vogelwieken gespreid.
Toen daalde 't hoofd van 't princesje, ze keek Leven recht in 't gezicht en zei kwaad:
„'t Is niet waar, wat je zegt, je bedriegt me, je houdt je woord niet, je beloofde me alles
wat ik zou kunnen bedenken!"
„Ik kan je mijn vleugels niet geven," zei Leven zuchtend, „ik gaf je kracht om die
33
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te doen groeien vanuit je zelf; maar vraag V erlangen, of die je zijn vleugels wil leenen."
0, zeker, Verlangen wilde niets liever; hij popelde om Yolanda te geven al wat hij bezat,
en had al haast zonder het te willen de vleugels aan haar schouders gehecht; vrij als een
vogel zou Verlangen haar voeren waarheen ze wilde.
Yolanda vouwde in verrukking de handen, en keek naar de eerste bleeke ster die verscheen.
dan zou de princes vliegen naar de Zon!
morgen
Als het weer licht werd
Jeugd is kracht, maar Zon is oneindigheid
Ze lag op de trappen van het bordes, haar gansche tengere lijfje schokte in snikken. De
vleugels hingen dood langs haar neer, zwart verkoold en gebroken.
Je bent toch jong en sterk," zei met een dun stemmetje het magere wasbleeke figuurtje
naast haar, „heel de wereld ligt nog voor je open!"
„Ga weg!" snikte de princes, „ga weg, mijn vleugels zijn lam en mijn ziel is dood, laat
me sterven!"
„Maar Leed dan?" zei Troost, „die heeft ook geen vleugels en die gaat oud en sterk nog
heel de wereld door."
„Ja," zuchtte Leed met een warmen glimlach, „en wat heb ik niet te torsen aan zuchten
en tranen. Maar ik moet altijd voort, zwoegend omhoog; stijl is de weg en moeilijk, maar
als je den top van den berg hebt bereikt, dan wordt alles licht en mooi. 't Is of je gewicht
zich verliest in de ruimte en je voelt alleen nog maar kracht, kracht om alles te kunnen."
De princes hoorde niet meer; Slaap had meelij gekregen met haar jonge wanhoop, en
wuifde over haar brandende oogleden zijn koelende veeren.
Toen veegde Troost de tranen weg van de rose wangen, en Leed nam haar voorzichtig de
gehavende vleugels af. Zachtjes gingen die twee heen en brachten de vleugels weg.
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Ze hadden dit al voor velen ontelbare malen gedaan, en onafscheidelijk van elkaar vervulden ze zwijgend dien ondankbaren plicht.
In de rose kamer voor 't hooge raam, waar de rozen naar binnen bloeiden en de morgenzon
zijn schitterende kleuren dansen deed over 't dikke tapijt, zat Princes Yolanda.
Haar verdriet was gesmolten in levenslust, ze vouwde overmoedig de armen boven haar
hoofd, en keek uitdagend naar Leven, die voor haar stond.
„Je wilt naar 't onbereikbare reiken," zei Leven na een tijd, „maar om te bereiken moet
je vechten, moet je eindeloos worstelen, want dat wat jij wilt, kan ik je niet geven, dat
moet je overwinnen."'
„Goed, ik wil vechten," zei de princes, „maar geef me Vrijheid mee door de wereld, en
ik zal alles overwinnen wat ik wil."
„Zou je met mij ook willen vechten?" vroeg Leven zacht.
„Als je me in den weg staat, zeker," antwoordde de princes met een flikkering in de oogen,
en opstaande zei ze gebiedend:
„Geef me nu Vrijheid!"
veroveren, als ik hem tot
„Dien moet je zoeken," hernam de andere met nadruk, en
je zou brengen, zou hij je ontvoeren en het land zou zonder koningin zijn, dat kan ik
niet doen."
„Ik wou dat ik je nooit gekend had," riep de princes driftig en stampte met het kleine
zilvergeschoeide voetje op den grond. „Je dwingt me, je bindt me, ik haat je, ga weg, ik
wil me zelf zijn."
„De strijd is dus al begonnen," zei de andere droevig als tot zich zelf.
„Je bent jong en sterk, maar weet wel, dat Leven moeilijk te overwinnen is!"
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„Ik groet je,” zei de princes uit de hoogte, en keerde Leven den rug toe.
„Vaarwel dan," zei deze zacht, „maar geef me nog eenmaal de hand, want we zijn toch
kameraden, al lijkt je dit nu onmogelijk. Ik heb je geboren doen worden, ik heb je gered
uit de handen van mijn machtigsten tegenstander, wij tweeën
„Wie was dat?" vroeg de princes, zich geërgerd omkeerend, maar toch nieuwsgierig.
„Een dierbare vriend," antwoordde Leven, met een verren blik in haar warme oogen, „die
mij jou gaf omdat ik hem overwon, en daarom is mijn kracht jouw jeugd, en mijn macht
jouw leven. Speel het levensspel met me zooals ik het leerde spelen met hem; vecht om
je recht, worstel, ga onder of overwin, maar ontvlucht me nooit, 't is nu dat we waarlijk
onafscheidelijk zijn."
„En je droombeloften?" vroeg de princes spottend.
„Jeugd is hard," zei Leven, als had zij dit laatste niet verstaan, „maar ze is machtig,"
en luider:
„Nu je onder mijn vleugels uit, alleen wilt gaan vechten aan den overkant, nu zal ik je
geven wat ik als heilig bezit diep in mijn hart voor je bewaarde!
„Ik geef je Liefde mee op je tocht. Speel je spel, strijd je strijd met haar in je bonzende
hart. 't Is het sterkste en allerteerste wat ik je geven kan, 't is mijn kostbaarst juweel, en
de duisterste zorg van mijn zwaar bestaan.
„Breek het niet met je blanke handjes, gooi het niet stuk in je jongen overmoed, houd
het eerbiedig en stil, geborgen in haar gouden schrijn, in je hart. Dat niemand het van
je neme, dat niemand het je ontstele in storm en duisternis!"
„Totdat op je tocht door de wereld 't zal zijn saamgegroeid met je eigen wezen, zal stralen
in je eigen hart. Dan zal het als een klare diamanten druppel vallen in d' open kelk van
een sterke bloem, beide zich heffend tot mij in opperste glorie."
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De groote grijsblauwe oogen van princes Yolanda liepen even van stille verbazing vol,
toen ze uit Levens bevende handen, een donkeren schrijn ontving met fijn geciseleerde
gouden sloten.
En aan een gouddraadgesponnen koordeke hing Leven een kleinen sleutel om haar tengeren
hals op haar hart.
Maar Yolanda dankte niet toen ze ging
Op het slotplein had Verlangen het lievelingspaard reeds gezadeld en gesierd met een
zilveren net van lichte illusies.
De princes borg haar gouden haren onder den strakken sluier, deed zich het keurslijf
aanrijgen, en Moed droeg de sleep van haar rijkleed en hielp haar in 't zadel.
Ze nam Wistik bij de soepele teugels, drukte de kleine zilveren spoor even in zijn rillende
flanken, en met een stralenden glimlach reed princes Yolanda de groote wijde wereld
tegemoet.
Boven voor 't opene venster, waar de eerste herfstdraden zilveren sluiers weefden door de
rozen, stond Leven met omfloerste oogen en vouwde de handen als in gebed.
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De gevallen schrijn.

H

ERFST was het — vroeg herfst. Aan de sterke zwarte armen der kastanjeboomen

wapperden de oranje vlaggetjes als laatste glorie en hevig gloeide het eikenrood in
't tintelend zonnelicht.
Vooruit op den breeden zonnigen weg, die als een blond lint gelust lag door de nog groene
landouwen, reed op een klein kittig paardje Moed en zat hoog en recht in den zadel.
Daarachter droeg Wistik het zingende hart van princes Yolanda fier over berg en dal!
Bloemen bloeiden in purperen nabloei, en de zon reeg tot gouden ketenen de laatste garven
die getast stonden op het donkere veld.
Zoo reden ze Vrijheid tegen. Moed, die hem goed kende, had hem een boodschap gestuurd
dat hij onverwijld komen zou, en nu reden ze vol verwachting voort.
Als de avond zijn gouden veeren opgevouwen had achter de kim, en het licht in zijn
armen sloot om te gaan slapen, als alle schittering vergrauwde en de uren stil kropen
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naar het kille nest van den nacht, dan zakte Moed wel een beetje scheef uit op zijn paard,
dat het hoofd loom liet hangen, en de princes zat wat bleeker in 't zadel, maar met de
schemering werd Ole wakker en zijn kleine vertrouwelijke vierkante figuurtje, spreidde
Moed en zijn meesteres een zacht bed in zijn scherm van sproken.
En ze reden — en reden
Toen kwam de morgen dat een felle bries het bosch zette in een ruischend accoord van
tonen, de manen van Wistik wild joeg langs zijn snuivenden neus, en de wind de komst
aankondigde van jonker Vrijheid. In een rukwind stoof de vroolijke ruiter aan, zijn brieschende paard hield hij strak aan den teugel. Zijn dik glanzend haar hing verward over
twee tintelende oogen, en zijn veelkleurige mantel wapperde hoogop boven zijn hoofd.
„Uw dienaar!" schalde zijn stem als door een bazuin, „Uw trawant en Uw ridder!" en
diep boog hij zich voor de princes.
„Wat ben je mooi!" riep deze bewonderend, „met je glinsterende gouden sporen, en je
blonde haren, je mantel van regenbogen, en dat paard, dat wilde, vurige, steigerende
witte paard!"
„'t Is het Uwe," zei Vrijheid overmoedig, „waar wilt ge dat het U brengen zal?"
,Gansch de wereld door," juichte Yolanda, „laten we zij aan zij gaan en wees mij een
ridder en vriend!"
Hand aan de teugels
vast in het zadel
de lippen geklemd op elkaar en de oogen
van vreugdeglanzingen vol.
Rijden, rijden, dwars door de bloeiende wereld!
Mee met Vrijheid, die draagt den wind als banier en de wolken als vliegende vaandels.
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In snelleren draf steeds vooruit. Als een lied schalt de klettering der hoeven, als vroolijke
dansmuziek.
Druk aan de sporen, Yolanda, losser de teugels, spring in galop, dansen, dansen, dwars
door de wereld.
Kan de princes niet vlugger, vlugger vooruit over berg en dal? Zet Wistik aan met de
zilveren sporen, Yolanda, maan hem tot spoed met een luidere stem, overheerschend de
suizende winden!
Neen ze kan niet. 't Is de kleine donkere schrijn, dien ze vasthouden moet in haar armen.
Laat dien dan los, werp weg, wat U remt. Rijd sneller dan snel naar den lichtenden horizont!
Maar Levens geschenk kan ze toch niet wegwerpen? Het kostbaarste dat ze bezat, en dat
zij gaf als talisman aan Yolanda?
0 kijk die fijne goudene sloten. Daar binnen is geborgen 't sterke geluk! Ze weet het, ze
heeft het altijd geweten, vanaf dat Leven 't haar gaf
Vrijheid, breek met Uw oppermachtige handen de sloten open van 't sterke geluk. Dat
Yolanda het neme!
Geen sleutel heeft Vrijheid noodig, geen kennis, geen weten, geen volhardend beproeven
keer op keer om Yolanda te ontsluiten 't Geluk van Leven. En ze is zonder geduld;
in haar brandt slechts het verlangen
Wistik, bind in Uw galop ! Temper Uw al te willige beenen! Wistik, sta! De princes
kan niet meer rijden, voordat ze weet
Maar Vrijheids Roland laat zich niet beteugelen, en Wistiks trots blijft hem terzij in
den wilden galop, en de teugel hangt slapper, geen hand die hem spant, geen wil meer die
dwingt
Daar trilt een kreet door de waaiende kruinen van 't woud. Is het angst of verrukken?
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Roerlooze stilte onder het schemerend loof van het stammenheir.
Princes Yolanda viel van den steigerenden paardenrug, den schrijn in de bevende handen.
Slijk op haar kleerent slijk op haar handen blank en fijn! Maar de boschaarde is als een
zacht tapijt en Moed is er immers onmiddellijk om haar te helpen! De schrik was wel
hevig, de val zoo gansch onverwacht in de vreugde. Kan ze nog lachen? 't Was toch een
heerlijke tocht?
Vrijheid kijkt schaterend toe op 't gebeuren; bei zijn oogen en bei zijn goudene sporen
schieten flitsen vuur op den donkeren schaduwgrond.
„Je bent verliefd, geloof ik," schalt zijn stem, „je maakt nog dwazer sprongen dan ik,
maar je moet het nooit doen zonder paard. Kom op het mijne, ik houd de teugels, ons
beiden zal hij dragen de wereld door!"
Wild tilt hij haar naar zich omhoog, en ze rijden, rijden dwars door de bloeiende wereld.
Achter het snuivende paard wijkt in de scheemring de schim van een ijle gestalte terug
in de schaduw van nacht.
Schoon is de wereld, vol zonneglanzen, zilveren stroomen, groengouden meren, bergen
van licht. Sterk is de jeugd, die teugelloos zit op haar paard van begeeren. In haar oogen
straalt de overwinning, in haar hoofd zingt alleen de dreunende hoefslag, die haar voert
naar 't onbekende.
De wangen als vuur, de oogen als fonkelende sterren, dwars door de glooiende velden,
dwars door de wouden zwart, hoog over slooten en heggen. Door wind en door wolken
omringd is toch een menschenkind vrij?
Ginds ver vooruit flitst als een bliksem Moeds zwarte paardje den weg af. Volg hem, haal
hem in, vooruit toch — vooruit
Yolanda —
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Maar de schrijn in haar krampachtige armen, de schrijn laat haar immers geen rust in
de jacht naar geluk?
Vrijheid, breek open den weg naar 't geluk met een wilden lach en twee sterke handen,
Vrijheid jij durft toch het Leven wel aan in de jacht met een menschenkind naar 't
donker geluk?
Sneller dan snel! Wilder de maatslag van Vreugdesgalop! 't Is de duizelingwekkende
rit naar het rijk van verwachting. Jagen, jagen door storm gedreven dwars door de zinne'
verrukkende wereld!
Klem U aan Rolands manen, Yolanda, Vrijheid heeft immers de teugels. Vrijheid draagt
U heen naar de wolken. Klem U aan Rolands fladderende manen
Recht in den
vooruit!
zadel
Hoed U Yolanda,
Roland remt niet zijn dollen galop, zit stram in den zadel
zit vast!
Weer slaakt een kreet door de bruisende stormboomen heen.
Moed, waar is Moed?... Waar bleef hij achter?... Ginds hinkt hij aan, als op den steenigen
weg de princes al ligt neergesmakt, en Roland dóórraast met zijn overmoedigen meester.
Een wond schrijnt haar vleesch, en haar oogen zijn blind van stof, ze kan niet meer opstaan.
Neen, Moed, tracht haar niet te troosten, ze kan immers niet; de brandende pijn maakt
haar hoofd als lood, en wringt haar gezicht tot bittere snikken. Neen, Moed je kunt haar
niet meer helpen, onmogelijk!
Maar daar komt Vrijheid teruggaloppeeren, lachend en fier en dol nog van den vreugdigen
rit. En hij zingt een lied, dat als klaroengeschal davert door heel de wereld, en hij fluit zoo
mooi, en hij lokt en hij praat, en hij troost en belooft, en Yolanda, geboeid door zijn zilveren
stem, snikt niet meer. Ze luistert, ze staart door haar tranen heen, naar zijn schitterende
oogen, ze drinkt het geluid van zijn lied in, als een lafenis
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Ze rijst op, ze glimlacht zoowaar. Ze drukt den schrijn weer vast in haar armen, de
gouden klampen zijn in 't slot gevallen. Ze voelt geen pijn en geen onmacht meer. Ze
steekt de hand uit naar Vrijheid, die zingt en roept en haar weer op zijn paard neemt,
stijf gewonden nu in zijn wijden kleurigen mantel.
Roland
de sporen
vooruit,
in galop!
Ver op den eenzamen weg staart een ijle donkere gestalte den rennenden ruiter na.
Groot en schitterend is d' aarde, een lichtende bol in de oneindige ruimte, een ster in de
keten van God.
Onoverwinlijk is jeugd in de kracht van haar willen, en in haar oogen storten de ruimten
ineen. Is niet in wind en in wolken een menschenkind vrij?
De lippen een bloedende streep, de oogen als fonkelende vonken.
Vier toch de teugels, Vrijheid, spring over zeeën en werelddeelen, steiger omhoog naar de

sterren, tuimel in goddelijk verdwazen voort door 't heelal.
Als een bliksemflits zijn de blanke flanken van Roland, als hemelros steigert hij teugel
loos voort
Omklem Vrijheid met beide handen, Yolanda, er is geen andere steun door der hemelen
orkaan met de Liefde als buit.

,

Geen kreet is er meer
geen gekreun, alleen een beklemmende stilte, en duisternis overal.
Vrijheid is meegevoerd op de vleugels van storm in de hooge oneindige hemelen; Moed is
ten onder gegaan in de diepe bruisende zee, naakt en kaal staan de rotsen, stil, zwart,
onwezenlijk groot, tusschen water en lucht.
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Op een scherpe rotspunt, hulpeloos en verlaten, ligt een vodje mensch, als een verschrom'
peld blaadje, dat de storm spelend en wreed vernietigen zal.
Geen geluid, geen klacht, slechts de zee ziedend van toorn om de onwrikbare steenen
der eeuwen.
Koud en zwaar valt de nacht over het roerlooze menschenkind
De schrijn in haar
slappe armen licht onderstboven, uit zijn hengsels gelicht en kapot
Pijn steekt een vlijmscherpe pijl in haar doffe hoofd, en wanhoop boort een bloedende
wond in haar hart en vreet er het leven uit.
Maar hoog boven de rotsen, breiden t wee blanke vleugels zich boven haar uit in
koestering.
Toen de late herfst zwaar woog op bosschen en velden, en de onrustig wilde zee met
koortsigen hartslag de branding joeg tegen de kust, stond op het wijde strand, tegen het
roze avondlicht, roerloos en groot een paard te sterven.
Eens had van zijn hoefslag de aarde gedreund, eens had hij in wilden ren zijn schat
gedragen naar immer nieuwe verlangens, nu trilde zijn zwakke beenen onder zijn afgemat
lichaam, en angstig strekte zijn kop zich naar den uitbloeienden horizont.
Onder de druipende eikentakken, die als een sluier van tranen neerhingen in 't zeeschuim,
zat ineengedoken, het menschenkind, dat hij als een kostbaren last eenmaal droeg over
berg en dal.
Moed lag als een schier onzichtbare stip achter zijn meesteres in het natte zand, maar
Leven stond groot aan haar zijde, en spreidde haar vleugels wijd uit tegen de bloeiende
zonneschijf, die tuimelen ging in de zilveren zee.
„Ik breng je Liefde terug," zei het menschje toonloos en moe.
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Weemoedig keek Leven naar den leegen gehavenden schrijn aan haar voeten, dan keek ze
lang met oogen vol mededoogen naar het gebroken stukje mensch, en vroeg eindelijk zacht:
„waar zijn je vrienden?"
„Ik weet het niet," klonk het mat, „'t is mij om 't even, Moed is dood, Vrijheid heeft mij
verlaten, en Liefde is me waardeloos, de schrijn is leeg. Geef me een anderen metgezel!"
„Wil je naar huis?" klonk het zacht.
Maar toen hief de mensch zich hoog en recht op van de rots waarop ze zat, en Moed
groeide weer tot een kleine schildknaap, aan haar zijde.
„Neen," zei ze fier, „dàt nooit. Ik zal niet ke eren op den weg dien ik eenmaal koos, omdat
ik weten wilde. De wereld is hard en koud en vol waardelooze dingen, maar ik zal gaan tot
het bittere einde en zoeken naar werkelijkheid!"
„Neem dan," zei Leven luid, „neem dan mijn tweeden schat mee op je tocht naar de
waarheid. Hij is niet schoon en precieus zooals de schrijn, dien je versmaadde, hij is
somber meestal, en soms dreigend, maar machtig en groot."
Toen, met een devoot gebaar, leidde zij Werk tot waar Yolanda onbewegelijk stond, tegen
der hemelen laatste gloeiende glorie.
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De schrijnende tocht.

A

CHTER de blanke duinen, diep in het mistige winterland, glom tegen den donkeren
avondhemel, vaag de matte lichtstreep der verre stad.
In de grauwe schemering van den ijskouden nacht gingen Yolanda en Werk dat
donkere licht tegemoet.
De groote stoere droeg een enorm pak op zijn rug, maar 't scheen zijn gang niet in 't minst
te belemmeren. Rechtop ging hij en zijn schreden waren gelijkmatig en vast.
Naast hem repte zich het kleine figuurtje in haastigen tred, maar haar gang was strompelend,
en, haar arm geleund op Moed, kon ze den reus naast haar nauwelijks bijhouden. Ze ademde
zwaar en haar matte oogen hielden de lichtstreep aan den horizont krampachtig vast.
„Slapt de stad als we er aankomen?" vroeg ze, en haar stem klonk toonloos en moe.
„De stad slaapt nooit," antwoordde de donkere rustig, „omdat ik ook nooit slaap."
Yolanda zuchtte diep. Over haar gezichtje trok een ongeduldige rimpel en ze vroeg luider:
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„Waarheen gaan we daarginds?”
„Naar de menschen," was 't korte antwoord.
Dan was er weer de drukkende stilte, waarin niets werd gehoord dan de zware vaste stap
en de ongelijke trippelgang naast elkaar op den bevroren grond.
In het moede kleine lichaam klopte zwaar en moedeloos Yolanda's hart.
Ze had zich de stad gedacht als een wereld vol vreugde en luidruchtig genot, als een vreemd
geheimzinnig oord dat haar verbijsterende dingen zou openbaren, beklemmend door onge'
kendheid, angstig misschien en vreemd, maar toch nameloos grootsch en heerlijk.
Ze wilde, dat Werk daarvan vertellen zou, van al die ongeweten wondere dingen die haar
wachtten, maar hij bleef in een dreigend zwijgen volharden, en zij, te afgemat om te
vragen of zelfs te verlangen, voelde slechts in zich het star verzet van de moedeloosheid.
Toen eindelijk de reizigers aan de zware stadspoort kwamen, dreunden van een donkere
klok tien bronzen slagen door de vorstlucht.
„Wie daar?" vroeg de wachter geeuwend, „wie daar in den nacht?"
„De groote Waker," antwoordde de donkere.
„Passeer," zei de wacht, en presenteerde 't geweer, terwijl hij Yolanda scherp aankeek.
„Dat," zei de donkere toen, „dat is mijn page, klein maar dapper en tijd om te groeien!"
De wacht salueerde en verdween.
Toen vergat Yolanda plots alle moeheid, en zei scherp : „Ik ben niet klein, ik ben een
mensch, en ik wil je page niet zijn, ik ben een princes!"
„Zoo," zei Werk schamper, „en wat moet je dan eigenlijk bij mij doen?"
„Leven gaf me jou om me te helpen zoeken
„Naar wat?" klonk het scherp terug.
„Naar de werkelijkheid," zei Yolanda prompt.
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„Dan moet je mij volgen en dienen,” zei Werk droog, „en laat dat kereltje naast je zich
stram houden al hij je steunen wil, want mijn gangen zijn duister en mijn wegen soms
ietwat hobbelig."
Meteen sloeg hij, juist toen Yolanda dacht dat ze recht de breede straat in zouden gaan
die gedrenkt in licht, hel en lokkend haar tegenschitterde, een smalle donkere steeg in, die
wegvoerde van de winkelstraten, en klopte even later op een kleine deur.
Hem werd dadelijk opengedaan.
Een vrouw met waschhelder bonten voorschoot noodde hem binnen. Ze scheen zeer verheugd en zeer onderdanig toen ze zei met een toonlooze harde stem:
„We zijn nog niet klaar, ziet U, achtbare, maar altijd blij U te zien en tot dienst bereid.
In de werkplaats, achtbare, achter
Maar Werk was haar stil passeerend de kamer ingegaan en terwijl de vrouw de lamp
opstak en met een opneemvod zorgvuldig de vuile stappen dipte van den kraakhelderen
vloer, nam hij plaats aan de glimmende tafel.
En tot den man, die haastig was komen aangeloopen : „Altijd nog tevreden?"
„Bezonder, achtbare, heel bezonder, we komen er boven op : de zaken marcheeren, we
ploeteren wat we kunnen, maar dank zij U, achtbare, dank zij U komen we er bovenop. De
zoons zwoegen dag en nacht, de vrouw is netjes en zuinig. We hebben de kop vol zorgen en
de handen vol werk, maar we kunnen de buren fatsoen laten zien. We breiden het zaakie
uit en de jongens, de kinderen zullen een stand hebben in de wereld."
Schuw keek Yolanda rond in de ijskoude troostelooze kamer, waar geen atoompje bewoonbaarheid bleef. Het Leven leek er met alle stof uitgezogen.
De leegheid was volgepropt met afschuwelijke massameubelen, zin- en zielloos, bazaar
goed, oneerlijk en grof, te pronk uitgestald voor 't vertoon van den welstand.
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Yolanda rilde, ze was teleurgesteld, gegriefd en doodmoe. Ze voelde zich planetenver af
van deze barre schonkige menschen, hard als de dweil en de dwang die hun dagelijksch
bestaan scheen te dekken. Ze voelde zich hopeloos eenzaam.
„Is dit nu de werkelijkheid?" dacht ze vaag. De doffe verkreukelde kunstbloemen in de
hooge vaas, op de spiegelgeboende tafel, ritselde dor in den tocht.
„Heb je de kachel niet aan?" vroeg Werk, die Yolanda zag rillen.
„Neen, achtbare," zei toen de vrouw, „te stoffig ziet U, maar we zitten hier nooit, we
wonen achter, bij 't werk
„Zoo," zei Werk met een drogen glimlach, „dan zullen we daarheen gaan."
Moed was als een bal ineengedoken op 't stofvrij karpet. Yolanda keek zeer verwezen. Ze
hoorde nog als uit de verte de stem van de vrouw:
„Dat deerntje daar, hoort dat ook bij U edelachtbare?
Toen viel ze voorover, het hoofd op de armen, als een blok in slaap.
„Je bent geen ijverig leerling," zei Werk den volgenden morgen, toen Yolanda, al vroeg
gewekt, met hem door de straten ging.
„Je hebt geen aandacht voor het gezelschap waar ik je breng, dat zijn menschen waar je
van leeren moet."
„Ze interesseeren me niet," zei Yolanda wrevelig en moe, „ik weet niet wat ze zoeken
of willen."
„Dat zijn oppassende menschen," gaf Werk stug terug, en zwijgend gingen ze daarna door
de straten der morgenstad.
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Beginnen kinnen ist Sffi-ke,
Vollenden kanen ist Kraft,
LAO TSE.

T

WAREN niet de deftige huizen, die Werk als buiten zijn aandacht voorbijging,
niet de lichtstad met winkels vol luxe en weeldeartikelen, de stad van Yolanda's
droomen, waar ze naar hunkerde, die ze samen bezochten.
't Waren de vale achterbuurten, de donkere sloppen, de kromme stegen als riolen van vuil,
waar Werk in moeilijken gang Yolanda voortdreef.
't Waren de trieste zelfkanten van een wereldstad met haar heet geblakerde eindeloos
verlatene straten, als doode wegen tusschen de grauwe muren door van duizenden eendere
huizendoozen, 't waren de rafelige gore uiteinden van steden, opgetrokken op de vuilnis
van vele arme geslachten.
,
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Het waren de stegen en sloppen, die kronkelen als giftige slangen om 't hart van dat donkere
vreeselijke wezen, dat Grosstadt heet.
Darmnauwe sloppen met uitgeteerde, als uitgebrande kazernehuizen, en eindelooze
onmogelijke mogelijkheden van hokken voor een gruwzaam onmenschwaardig bestaan.
Krotten, walgelijk vervuild, stilaan vergaan door gemis aan Gods licht en lucht.
Waar geen koesterende zonnestraal de wegterende wanden verwarmen komt, en waar
tusschen men nauwelijks nog een smal streepje ziet van den grooten hemel.
't Waren de ellendige krochten in 't wegrottend hart van een oeroude stad, waar de
eeuwige gang der seizoenen geen deel meer aan heeft. Geen lentewind waait langs ver
wachtende hoofden en in herfst geen stervend zonnegoud zelfs de nis van een venster
verguldt. Waar zomer alleen maar stank en grooter benauwenis brengt, en winter zwarter
duisternis en feller ontberen.
Waar Werk, die met diepgebogenen rug liep in somber gepeinzen, nagegluurd werd door
holoogige, wasbleeke kinderen, en waar in schemering een graatmagere kat, als een roofdier
scheert langs de donkere dorpels achter een rattenleger, dat vlucht door de muffe geul
der riolen.
Door zwarte fabriekswijken gingen ze, door trieste werkplaatsen,' klam kil en duf van
durende damp en smook, waar vuur en roet de ruimte hadden uitgevreten tot grauwe
ziellooze muurkarkassen.
Door de donkere tunnels van pakhuizen gingen ze, langs cellen van benauwde kantoren,
keten rottig, goor, nog niet voor beesten geschikt.
Als Yolanda later terugdacht aan deze duisterste tochten van heel haar leven, aan de diepe
ellende en 't zwarte gebrek, waar ze zoo ver afstond, dat het haar soms tot walgens
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benauwde, en waar Werk haar stug en wreed van getuige deed zijn, dan was het haar,
of ze door die donkere tijden, toen geen enkele lichtstraal haar ontredderde ziel bescheen,
en haar wil verlamd scheen zelfs tot 't minste verzet, of ze toen had geleefd zonder besef zelfs
van Leven, zonder bewustheid van eigen verb and met iets van haar schoonheid en vreugde.
't Was toen dat Yolanda in haar moeizamen gang naast Werk, zijn menschen leerde kennen,
in hun verscheidene typen naar lichaam en geest.
Daar waren de eerbare burgers, goed in de kleeren, bedrijvig en druk, die beleefd glimlachend voor Werk bogen, en onderdanig en haastig aan hem voorbijgingen.
Dat waren de menschen van fatsoen!
Dan waren er anderen, met oogen blij glinsterend in hun groote eerlijke koppen, die hem
uitlachten met een goedigen schaterlach; en fluitend hun liedje de blauwe lucht inschalden,
als ze, den rug in de zon, zich van hem afdraaiden zonder nog eenmaal om te zien.
Dat waren de dagenmelkers!
Maar er waren er ook, die stroef en gelaten voortzeulden in een zwaren gang, en wanneer
ze hem tegenkwamen, Werk niet eens z'agen. Hun diepliggende oogen staan dof, en hun
blik is als die van een dier dat schuw maar gewillig voortgejaagd wordt naar een doel,
dat hij weet noch vermoedt.
Dat waren de tobbende zwoegers!
En er waren ook menschen, die Werk smeekten bij hen te komen, hun te geven waar ze
naar hunkerden, een bestaan naar eigen verdiensten en de armen vol van zijn kracht. Die
hem zochten met een hongerige maag en willige handen. Die zijn zegen verwachtten,
moedeloos en dan weer berustend, bitter en toch weer vol hoop. Die hem eerbiedig te voet
vielen bij zijn komst, die hem als willooze werktuigen dienen wilden, en slechts wenschten
zijn aanwezigheid en zijn zorg.
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Dat waren de waarlijk rampzaligen!
Maar dan waren er met een brutaaliemeenzamen knik, een cynisch lachje, en een
rammelend geluid van rijksdaalders in de diepe zakken waarin hun handen staken.
Dat waren de geldwolven!
Van hen hield Werk niet, dat merkte Yolanda wel, maar hij had toch veel met hen te doen.
„Hoe staat het leven?" vroeg hij soms aan een die tegen zijn huisdeur geleund zich
koesterde in de zon.
„Beter dan 't jouwe," lachte dan d' oude gannef, en rammelde met het geld in zijn wijde

zakken.
„Hoe minder van jou, en hoe meer van dit, hoe beter. 'k Heb lak aan jouw mooie bedoelingen. Ik dien je alleen om dit slijk dat je meevoert in je drabbige zog, dat weet je ook
wel. Als mijn schip binnenkomt, zwaar van het goud dat anderen dolven, dan heb ik jou
niet noodig als stuurman. Gegroet."
Dan ging Werk met een norschen trek op zijn pijnlijk gezicht zwijgend verder, en gansch
den dag was hij somber en stuursch.
Maar als ze door de vage lucht van teer en hars de haven nabij wisten, dan werd Werk
weer monter. En voor Yolanda was 't een oneindig zoete verademing als ze plots, uit een
nauwe straat komend, het breede water voor zich zag golven.
Als tusschen de kranen en silo's, en 't jachtig Iaden en lossen Werk op de kade even
verdween, zat Yolanda met groote droomoogen te turen naar het wisselend grillige
glinsterende spel van het water, dat vonkte als zilver en parelmoer in de zon; en het
beweeg van de kleurige schepen onder de bruggebogen door, was haar een speelscha
vreugde als van ver voorbije lichtende dagen van jeugd.
Met stage verbijstering zag ze de trotsche wereldstoomers aan zich voorbijglijden, als
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blanke kasteelen met torens van brons; zag ze de witte zeilen als vleugelwieken in 't
zonnelicht wegdeinen met den zilveren vloed naar den einder.
En daar was het, door 't tot zich zelve terugkomen, dat haar verlangen wakker werd in
een weemoed zoo overstelpend, tranengedr enkt, dat ze het nauwelijks wagen dorst te
beseffen, wat eens haar leven geweest was.
Ze nipte, na de donkere tochten van lange dagen, als in smachtenden dorst, aan deze schoone
ontroering, zoo broos en zoo onwezenlijk licht.
En extatisch dacht ze, dat alleen vogelwieken haar konden doen keeren, naar dat onbereikbaar verre verleden, toen, Verlangens blauwe vleugels verschroeid, Leven haar toedacht deze bittere beet van al droever werkelijkheid. En van een trotsch onderdrukt, maar
alles verterend heimwee, liepen haar groote violenoogen met duistere druppels vol.
Dan dacht ze hoe ze Levens somberen metgezel haatte, hoe ze een afkeer had van zijn
donkere wegen en zijn hard bestaan.
Het leek haar, of al zijn dagen een dreiging meevoerden, die haar verpletteren zou, een
dwang, die heel haar wezen in opstand bracht; en in haar kropte 't verzet.
Gaande naast Werk, als Moed na lang zwoegen bezweken was, voelde ze zich stuursch
en onwillig, en toch tot geen daad van verweer in staat.
Maar er was erger nog : 't was beklemmend en gruwzaam. Ze kon niet beseffen wat 't
was, ze werd er zich amper bewust van, maar ze voelde in uiterste spanning, d' aanwezigheid van een schrikkelijk fantoom.
Ze ging naast Werk, maar ze leefde in den greep van een duistere macht, die als ze
afgrijzend er zich van bewust werd, verzonk; die ze steeds voelde en niet kon zien, want
telkenmale als ze loopend zich wendde, was er niets dan haar schaduwbeeld, gebogen en
moe, op den muur van de straat.
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Was dan die donkere schim alleenlijk de kracht van eigen doodmooie verbeelding?
Ze wist het niet meer, maar er was een felle angst in haar wezen geslopen, waar Werk
geen deel aan kon hebben.
Want alhoewel meestal somber en streng, dikwijls koud, was hij eerlijk en open, en dikwijls
zoo oneindig goedmoedig. Als ze hem na een moeilijken tocht soms begrijpend de hand
gaf en naar hem opzag, stonden zijn diepe oogen vol heul en troost.
Maar de schim was een gruwzame makker en liet haar geen rust. Ze wou weg van hèm
en daarom van Werk. Ze wilde zich losmaken uit zijn ijzeren greep en zijn durende
onverzettelijkheid. En dát zou ook de verlossing zijn van het fantoom, dat hem vergezelde.
Daarenboven Yolanda had felle begeerten. Ze was jong, ze was mooi, ze wou genieten,
ze wou zien wat ze gedacht en gedroomd had; de stad en al haar geneugten.
Ze wilde de lichtstad zien, ze wilde daar leeren kennen de pret, de jolijt en den lach. Ze
wilde naar al dat onbekende felle en hevige, wat haar lokte en boeide en wat Werk als
opzettelijk vermeed.
Telkenmale als ze onwillig 's morgens gewekt werd, tot een nieuwen arbeidsdag, een dag
van ontbering en plicht, nam ze zich voor, zich los te wringen uit zijn stramme handen
en alleen te gaan waar Begeerte haar riep.
Vrijheid? waar was toch Vrijheid? Zou hij dan nooit tot haar wederkeeren op zijn witte
paard met zijn fladderenden mantel en zijn oogen vol lichten lach?
En angstig besefte ze plots, dat Moed haar weer had verlaten, en zij eenzamer was en
triester dan ooit.
Dan, op een morgen dat Yolanda opstond om Werk te volgen, stond daar 't fantoom
plots zichtbaar en dreigend in de opene deur.
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Yolanda schrok hevig. Was 't de verwerkelijking die haar aangreep? Verward dacht ze
eerst, dat het Leven kon zijn. Maar deze figuur had geen vleugels en zijn zeer sluike
gestalte was somber en vaal.
„Ken je hem niet?" vroeg Werk, die achter hem aan kwam en Yolanda zag wankelen.
„Dan wordt het zeker hoog tijd! — Even voorstellen? — Mijnheer Lot. 's Levens boodschapper, haar witkiel als je 't zoo wilt noemen, misschien wel haar schaduw. Lot is niet
zoo wellevend. Hij is sluwer, zwaarder en hij verandert nooit in een zoutpilaar, weet je.
Had je hem werkelijk nooit ontmoet?"
Yolanda antwoordde niet. Ze stond stram en gansch onbewegelijk. Noch zij, noch Lot stak
een hand uit, en den ganschen dag bleef Yolanda dicht aan Werks zijde.
Lot, dikker en welgedaner door zijn openbaarheid, hield met een cynisch lachje gelijken
tred met hen beiden.
Op een avond, toen Yolanda moe en moedeloos naast Werk voortging, zich aldoor
dwingend tot uiten wat zwaar haar op 't hart lag, zei deze:
„Ditmaal zal ons bezoek meer in jouw lijn zijn, je zult je hier beter thuis voelen," en ze
hielden stil voor een statig groot huis, met dubbele deuren en hooge stoep. „Hier," zei
Werk droog, „wordt het land geregeerd."
Vanuit een koude, ronde, hooge hal, die luguber aandeed door zijn leegte, en waarin
een lakei met eerbiedige buiging hen had toegelaten, klommen ze de breede statige trap op
en Werk ging daarboven onaangediend een van de vele deuren binnen.
Ze betraden een enorm groote kamer. Beklemmende roerloosheid heerschte hier binnen.
Als had met geen enkele gedachte de schoonheid en de blijheid der wereld en al wat daar
dansend beweegt, contact met deze ingekerkerde ruimte.
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Donkere trieste gordijnen hingen als rouwfloers voor de talrijke ramen, oude massale meubels
stonden langs alle muren, stoelen als tronen geschaard rond de koude donkerbekleedde
tafel. Dikke tapijten strekten zich uit van wand tot wand in velden van sombere kleuren,
en dempten ieder mogelijk geluid. De Venetiaansche kroon van enormen omvang, met
ontelbare luchters kaatste zijn lichtloos leven terug in den grooten spiegel, die door de
hooge marmeren manteling gestut, alle leven terugstootte als een doode metalen wand.
Langs de zijwanden van beneden tot boven rijden zich de boeken, tanige perkamenten,
zware folianten, ernstige donkere ruggen. 't Was als een leger, dacht Yolanda, dreigend
en sterk, dat een stad bewaakt.
Als lood hing de stilte tusschen al deze dingen en zelfs in de klok bewoog geruischloos
het hart. Alleen in den versten hoek op een groot bureau kroop het schemerige groene
licht van een staande lamp somber over het hoofd van een diep gebogenen man.
„Nog niet klaar?" vroeg Werk zacht aan hem, die achter een berg paperassen als
gevangen scheen.
Het donkere moedelooze hoofd schudde kort en heftig, en nerveuze vingers streken
aanhoudend door de grijzende haren, als in wilden opstand.
„Nog niet klaar?" vroeg Werk weer.
Even zochten de koortsige oogen de richting van Werks stem, maar toen zonk het hoofd
nog lager over de groote beschreven vellen, en gesteund door beide handen bleef het daar
onbewogen.
„Het uurwerk loopt toch, alles draait toch in de machine'?" vroeg Werk weer na een poos.
„Ja, het uurwerk loopt," herhaalde werktuigelijk de moede stem, „maar
„Wat wil je dan?" hernam Werk, „mijn hoogste dienaar, die dient toch regelmatig
geruischloos als de groote klok zelf. De hoogste ambtenaar van den staat kan toch niet
ontrouw zijn?"
,

Yolanda — 4 •
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„Ik wil Vrijheid en Leven,” zei de zwoeger bruusk.
„Mijn dienst gaat vóór alles," zei Werk, ,diè kunnen hier toch niet bij je komen? maar
je brave makker, de Roem, staat stram aan je zij!"
Inderdaad stond in zilveren rusting, geheel gewapend, Roem als een ridder bezijden de deur.
De lakei, die met koffie kwam, boog diep naar dien kant.
„Hoe laat is het?" vroeg de donkere afwezig.
„Middernacht, Excellentie," zei 't knipmes en verdween.
„Dan is 't genoeg," steunde de donkere zwaar.
„Neen," zei Werk streng, „schaam je over je zwakte. Slaap is voor den domme, de nacht
is lang en haar uren kostbaar."
„Wat wil je dan toch van mij?" vroeg de werker.
„Wat ik wil?" zei Werk, „wat ik wil? Jij bent toch de veer van het uurwerk, je bent
toch de spil waar alles om draait, het middelpunt van den staat? Ja, laten we zeggen : de
staat, dat ben jij. Buig je onder die glorie van je makker ginds, buig je en dien; het
vaderland wacht!"
„Het vaderland wacht," mompelde stil voor zich uit de werkende man.
En toen Yolanda en Werk zacht de kamer verlieten, zat hij alweer diep gebogen over zijn
den staat
tot aan den morgen
stukken en diende
„Dat is een van mijn grootste leerlingen," zei Werk toen ze weer buiten waren, „die
denkt niet aan 't vuile geld, hij dient mij. Begin je nu te beseffen hoe ver mijn macht reikt?"
„Ik vind je wreed," riep Yolanda plotseling met een verontwaardiging waarin al haar
vermoeidheid, al haar zwoegen van .maanden in onderging, en hoog hief ze zich boven
zich zelf uit.
„Ik vind je wreed en misdadig. Waarom houd je dien man gevangen in die donkere
50

stilte als in een doodkist, terwijl hij snakt naar Leven en Vrijheid? Waarom sluit je hem
op, tot hij wordt een ziek afgetobd rafeltje mensch, wiens ziel verdort onder je handen,
en leeg wordt en droog uit dorst naar een druppel schoonheid? 0, dat Leven kwam en
dien mensch verloste!"
„Dat kan niet," zei Werk kort, „want ik heb een machtigen bondgenoot : de geharnaste
houdt dag en nacht bij hem wacht. Je bent dom en kortzichtig, je bent een hardnekkige
leerling, die zich niet buigen wil, ik zal
„Je zult niets," zei Yolanda wild en fier, „ik duld niets meer. Ik heb er genoeg van, ik wil
de stad zien, de wereldstad van mijn droomen; ik wil genot, muziek, licht, en den lach,
den verdwaasden goddelijken lach van het Leven! Ik ga naar het carnaval van de wereld,
genieten al wat menschen aan pret hebben uitgedacht!"
Verbaasd keek Werk naar zijn kleine metgezel, die plots groot en sterk naast hem op rees.

Moed, de verloren gewaande schildknaap, stond naast haar, en Begeerte stralend en jong,
in bonte kleeren, droeg een slip van haar mantel.
„Nou, nou," zei Werk droog, „je zit hoog op je paard, wat wil je daarmee bereiken?"
„Ik wil niets bereiken," schreeuwde Yolanda opgewonden, „ik wil alleen beleven!"
„Ga je gang," zei hij onbewogen, „je bent vrij om te gaan waar je wilt, dat moet je zelf
weten. Maar mij zul je daar niet zien: 't is een daadlooze leegte daarginds, anders niet.
Ga je gang, verdwaal niet, leeg iederen beker tot op den bodem, maar pas op Lot, zie dat
je van zijn nood een deugd maakt. Vaarwel
En zoo ging Werk zijn donkeren weg, en Yolanda toog, popelend van hooge verwachting,
het feest van de wereld tegen.
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Voor deze enkele maal scheur ik het ordeteeken aan flarden. En ik leg de heilige
gelofte af, nietswaardig te zijn, dronken
en naar de haaien te gaan.
TAGORE

BEEMD zijn de contrasten in de wer eldsche dingen.
V Vreemd zijn de kronkelingen naar 't feest van de Vreugde.
Tijd in zijn overoud brein alleen kan het overzien, maar hij heeft geen schuld aan
de kromme sprongen.
Vreugde kijkt toe met een strakken blik en blijft op een afstand, geen meening komt uit
haar weemoedigen mond.
Tijd zegt, dat Leven dit alles teweegbracht, maar Leven geeft Begeerte de schuld. Die
booswicht zegt, dat Dwaasheid de dader geweest is. Niemand heet er schuld aan te
hebben, maar niemand ontkent, dat de wereldlijnen misgroeid en vol knoopen en wrongen,
niet gemakkelijk meer te ontwarren zijn.
Daar is nu op 't feest van de Vreugde b.v. een van haar trouwste trawanten, de Dans.
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Wat is er met hem toch gebeurd?
Hij is weliswaar oppermachtig, maar 't is of hij van een gansch andere „standing" werd.
Zijn adel schijnt niet meer in tel, zoo min als zijn plichten.
Toen Tijd jong was, toen was de Dans de dienaar van God in zijn tempels en hoven. Is
dat nièt de hoogste roeping die iemand vervullen kan?
In 't oude Hellas leefde de Dans in het heldere zonnelicht van den schoonen dag. Het
volk danste er zijn leven in uit en zijn liefde, in onuitputtelijk varieerende rhythmen. Het
danste geschiedenissen uit, zooals men ze nu niet eens meer vertellen kan. Het danste den
krijg uit tusschen twee sterke geslachten, den heldenmoed en de eer, het danste de liefde
uit in vreugde en leed, het danste de diepste gevoelens uit van zijn hart.
Tijd ging zijn eentonigen gang, en huppelend door de wijde wereld, werd Dans de glorie
der ridderzalen, de bloesem der strenge etiqu:Ite, de gracie der uiterste hoffelijkheid.
Onder af glanzend gouden kaarslicht, dat d' oogen fonkelen doet als sterren, en de handen
teer maakt en blank, dienden ridders en edelvrouwen den Dans in zijn rustige gracie; en
pijpers en doedelzakken gaven hun zoetste tonen den Dans ten prijs.
Zelfs het verhittend aroom van den wijn, die schuimde in de wijde bokalen, kon dien
hoof schen zwier niet aan flarden scheuren, want de vertrouwde aloude etiquette hield
iedere maas van dat fijne net vast, als in sterk verweer.
In de herbergen stampten de lijfeigenen met hun geliefden, de schildknapen en de onder
hoorigen, op den toon van een enkele fluit; bij het licht van een enkele smeerkaars, het
onschuldige jolige rhythme der polka vast in den leemen vloer.
Tijd ging steeds zijn eenderen gang door de wereld en naast zijn grijsheid groeide de jonge
kracht van Cultuur.
De ridderburchten werden verlaten en stortten in puin. De heldenmoed en de krijg ver
,
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zonken in zelfvoldaanheid en rust, de lijfeigenen werden vrij, de krijgers lui, en de macht
van de sterken ging onder.
Vroolijke kleine burgers hokten bijeen in steden, en Leven bracht menschen tesaam in
al ingewikkelder banden van begeerte en lust. Welvaart werd algemeen goed; de danszalen
werden zeer talrijk en rijk aan vergulden spiegelenden waan. Muziek werd een schette'
rende fanfare, bruisend en sterk, als van legerscharen de uittochtsmarsch.
Zoo ruischte het leven voort in al zwellender, feller cadansen, en daar langzaam aan kwam

Kennis en bracht licht, overmatig veel licht. Als snoeren van edelsteenen fonkelden ze aan
de zolderingen der zalen, als duizendarmige kronen weerkaatsten zich de sprankelende
sterren in de spiegelende wanden. Fel, verblindend, zweepte Kennis het licht op naar een
duizelingwekkende pracht.
Maar vreemd is de gang der wereld. Cultuur dempte daarbij muziek. Van schrille,
fluitende tonen en schetterende koperslagen, trok hij nu de muziek over klagelijke snaren
van teere violen. De felle, krachtig gezonde driemaat werd uitgestreken tot langzame
rhythmen, sleepende weeke accoorden, naar de uiterst subtiel sensueele klanken, als van
niet te stillen pijn.
Dans werd van een zware, haast zwoele weel ie die moeilijk te dragen, toch licht was, en
doorruischt van verrukkend schoone, toch benauwende droomen.
Steeds onveranderd ging d' aloude tijd zijn eentonigen gang en Cultuur werd overmachtig
en daardoor brooddronken. Zij wilde steeds door verandering. Dat alleen kon het menschen'
hart boeien, door meer en steeds heviger experimenten.
Zij vormden Muziek om in feller accenten, spanning brengend door wat niet was, nadat
-

alles tot uiterste weelde was opgevoerd, en het mysterie volleefd tot den dood.
Cultuur vermomde daartoe de muziek en dempte daarbij het licht.
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In de feestzalen flonkerde nu aan de donkere wanden het licht hier en daar als een
kostbaarheid.
Maar in die grillige schemering zweepte Cultuur Muziek op uit haar kwijnende glissan'
do's, naar een rhythme zóó scherp en stootend, een timbre zóó hard en dof, dat het haast niet
meer dan een tromroffel leek, klankloos en wild, syncopisch en fel van accenten.
En de Dans, de arme ontredderde Dans, aan de streeling van zijn muziek verslaafd,
bewoog als verdwaasd tusschen dien stoet van scherpe syncopen.
Hij, de statige fijne, tot uiterste wanhoop gedreven, vond bij deze, hem vreemde klanken,
als tègen zich zelf bewegingen uit; aarzelend, voortschokkend, recalcitrant voortstootend,
ging hij den weg naar den negerwaanzin.
Zoo werd de arme verdwaasde Dans, in dezen modernen tijd, gevangen in snoerende
j azzbanden.
De aristocraat uit een der oudste geslachten herkent men niet meer, want Dwaasheid
maakte zich van hem meester, en zoo rolden ze samen in den chaos van het wereldcarnaval.
Dwaasheid werd abnormaal, onherkenbaar als de Dans zelve, ziek en verworden.
In een narrepak met rinkelende bellen liep hij rond, met een schaterlach, die niet paste
bij den doffen klank en de melancolieke maat van de jazz.
Er zijn trouwens op het Carnaval van de wereld veel narrepakken met rinkelende bellen,
maar daar is Prins Carnaval schuld aan, dat zijn niet de menschen zelf, dat zijn hun looze
omhulsels.
Maar Dwaasheid is overmoedig geworden door al die trawanten, die willig zijn luimen
ten uitvoer brengen.
De menschen willen Leven vergeten, vergeten daarbij zich zelf, en worden dan Dwaas
heids discipelen, doen hem na in een onbewusten drang naar lust.
,

55

Doch dat zijn de menschen zelf niet, dat zijn hun melancholieke omhulsels, en 't Carnaval
is er schuld aan.
Maar Dwaasheid heeft in overmoed zijn goddelijken oorsprong vergeten en dat is nog
het meest trieste van alles. Hij verloor zijn aanvankelijkheid en zijn bekorende blanke
pak met de zwarte knoopen. Hij herinnert zich niet meer de liedjes, welke hij zong voor
de zilveren maan, in den tijd dat hij voor Colombine sterren ging plukken van den
oneindigen stralenden hemel.
Hij vergat zijn edele melancolieke afkomst, geboren voor schoonheid en weemoed en

opperste liefdesverlangens, en dat eenmaal Leven tuimelend rondzwierf tusschen zijn
reinen lach en zijn warme traan.
Dwaasheid was tot een overmoedige harlekijn geworden, een brute levenspias, die doordrijft wat er in zijn onnoozel brein opkomt, en wat zich vastzet nu tot een macht over
het zwakke, in een wereld van kracht.
't Was met hem dat Yolanda den eersten dans deed.
Hij kende haar niet, en haar zwarte masker was strak genoeg om zelfs geen blik van haar
op te vangen. Haar weifelende houding echter, had hem met zekeren stap haar doen
naderen.
Zijn kleurige rinkelende armen omvangen haar en voeren haar weg in den chaos van den
onttroonden Dans.
Yolanda kent niemand. Waarom zou zij niet de vreugde beleven met die 't eerst haar
tegemoet treedt? Vroolijk is hij en onversaagd en zeer opgetogen.
Ze lachen elkaar toe, en in overmoedige jool cirkelen ze weg.
„Wat is het hier vroolijk!" zegt Yolanda verrukt.
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,Uitermate!" schatert Dwaasheid, „dansen is een hartstochtelijk bedrijf! 't Maakt je los
van je zelf en van alle remmen en brengt je in een godddelijken roes." En terwijl hij in
wilde vaart met haar ronddraait:
„Wil je een cocktail?"
Maar Yolanda heeft geen tijd zelf tot antwoorden; weg wiekt ze alweer met een roodpruikigen troubadour.
„Ik ben wee van 't zingen," zegt
Zijn lier schijnt ver weg te hangen aan de wilgen
hij. „Dat heeft afgedaan. Muziek is geen zielsuiting meer! Bovendien is dat ook heel
vervelend! Muziek : dat is saxofoon, banjo en drum Moppen om op te dansen,
lollige deunen, de laatste „hit" --"
Yolanda is zeer verbijsterd. Ze weet niets meer, ze denkt niet, ze ondergaat, ademloos
Een pauw waaiert zijn veerenkrans om ha ar uit, honderden glitterende verschuivende
oogen, toovercirkels, groen, meerblauw, en goud.
„Is het leven niet enkel schittering?" vraagt hij. „Oogen, die lichten alom, harten van
louter goud?"
„Ik ken niemand," zegt Yolanda beduusd.
„Er is hier niemand," is 't antwoord, en met haar draaiend. „Maak plaats voor de
schoonheid. Wat zijn menschen toch belachelijk leelijk!"
Vader Tijd loopt bedachtzaam en gelijkmatig naar de volheid van middernacht, maar het
bal reikt naar verdere verten.
Een zware, haast snijbare lucht, hangt in de onafzienbare zaal, boven de dolzinnige
hoofden der opgewondene menschen.
Als in een giftige mist beweegt zich de massa: in een weeën geur van parfum, een bittere
lucht van whiskey, en den zoeten walm van cigaretten.
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— Gods fijne ozon verloren. —
Wilder roffelt de jazz! Ridders, edelvrouwen, narren en pages, warrelen stroomeloos
rond. Eèn draaiende kleurwarreling!
Een prins wuift zijn fluweelen baret naar de princes in 't geparelde keurslijf. Er nadert
een groep Arabieren; wit en goud zijn hun lange feestgewaden, helrood ommanteld.
Langs deze groep schiet een zwarte domino, als een spook, toe, op een frêle/blank
sneeuwwitje.
Kleurige Spaansche dansers, en haremvrouwen in wijde broeken van teer getint brocaat.
Dan plotseling als uit den grond verrezen, is daar in hun midden, domineerend den ganschen
chaos, het mom van den gloedzwarten kater. Als een stormvlaag is hij, die de dansers
wegdwarrelen doet in een vlucht.
Hij grijpt om zich heen, geheimzinnig maar zeker. Zijn tegenwoordigheid schijnt ieder
een vreugde!
Op eenmaal grijpt hij ook Yolanda aan; in een duizelingwekkend tempo neemt hij haar
mee; in zijn fluweelen armen hangt ze als willoos.
De steile zachte oorgin zijn onbewegelijk, maar waakzaam; de oogen in 't zwarte masker
rusteloos en scherp.
Hij schijnt verslaafd aan de jazz als aan wijn, en zijn overslanke lijf glijdt als een schim
door de warrelende paren.
„Ik ken U niet," zegt Yolanda, als uit een roes ontwakend.
Achter de lange snorharen lacht nu de vreemde mond. „Aangenaam," is 't antwoord,
„zeer gecharmeerd van Uw allerliefste verschijning, een bliksems lief herderinneke, hoor!
What is a name? Alleen wat je lust is van belang op het feest van de vreugde! Weet je,
meiske, wat grootsche dronkenschap is? Besef je de felste vervoering? Ken je de koorts van
den lust?" sist de kater. „Durf toch te leven! Cheer up!"
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„Ben je Begeerte?” vraagt Yolanda onthutst. Hoonend en hard schatert nu de Kater. „Wat
een groot woord voor Uw kleine mondje! What is a name? zei ik toch? Ik ben een die
drinkt als hij dorst heeft, anders zou 't Leven toch veel te triest zijn? Muziek voedsel
voor onze goddelijke zinnen!"
Vaster neemt hij Yolanda in zijn lange, zachte, buigzame pooten.
Zijn 't handen of klauwen, die haar omvatten?
„Je krabt," zegt Yolanda fel.
„'t Zijn streelingen, kind," proest hij uit, „streelingen naar de vervoering. Een kostelijke
grap, dit bestaan : het Leven is één dronkene weelde. Wil je champagne?"
En terwijl hij Yolanda nog vaster drukt tegen zijn krachtig gespannen lenige lichaam, zegt
hij vleiend : „Ik zal je door 't Leven voeren tot je zult zwijmelen van genot in mijn armen,
Yolanda. Jazz is een fascinatie. Een tango?"
„Gulzigaard!" krijt Yolanda met weerzin en werpt den Kater van zich. .
Alles is eindelooze beweging, wilde beweging, een andere jazzdreun, een blue
„Wie ben jij?" fluistert Yolanda een edelman toe, die haar rustig leidt door den
wervelenden chaos.
„Ik ben die ik niet ben," zegt de ridder lachend bewegend, en de witte veer van zijn muts
valt over zijn zwarte masker.
„Ik ook zegt Yolanda kleintjes. „Ik ben een herderin, maar eigenlijk ben ik princes.
Ben jij een prins?"
„Misschien," is het vage weerwoord, „een koning-bedelaar! Mijn mooie pak gaf me prins
Carnaval op mijn zwerftocht mee, om te zijn die ik niet ben, en te zien wat ik niet ken."
„Ik ben hier om plezier te maken;" zegt Yolanda vroolijk, „hoe vind je mijn pakje?"
„Ik zie door je pakje heen in je hart, en ik weet dat je hier niet hoort, je hoort in het
bosch of in groene weiden
—
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„En ik kom juist naar de stad om te leeren; ik zoek pret, licht, dans en vroolijkheid. Wat
zoek jij dan?”
„Ik zoek Leven," zegt de Prins rustig.
Dan zwenkt de zwarte Kater weer langs Yolanda heen. „Ik zoek mijn dame voor het
souper en den middernachtsdans," zegt hij, bevelend.
„Kom mee, Yolanda, naar de bar! Laten we samen uitersten zoeken, uiterste grenzen,
uiterste emoties, ha, ja, emoties," en zijn staart als een sleep over d' arm, vangt hij met
d' andere haar op en glijdt met haar weg.
De jazz dreunt. De jazz dreunt door de harten der menschen, de lucht lijkt zwaar als
olie, het mornroode licht legt diepe schaduwen op de doodmoeie gezichten.
Yolanda rilt. In haar stormt een vreemde hevigheid nu, ze wil zich verweren.
„Wat zijn je oogen lichtend en groen," zegt ze. „Je lijkt wel de baarlijke duivel!"
„De duivel!" lacht de Kater sissend, „men noemt mij den wijzen Kater. Ik ben slechts een
die verzadiging zoekt. De beker leegen tot aan den bodem : Advienne que pourra!"
„Opzij, stoethaspel," zegt hij tot een klein rossig boerinnetje, dat met groote droomoogen
rondkijkt. „Ik dans deze schoone maagd af naar den diepsten lust!"
De bekers leegen tot aan den bodem, dat had Werk gezegd. Yolanda zwijmelt in 's katers
armen. Ze weet niets meer. Carnaval is almachtig. Yolanda's beker is leeg, de bodem
drassig en zwart.
„Kijk dat herderinnetje eens raar ronddraaien op haar voetstuk," roept een domino, die
haar opvangt.
En Yolanda denkt plots aan Leven. Waar is Leven? Is hier dan geen enkele werkelijkheid?
Neen, er is slechts de stuwing van den wilden feestroes, en de zwarte Kater die overal is
en nergens, de gloedzwarte Kater met de lange armen en de lichtende valschgroene oogen.
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Zelfs dwaasheid is niet meer te vinden.
Even nog ziet Yolanda hoog op de galerij een gestalte in koningsornaat, de kroon zwaar
drukkend op 't blonde hoofd. 't Is Vrijheid in boeien geslagen door Prins Carnaval.
Arme Vrijheid, doodstil is hij en beweegt zich niet, hij is onbereikbaar. Neen, dat is niet
zijn bedoeling. Hij wil weg; zich zelf ontvluchten in de lichte lucht van hooge bergen!
Hij kan hier niet ademhalen, men houdt hem hier voor den mal!
Een zwarte domino steunt Yolanda. „Wie ben je?" vraagt ze, moegeleefd.
„Ik ben niemand," zegt hij en draagt haar naar buiten.
Wild, doordringend schel slaat de eentonige maat van de jazz. Als 't vallen van een dofdreunend heiblok, als 't stampen van een stalen machine, als 't rauwe tumult van een straat
rumoer. Alle droom is ver Er is felle, schrijnende realiteit, van een felheid die bloed
eischt
Waan kruipt langs de wanden en cirkelt om de kleurenfiguren van alle natiën der wereld.
Tusschen Zweden en Sicilianen, Spanjaarden en Egyptische vrouwen, tusschen Chineezen
en Indianen kronkelt hij zijn soepele lijf van kleurige veeren heen, en glimlacht voldaan.
De klok slaat twaalf bronzen slagen kapot in de broze nachtlucht.
Waan staat te midden der volle zaal op zijn marmeren voetstuk.
Hij is oppermachtig en ganschelijk in rust.
Dwaasheid is lang al weggezonden, Moed is uitgeleefd, de lichten gaan dooven
Nog jankt de jazz, fel en aanhoudend stoot ze nog verder, oververmoeid en star
De drank benevelt, de zinnen stuwen tot uiterste prikkeling, de Dans wordt tot een drift
En de morgen stuwt naar de diepste werkelijkheid; de bittere ontnuchtering des daags, en
de duistere duiding van een nieuwen nacht van onwerkelijkheid.
,
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Un héros est celui qui fait ce qu'il peut....

ONDOM lag de vuile morgen, stil en verwezen, als in weerzin tegen zichzelf. De
dag wou niet komen, het licht, bleek en bloedeloos, kon zich niet tot hem opbeuren,
s en bleef schuw en druilerig hangen in de dooi-lucht achter mist en damp.
Begeerte, als een verflenste bloem, met verfomfaaide kleeren, en Lot, vaal maar onberispelijk
in zijn grauwheid, stonden naast elkaar in de smoezelige schemering.
Ze hadden Yolanda in het portaal van een kerk neergelegd en keken onverschillig naar
haar, die als dood op de koude steenen lag.
„Ik heb toch veel plezier met haar gehad," zei Begeerte voldaan.
„Ze is geweest als was in mijn handen, en we hebben feest gevierd tot in lengte van dagen!"
„Dat merk ik," zei Lot schamper, terwijl hij naar de verlepte plunje van zijn metgezel
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keek, „je ziet er tenminste vreemd uit, je mag je wel haasten om, voor de vroegmis begint,
uit de voeten te wezen."
„Een beetje verfoven," zei de ander, „maar dat is weer gauw verholpen; nieuwe kleeren
aan, dan ben ik weer jong en frisch als tevoren." En naar Yolanda kijkend: „Maar bij
haar schijnt de fut er uit te zijn. Ik begrijp zooiets niet."
„Ik best," zei Lot cynisch. „Eenmaal is de kruik die te water gaat vol, en nu heb jij haar
gebroken!"
„Ik?" vroeg Begeerte verbaasd en geërgerd, omdat hij niet recht wist wat Lot bedoelde.
„Ik? die haar niets dan plezier deed, haar overal bracht waar ze wezen wou, aan wien ze
pooit iets te vergeefs vroeg? Nee, jij bent een spelbreker, waarom steek jij altijd een stok in
het groote wiel van de vreugde?"
„Anders gaat het te hard," zei Lot droog. „Dan zie je niet meer dat het draait en dan is
er geen aardigheid aan."
Begeerte werd kwaad, omdat hij Lot niet begreep en hij wilde toch voor geen geld van
de wereld voor dom doorgaan. Hij kon zich zooals gewoonlijk niet in het minst beheerschen
en begon dus te schelden :
„Fiemelaar," riep hij wild, „sloonie achterbaksche fiemelaar!"
Lot keek wel uiterst zuur, maar antwoordde niet.
Toen werd Begeerte bang en dacht dat hij Lot toch maar liever te vriend moest houden,
want die was veel sluwer dan hij, en een van de weinigen, die zelfs hèm kon bedriegen.
Hij gooide dus plots zijn steeds zwenkend roer maar weer om.
„'t Is me hier te guur," zei hij klein, „ik ga eens kijken of ik andere makkers kan vinden
die sterker zijn dan dit prul; met haar is het voor het oogenblik afgeloopen. Ga je
soms mee?"
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„Neen,” zei Lot in een falsettoon, „ik blijf wachten om te zien wat deze joffer van plan is.
Ik heb den tijd, zoek jij je vriendin Ijdelheid maar op, om mee naar de kermis te gaan;
amuseer je!" En meteen ging zijn sluike gestalte als een schim schuil in de diepe nis van
het kerkportaal.
Door de vuilige morgenmist klonken de eerste tonen van 't orgel als treurmuziek.
„Tranen drogen?" vroeg Troost die Yolanda's hoofd in haar schoot had genomen. Maar
Yolanda was als de steenen waarop ze lag, en eerst na langdurig streelen van Troost's
kleine warme handen, sloeg ze de oogen op en keek verstard naar omhoog.
„Ik geloof," zei Leed zacht, „dat je de kluts een beetje kwijt bent. Wat is er toch eigenlijk
met je gebeurd?"
Maar Yolanda antwoordde niet.
Nadat ze een tijd zoo stil daar hadden gezeten en Troost, al streelend langs haar slapen,
haar zoete woordjes had toegefluisterd, nam Leed Yolanda's hand en zei : „Zullen we
samen gaan?"
Maar Yolanda verroerde zich niet.
Troost en Leed keken elkaar eens aan en staken tegelijk de handen uit om haar weg te
dragen.
't Was toen alsof Yolanda ontwaakte; ze richtte zich op met een ruk, als om aan een
bangen droom te ontkomen, en keek rillend naar den hoek van 't portaal.
„Wil je naar binnen?" vroeg Troost.
„Neen," zei Yolanda met een gesmoorde stem, bei haar handen voor het bleeke gezichtje,
„ik wil niet dat jullie me dragen, ik wil zelf loopen, maar breng me alsjeblieft naar Werk."
Yolanda —
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Toen voerde Leed het kleine uitgerafelde stukje mensch mee aan de hand en zei : „We
zullen hem zoeken, en we zullen hem zeker gauw vinden!"
Tranen kon Werk niet verdragen, en hij zei barsch maar toch niet onvriendelijk : „Zoo,
ben je daar eindelijk weer boven water, zullen we dan maar weer samen op stap gaan?"
Maar Leven leek niet tévreden, toen ze haar komen zag en zei eindelijk, nadat ze haar
lang zwijgend had aangekeken:
„Doe niet zoo gruwelijk sentimenteel Yolanda! Je neemt mijn opgave zoo dramatisch!
't Moet toch een spel zijn!"
Toèn was het als kwam Yolanda weer geheel tot zich zelf, en driftig schreeuwde ze:
„Spel? noem jij dat spel? noem jij dat spel? Is al die matelooze wanhoop en leegheid, is
dat jouw spel? Maar ik zeg› je dan, 't is een strijd, 't is een worsteling, 't is een gevecht
met den Dood"
, want daar stond plots Lot in hun midden, vaal en sluik;
Levens antwoord stokte
en valsch was zijn grijns, maar Yolanda, hem ziende, gaf, vóór iemand besefte wát er
gebeurde, hem een harden klap recht in zijn bleeke gezicht.
Toen nam ze zonder een woord Werks ruwe hand in de hare, en gaf den pas aan naar de
donkere fabriekswijken.
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Es handelt sich dárum, alles zu Leben.
Leben Sie ihre Fragen, Vielleicht leben
Sie dan allmgi.lich eines fernes Tages in
die Antwort hinein, R. M. RILKE.
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OEN Yolanda, lang geleden, haar jongen gang ging naast Werk, door de sloppen
en stegen der havenstad, toen dacht ze dat de duisterste tijd van haar leven was
aangebroken. Ze had gewalgd van de zwarte armoe en gewetenloos gehunkerd naar
genot en plezier.
Maar de gang, dien ze later ging, was zeker zwaarder, en alleszins ellendiger dan die van
vroeger. Yolanda leerde toen kennen het gruwzaamst ontberen en het felste gebrek van de
menschelijke ziel, dat wat verder gaat dan het lichaam alleen, wat grijpt als doodelijk
vergif in de zielen en harten, en ze wegvreet en verteert.
Dat was de woekering en de ontketening van alle euvel, tot aan de misdaad. Als in een
krater van laaiend begeeren, en kokende pijn had Yolanda geschouwd, waarin alle leven
vernietigd werd.
In die holen van misdaad en ontucht was geen lucht meer, geen streepje licht zelfs, wat,
klaar en blauw, in de havensloppen, den hemel deed weten hoog en ver.
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't Was een durende nacht geweest, een keeltoeknijpende beklemming, die tocht tusschen
levens, waarin niets meer te hopen en niets meer te vreezen bleef; en dikwijls voelde
Yolanda zichzelf als meegewerveld in een chaos, die louter onwetendheid was, onwetendheid van het werkelijkste van Leven.
Maar ze was sterker en grooter, Moed verliet haar niet meer, en ze was bezield met een
innerlijk vuur tot begrijpen.
Dezen nacht echter lag Yolanda op haar harde zorgen-leger, en haar violenoogen, die eens
in den paleistuin, op een bed van bloemen het spel van wind en wolken haddden gevolgd,
zochten nu in den duisteren nacht, naar den lichtenden hemel en zagen geen enkele ster.
Strak staarden haar tranengevulde oogen in 't niet, en ze wanhoopte aan haar weg, aan
zich zelf, en aan Leven.
Ze voelde zich nameloos eenzaam, en zielsongelukkig. Ze vond geen enkel uitzicht, geen
weg meer om te gaan.
Ze had Liefde van zich gegooid, ze had Werk verlaten; toen, tot hem teruggekeerd, was ze
tijdenlang met Moed naast hem gegaan.
Ze had Werks wezen doorvoeld, was gegaan waar hij ging, en had verlangd wat hij wilde
bereiken.
En toch kon ze met zijn bezieling niet klaarkomen. De menschen begrepen Werk als een
vloek, terwijl hij een zegen wou brengen. Ze weerden hem af, inplaats van hem lief te
hebben als een troostenden makker, en zij zagen zijn opperste doel als valsch en vol haat.
Yolanda kende nu iets van de wereld, van haar wanhoop en vreugde, maar ze begreep niet
waarom er die vloek moest zijn, die vloek van immer het laagste inzicht. Wat hielp het
te gaan, heel den dag lang met Werk, in de onmacht van een zoo schrijnend verzet.
Wat hielp het of Leven gaf wat zij vond als haar hoogste goed, als de menschen die parel ver
68

trapten, en de wereld haar zag als een last of een leugen. Als een verzet, wat nooit werd
tot schoonheid en nooit tot begrijpen.
Het Verlangen wat eens in haar oogen speelde een luchtig spel van schaduw en licht, was
uitgegroeid tot een vast besef van te willen weten, te gaan langs alle wegen der wereld,
blij en roeping-vervuld. En dat Verlangen was, in het door Leven ontstokene vuur van

haar hart nu tot een brandende wil geworden, die voor een wijl alle droomen te niet deed.
Maar dezen avond leek het als lang geleden haar hart te omspinnen in droomen van
ongeweten en schoone dingen, en het beleven van 's werelds hoogste verrukkingen.
En stil in het duister van de groote, erbarmelijk volle wereldstad, ten boorde gevuld met
menschenleed, herinnert Yolanda zich met een bloedend hart, den paleistuin en de zonnige
rust van dat prille bestaan.
Ze herleeft in haar droomen, het hevige verlangen naar dat wat haar onbereikbaar scheen,
naar dat wat zijn moest buiten de hooge muren dier kleine wereld vol zon en bloemen,

en haar hevigen drang tot weten haar vlucht.
En plotseling wist ze nu daar binnen die muren, daar was het wonder geweest,
wat ze buiten zocht en niet had gevonden, daar in dat leven van licht en bloemen, was
het wonder geweest van een klare schoonheidsgedrenkte werkelijkheid.
Maar tevens wist ze, dat die verrukkingen haar nooit konden dragen naar 's Levens
hoogste gaven. En ze werd zich bewust in een grooten weemoed, maar toch ook in een
vaste zekerheid : dat ze dit leven van harde ontbering jubelend verkoos, omdat ze nu weten
ging, alles ging weten van Leven, omdat ze Werk leerde zien als een zegen, en hem moest
dienen, om Leven te toonen dat ze haar aankon.
Maar toch was in haar hart nog niet de zekere troost van een volkomen bevrediging.
En Moed, die den laatsten tijd trouw op z'n post was, zegt plotseling, als de maan door
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een kier van duistere wolken, een lichtstraal flitst voor haar bed : „Je zult nooit
teruggaan naar het paleis, want je hoort aan de wereld, je bent toch een mensch, al ben
je een princes."
„Neen," zegt Yolanda dapper, „vooruit, niet terug; Werk dienen, en de schoonheid van
mijn paleis brengen in de donkere wereld."
„Zou je dat kunnen?" vraagt Moed in een licht moment. „Dat kan alleen de rozelaar doen!"
En toen vond Yolanda plotseling de herinnering die ze zoo lang onbewust had gezocht,
den droom van haar kindsheid:
De bij vond werken het hoogste, libellen de liefde, maar de oude rozelaar, van knoestige
jaren stram, die had bloeien het hoogste gevonden!
En nu zong daar een nieuw lied door Yolanda heen, een blijde, rotsvaste jubel.
Niet je werk is genoeg, niet je liefde zelfs, maar je Bloei.
Volstroomen van levenskracht, je zelf weggeven in uiterste bloesemglorie, aan 't uitbarstende,
alles eischende, verterende en soms misvormende Leven.
„En," zei ze stil voor zich heen, „als je maar eerlijk bent, en frisch, en sterk en begrijpend,
als er maar groote liefde en diepe ernst straalt uit je hart, en dienst is in je zoekende handen,
dan moet alles mogelijk zijn!"
Dan was 't mogelijk, je zelf weg te schenken, heel je brandende volle hart weg te schenken
aan Leven, en toch te voelen je zelf te zijn en niets dan je zelf, met een wijdopen hart in
loutere overgave aan alles en allen.
Dat moest de inzet zijn van het Spel, dat Yolanda speelde met haar, die ze toonen wou
dat ze haar aan kon!
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Moed had de paarden gezadeld, Yolanda was frisch en als nieuw; en alleen met haar
schildknaap, reeds ze weerom uit naar de wereld.
Maar voor ze den voet in den stijgbeugel zette, zag ze Lot de teugels houden van Rialto
die trippelde tot den galop.
Groot en dun stond hij daar, sterk leek zijn grijze gestalte, maar klein was zijn aschgrauw
gezicht als een masker, grimmig en onwezenlijk als van een spook.
Toen Yolando hem zag, brak haar verontwaardigd gemoed los in een onberekenden toorn.
Moed was pal aan haar zij toen Yolanda opstijgend, zoodra ze in 't zadel zat, Lot in den
nek greep en schuddende voelde, hoe slap, klam en opgeblazen zijn wezen was.
Al haar wilde antipathie barstte los in een kreet: „Wat wil je toch van mij; wat wil je
nou eigenlijk?"

„Ik wil niks," zei de lafaard„,heelemaal niks," en krinkelde ineen tot een vod, als een
verkoold blaadje papier.
„Dan wil ik wat," zei Yolanda sterk. „Ik wil niet langer je ondergeschikte zijn, ik wil
heerschen, en jij zult dienen, begrepen? Ik zal zelf mijn weg bepalen, en wil niet door jou
geleefd wèrden!"
Toen gaf ze haar paard de sporen; zonder nog eenmaal om te zien reed ze heen. En van
dien dag af groeide er in de kleine Yolanda een mensch naar zijn opperste kunnen.
Vreugde ging mee te paard met Yolanda nu, want is niet de wereld van vreugdes
glanzingen vol?
En weerkaatsen niet jonge oogen het zuiverst zijn stralend wezen?
Aan de zwarte elzelaren bengelden de groengele kwastjes als voor een feest, en hun
duizenden roode oogjes knipperden tegen het felle licht van de lente.
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Moed droeg een wapperend felgroen vaandel hoog geheven, en zoo gingen ze Lente
tegemoet langs veldén en wegen.
De slooten stonden in bronzen glorie van haar aankomend leven vol, en de wind droeg
haar kruidige geuren aan uit het zuiden.
In stoeren draf reden Yolanda en haar gezellen veel schoone, eindelooze dagen lang.
En nooit zag Yolanda de wereld zoo stralend en heerlijk als nu ze, na duistere tochten in
zwarte steden, in dit voorjaar ging over de wijde glooiende landen onder Gods openen
hemel, van lenteverrukkingen zwaar.
Nu zag ze in stillen stervenden avond, vanaf hoogen heuvel, de blanke silhouet van de
zwarte stad, in 't gouddruppelend licht van een zonnesterven.
Nu zag ze die wreed-droeve stad, daar ver beneden in 't dal als een visioen, in teer-opale
tinten, en gedrenkt als in vloeiend paerelmoer. En ze mat met verrukten blik de ruimten
der hemelen, die dit wonder haar brachten.
De fijne blanke torens rezen als hooge wachters uit broze zeepbel-misten naar 't bloemenrood van de uitbloeiende zon. En zwaar zongen de bronzen klokken het Angelus aan
uit de verten.
Zoo gewerd haar de droom van een stad, een verre herwonnen droom, die stilde een leed
dat er lag begraven, en de ziel omhoog droeg naar een zuivere extase.
En ze achtte zich tot vóór die lentedagen, tot zooveel genieten nooit nog in staat.
Ze leerde de zee liefhebben, die zilver aanruischen kwam van onder de ijle poort van den
avond, als de wolkenstapelingen karmozijn-violet de wereld begrensden vanuit den hemel
tot een tempel van licht. Ze zag de zon in een allerwonderlijkst teer-gulden licht even te
waggelen staan op den donkeren rand van den einder; wijl de zee kobalt-blauw, als een
koningsmantel gespreid, haar boorden als met witte bontranden omzoomd, spatte tegen de
dof gele rotsen.
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Ze zag de verre blanke dorpjes zich koesteren in een baai; tegen de paarse bergen glansden
ze als stukjes ivoor, en ginder aan den lichtenden einder zag ze de vlindervleugelige zeilen
wieken, blank en hel over 't azuur.
Dan te denken dat de hemel zóó wijd en de wereld zóó eindeloos groot was! Grooter dan
't wijkend verschiet waar licht en water elkander beroerden.
Daar groeide Verlangen weer aan haar zijde, licht en bewegelijk, als de meeuw, dien haar
blik ving, waar hij zwierf zoo onmetelijk hoog in het koele azuur, en, als in duizeling
tuimelend, vreugdedronken, wegwiekte naar onnaspeurlijke verten.
0, dat Verlangen! 't Was haar een sterke vreugde te gaan in den nacht met de bloeiende
maan langs de ruischende zee, wijl zilt de wind haar lippen drong tot een lied, en ze zong
haar bruisend geweld tegemoet, met een kracht die ze mat aan haar stem, de donkere, groote.
Ze leerde de wouden kennen in hun doffe ruisching van oude eiken, en 't weemoedig

kreunen der dennen als in aanhoudende pijn. Ze leerde luisteren naar 't ongeweten leven
in stilte van bosch, en ze beurde een blijde vreugde naar haar hart om het roode vlammetje
van een wilde aardbei, door den Grooten Kunstenaar, in eeuw na eeuw van geduld, gevormd
en vervolmaakt.
Yolanda zag zaaien en oogsten; de zwarte aarde in diepe voren snijden, bereid maken
tot ontvangst, van de kostbare korrel, die straks door zon en regen gekoesterd in
duizenderlei leven ten hemel zou streven; en 't was haar een eerbiedwekkend wonder.
Yolanda was in dezen tijd niet veel bij de menschen. Toch had ze zich nooit zoo weinig
eenzaam gevoeld.
Leven en Vreugde waren haar kameraden en reden gestadig met haar. Ze keken tevreden
zwijgend om elk van haar blijde ervaringen.
En Yolanda leerde ook de ontroering kennen van wonderen, door menschenhanden gemaakt,
en die de wereld herkent als haar meest kostbare schatten.
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Ze leerde zich stil verdiepen in 't levenswerk van een mensch, die den ijlen draad van
extase kon spinnen tot God, en het licht van Zijn stralend Hart leiden kon door een
brandpunt van aardsche schoonheid.
Oude bouwwerken namen haar aandacht, beelden, en schilderingen op muren van oude
kloosters, in wier hoven ze zich voelde als uitgetild boven de realiteit van een wereld vol
daad; en waar ze de vrome nonnen benijdde een oogenblik, die steeds door deze stille
schoonheid waren omringd.

74

Het Hart is er alleen om weg te schenken met een traan en
een lied, mijn liefste,
Ach, maar Uw woorden zijn duister, mijn vriend, ik kan ze
niet verstaan.
TAGORE.

T

OT : eenmaal — aan den voet van blanke duinen, in een rozige avondschemering,

vond zij een Dichter, die de lente zocht evenals zij.
Vreugde gaf hem haar paard en samen reden Yolanda en hij een wijl door de
bloeiende landen.
't Was Yolanda die 't eerst sprak, en haar stem klonk verlangend, als eens tot Leven in
den paleistuin:
„Waar ga je heen?"
„Ik heb geen doel," zei de andere vaag, „mijn doel is zwerven, om schoonheid te zoeken,
en liefdeleed."
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„Maar wat is je werk dan? Je plichten?”
„Mijn plicht is het lied," klonk het nu zeker, „en Eenzaamheid is mijn vriendin. Ik zing
door haar naar het hart van de menschen."
„Bent U kunstenaar?" vroeg Yolanda eerbiedig.
„Ik weet het niet," zei de andere weer droomerig, „dat zijn we misschien wel allemaal,
en U dan?"
„0," zei Yolanda vroolijk, „ik? Ik ben ma ar hulp in de huishouding van Mevrouw
Leven.
Ik zing zoo mijn simpele liedjes die Leven me ingeeft, maar heel dikwijls maakt zij me
eindeloos droevig en moe."
„Tranen zijn kostbare dingen," zei de andere weer als in een droom. „Zoek jij ook de liefde?"
„Neen," zei Yolanda heftig, „die zoek ik niet. Ik houd niet van de Liefde."
„Maar toch wel van de liefde, die eeuwig verlangen blijft?" zei de Dichter onbewogen. „Ik
zoek de droefheid om liefde die niet is ontloken, die goddelijk is door haar reinen oorsprong,
die den weemoed heft tot een extase, en 't symbool is van opperste heiliging!"
„Ach, het is alles zoo droef en zoo leeg," hernam Yolanda melancholiek, „zing mij van
Vreugde!"
„Mijn liederen zijn niet vreugdig," zei toen de Dichter, „Vreugde is moeilijk te bereiken
als men Verlangens droeve hart draagt aan het zijne. Ze gaat schuil in den weemoed. Een
lach en een traan. Wat zijn jouw idealen?"
„Mijn idealen?" herhaalde Yolanda langzaam, „daar heb ik nog nooit aan gedacht. Wat
is een ideaal?"
De Dichter glimlachte: „Wel, ik zou zeggen een ideaal, dat is net zoo ver als je paard in
vollen galop niet kan springen; dat is net zoo hoog in den blauwen hemel, als je niet meer
76

kunt zien; dat is de groote almachtige schoonheid, die je doorvoelt en niet kunt bereiken,
want hoe hooger je reikt, hoe wijder de hemel wordt!"
„Is 't een werkelijkheid?"
„'t Is de ijlste fijnste van alle werkelijkheden," zei de Dichter met overtuiging.
Yolanda zweeg. De avond lag als gevangen in een net van droomen. Alleen het doffe ploffen
der paardehoeven in 't mulle zand, was een eigen, heel stil geluid.
Van over de wijde velden achter de duinen streek de geur van late lentebloemen als
een adem.
De stilte was zoo subtiel geworden, dat 't leek als zou één toon, de schemering breken, en
den droom wegblazen naar een ongewenschte werkelijkheid.
Toen vielen als zilveren droppen door de mazen van 't stiltenet, de klare trillers van een
nabijen nachtegaal.
„Is het dat?" vroeg Yolanda zacht. „'t Is het ijlste wat ik ooit hoorde, en toch is het
werkelijkheid. Is dat het doel waarvoor de nachtegaal leeft?"
„Voor zijn liefdeslied?" zei de Dichter peinzend, „misschien wel! Hij zingt omdat hij niet
anders kan. Maar het gaat niet om het doel, geloof ik. De einder verschuift altijd. 't Gaat
om den weg, den langen schoonen weg door ons eigen hart naar de Liefde, en de werkelijkheid die we daarin kunnen benaderen; 't gaat om het stréven, dáár gaat het om!"
„En als we dan niet bereiken?"
„Wat boven onze macht ligt, daarnaar te grijpen, daartoe bindt ons ons ideaal," zei de
Dichter extatisch.
Yolanda zat plots rechter in 't zadel.
„Ik weet niet wat Leven nog van mij zal eischen," zei ze eenvoudig, „maar ik wil open
zijn om te begrijpen, sterk in 't bewonderen, en groot om omhoog te leven!"
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„En als je dat gevoel nu optilt boven je zelf uit?” vroeg de Dichter weer.
„Dan
zou ik willen vliegen naar de zon," zei Yolanda fier. „Ik probeerde het eens, in
dommen overmoed, en schroeide mijn vleugels
„Je moet een ideaal dienen," zei de Dichter stil, „en den bergtop moet je stap voor stap
overwinnen."
„0, ik ben sterker nu, geloof ik, en veel geduldiger," hernam Yolanda, „ik wil ook wel
kruipen omhoog, als ik eenmaal maar op den top van het Leven, de zon zal kunnen zien
opgaan over de wereld, en mee mag branden in haar groot gemeenschappelijk vuur. 't Kan
schroeien, 't kan pijn doen, maar het is Levens kracht!"
„Ja," zei de Dichter bijna vroom, „nu heb je begrepen; je bent een sterk klein menschen'
kind, en ik kan je daarom benijden. Jij geeft je hart, dat is het allergrootste wat je bezit.
Ik heb niets dan mijn lied, maar ik geloof dat we toch beiden zullen overwinnen, vasthoudend
aan ons eigen ideaal!"
„Ja," zei Yolanda droomerig, terwijl ze de teugels strakker in haar kleine handen nam,
„maar je moet baas worden over je zelf
en rustig zijn over alle moeilijkheden, ze ver
geten misschien een wijl alleen Leven dienen, en dan plots" — en er was
weer een oogenblik stilte — „heb je ze overwonnen. Dan heb je het dal achter je, en is
daar de top voor je verbijsterde oogen, maar dan weet je meteen : achter iedere spits ligt
de gaping van duizend diepere dalen, die Leven voor je verborgen houdt, opdat je steeds
onfeilbaarder zult leeren klimmen."
Toen gaf ze haar paard de sporen, en galoppeerde over het donkere duinpad alleen de
lichtende stad tegemoet.
Eerst na langen tijd bemerkte ze, dat de Dichter was achtergebleven; naast haar reed
Eenzaamheid. En 't was goed en vredig met haar.
,
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Hoor hem zuchten diep in de put van zijn nacht, uit de
J. v. LOOY.
jammer zijner dagen, tragende omgang.

S

CHEMERIGE ruimten, leeg, toch overgevuld. Angstige wanden, grijs, kil en lichtlooá.

Koolzwarte vloeren, daken verdoezeld in smook en rook.
Als monden van hel schroeien de laaiende vuren lichtende plekken in 't duister.
Ronken van zware motoren, donderend geraas van wentelende, voortstootende machines,
knarsing van schroeven, wrijving van ijzer en staal, het ziedende stampen van pompen.

79

Door het kwaadaardig loeien van vuren, het grommen der vliegwielen, als van monsterinsecten, 't knarsen van tandraderen, alles verdoovend, onheilspellend en rauw.
Het razend rumoer splijt de dagen aan stukken, kerft de nachten uiteen en loeit voort
door alle lichtlooze uren. Er is hier geen God!
Er is hier de chaos van stof en duister. Houdt hier het Leven op? Stuk geperst tusschen
ijzeren platen? Houdt hier het licht op?
Als voor een ondoordringbaren muur stond het stil.
Gaan hier dan alle fijnere waarden verloren? Is hier kracht alleen overmachtig?
Rondom zweetende kerels, met roetzwarte koppen, zwoegende lijven,
de handen besmeurd en vereelt.
In het grauwe licht verglijden de vale gezichten, onwennig, norsch, den last van de dagen
torsend met samengeperste lippen. In de wrange mondhoeken hangt het verzet, de lichtlooze oogen dragen den dwang van uren en jaren, op de lippen een vloek; de stemmen
zijn rauwe kreten van onmacht Is hier dan niets gebleven wat hecht is in de waarden
van menschelijkheid? Is hier geen enkele uiting van Levens aanwezigheid?
Naast het kleine figuurtje van Yolanda, ineengeschrompeld van angst en verbijstering,
staat, als een reusachtig groot beeld, Werk. Zijn gezicht is donker en barsch en zijn houding
als die van een onverzettelijk heerscher.
Een gevoel van namelooze ellende bekruipt Yolanda en vangt heel haar wezen in een
verweer; om dit te verdrijven, om dit te ontvluchten.
Als een schuldgevoel drukt haar 't aanschouwen van zooveel duisteren dwang.
Tevergeefs zoeken haar schrijnende oogen een zonneplek op de natte muren. Ze bidt in
zich zelf om één lichtpijl in al deze grijsheid, één lichtschilletje op een matdood raam, één
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afspiegeling van het goddelijk zonnegoud daar uit de verte; maar wat ze ziet, zijn cirkels
van gloed en monden van vuur.
Haar gedachten en heel haar verlangen, dringen naar een enkele schoonheid.
„Waar is Leven?" vraagt Yolanda aan Werk. Maar in 't geraas der machines gaat haar
stem verloren.
Om haar heen bewegen de diepgegroefde gezichten, die verzet en opstand nauwelijks
bedwongen houden in de spierharde trekken.
Ginds loeien de vuren waarheen het sombere leger achter hun zware karren zich
schreeuwend beweegt. Schrijlings passeeren ze haar naar de opene ovenmonden, die zijn
als wilde dieren, loeiend, onverzadigbaar, brullend om meer.
„Dat zijn de kolentremmers," schreeuwt plotseling Werk Yolanda in 't oor en met afschuw
kijkt ze naar de koortsige haast waarmee deze afgetobden gaan, te midden van roet en
vuil en schroeiende hitte. Het geweld van 't duivelsch bedrijf brengt haar een wijl in
verdooving.
Maar plots rijst daar de opstand weer in haar, en nu schreeuwt ze als door een trompet:
„Waar is Leven?"
„Buiten," zegt Werk kort, „is hier niet op haar zeven gemakken. Te druk en te donker,
zou platgewalst worden tusschen de wielen. Bovendien bang voor dien zure daarginder,
die hier altijd op wacht staat!"
Nu pas ziet Yolanda in de verte een donkere gestalte, die heen en weer gaat, steeds
heen en weer, tusschen de ratelende wielen, speurend alsof zij iets zoekt, haastend alsof
zij iets najaagt, dralend alsof zij slechts rondzwerft van ruimten tot ruimten.
„Wie is dat?" vraagt Yolanda bang.
„Die plaagt me wat door dat eeuwige wachten en niets doen," zegt Werk verstoord, „we
Yolanda

—

6
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zullen hem laten wachten, ik wil hem niet spreken," en vlug zwenkt Werk om naar den
anderen kant.
Langs de vuile wanden druipt het water. Als stroomen van tranen dropt het neer op den
grond. Met Yolanda's tranen druipt het neer in den poel van ellende waar tranen niet
hooren, ze zijn daar te kostbare kleinoden voor. Maar de poel is zoo angstig nabij en
het zilveren meer zoo oneindig verre!
„Ben je weer sentimenteel?" bijt Werk Yolanda toe. „Wees toch eens baas over je zelf,
en heb de kracht om rustig te zijn over stroeve dingen. Tranen zijn nutteloosheden. Ik
kan ze niet gebruiken. Wees toch eens stoer, heb je zelf in de hand, en kijk uit je oogen

om wat te leeren."
Beschaamd droogt Yolanda haar tranen, en als ze weer helderder ziet, wordt haar geest
wakker en ze ziet anders, duidelijker ziet ze als door een kijker. De menschen zijn
plotseling heel dicht bij haar, dichter nog wil zij ze naderen, spreken met hen, maar ze
durft niet.
In stijgende verwondering ziet ze dat Werk geen enkele dezer zwoegende mannen ooit
aanspreekt.
Zwijgend en als versteend gaat hij door deze sombere hallen van ijzer en vuur.
Een schuwe blik, een boosaardige nijdige groet is al wat hij krijgt van deze slovende
zwoegers.
Dan plotseling licht het op in Yolanda's geest; de waarheid die ze beleeft. „Ze vloeken je
hier," en als Werk doet of hij niets hoort, roept ze fel en verbitterd nog eens : „Ze vloeken
je, deze menschen!"
„Neen," zegt Werk stug, „dat niet, ze herkennen me niet, dat is al; ze zijn overladen, en
hebben voor mij geen tijd meer. Te veel concurrentie. 't Is niet voor niets dat jij van me
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wegliep naar 't Carnaval." En dan schamper: „Maar ze kunnen me toch niet missen. Hoe
zouden ze zonder mij de papiertjes hebben voor hun afleidingen, hun idealen, hun lief
hebberijen, hun dwaasheden en hun jool. Ze dienen in mij den afgod dien ze aanbidden
met hart en ziel, ze dienen in mij Mammon, hun besten vriend!"
Yolanda begrijpt niet goed, maar ze voelt aan zijn hoonende stem en zijn bitterheid, dat
Werk verdriet heeft, en aan zijn gespannen trekken ziet ze, dat het pak dat hij draagt,
hoe langer hoe zwaarder weegt op zijn stoere schouders.
„Waar sjouw jij mee weg?" vraagt de wacht die Werk wil fouilleeren.
„Vuile wasch," zegt deze, „wil je 't heele zwikkie soms overnemen? Lappen onverschil'
ligheid, meters verzet, en ontelbare rollen onwil en begeerte!"
„Pak maar mee je zoodje," salueert de gegalonneerde dienaar, n orde; van jouw vrachtje
hebben we zat genoeg en niets meer noodig."
Aan de poort staat Lot. Hij is grijs en bleek als immer, maar sterk en een flinke tik
triomfantelijk.
Hij verwaardigt Yolanda geen groet, heeft slechts een valschen glimlach voor Werk,
terwijl hij een enorm boek ophoudt in zijn slappe, te lange armen, en namen van menschen
noteert in lange, eindelooze rijen.
,
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Life has no death, nor has it the void of
loneliness in the shadow of time.
J. KRISHNAMURTI.

E

EN vallende lenteavond vond Yolanda op een hooge zolderkamer in een der
onguurste sloppen der oude stad.
Ze was de steile als uitgevretene tre den der stikdonkere trap opgezwoegd, door
armoedes dreigende noodzaak gedwongen.
Moed bleef stijf aan haar zijde, en toen Yolanda eindelijk, na lang kloppen de deur opendeed, kwam haar uit het muffe hok, een zware lucht tegemoet van benauwdheid, ziekte
en angst.
De grijze spinnewebachtige schemering scheurde zijn laatste vezels op het kleine doode
dakraam aan flarden, en Stilte hing als een loodzwaar wezen in het vertrek, en had alle
leven als weggezogen in één angstige klacht.
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Langzaam onderscheidde Yolanda in een hoek op een hoop vodden, het doodzieke kindje
waarvoor ze hier kwam, en over de tafel voor 't raam viel de donkere schaduw van een
troosteloos mensch, die haar oogen drooggeschreid had achter de ratelende naaimachine.
Toen plotseling het kleintje bewoog, schokte met een doodschrik op 't afgematte gezicht,
de moeder op, en staarde weerloos die rustelooze worsteling aan.
Yolanda legde haar hand op den arm van de vrouw, die met droge snikken het hoofd
weer liet zakken.
„Hoe gaat het?" fluisterde Yolanda haast onhoorbaar.
„Q" kermde de vrouw in wanhoop, „ze zal sterven. Ik heb alles gedaan, alles voor niets.
Ik zal haar verliezen. 0 God, help mij toch om mijn eenigen schat te behouden!"
Op den grond knielde Yolanda bij 't hoopje vodden en nam het kleine heete handje voorzichtig in de hare.
„Heb je veel werk?" vroeg ze de vrouw, als om iets te zeggen dat licht was en goed.
De vrouw knikte verwezen, en barstte dan uit : „Dag en nacht heb ik gewerkt, en ik heb
het gezegend, omdat ik 't doen kon voor háár. Nu vloek ik Werk, want ik heb er mijn
kind bij verloren," en in stomme smart viel weer het zware hoofd in de willooze armen.
Op de grauwe vodden woelde het vaalblonde hoofdje in brandende koorts, de handjes
lagen soms slap als doode vleugeltjes langs het lijfje, dan weer krampachtig als klauwtjes
zochten ze rond en vonden geen rust, de harde lipjes smakten van dorst.
Yolanda opende wijd het raam voor de zoele avondlucht.
Dan nam ze voorzichtig het kindje op haar armen. In haar wijden mantel wikkelde ze
het, en laafde de dorstige lipjes. Dicht aan haar hart, in haar trillende armen koesterde
ze het zieke, oneindig ellendige menschenvodje, als een kostbaar ding dat dreigde ver
loren te gaan.
,
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Al haar kracht, al haar liefde, héél haar overdaad van menschelijkheid, gaf ze dit kleine
wezen, en, in een hevig verlangen tot helpen, riep ze Leven aan, die ze eenmaal gezworen
had nooit meer te willen kennen.
„Kom, o kom," smeekte haar fel kloppend hart, „en help me vechten!"
Maar Leven scheen ver weg en onbereikbaar, geen antwoord kwam tot Yolanda's hunkerende ziel.
Maar terzelfdertijd zag ze een slanke, gevoolde gestalte in onbewogen aandacht in den
donkersten hoek van 't vertrek.
Een laatste violette licht gleed door zijn zwartzilveren sluiers. De binnensluipende avondwind deed ze bewegen als doode bladeren van bloemen. De gestalte bleef roerloos in
uiterste rust, en 't leek of alleen zijn kille adem heen en weer streek over 't gloeiende
kopje van 't kind, dat kreunde en zich wrong in een bangen droom.
De moeder was over haar wanhoop in slaap gevallen en 't was heel stil toen een plotselinge schrik Yolanda heesch fluisteren deed : „Wie ben je?"
„Herken je me niet?" vroeg de donkere zacht. „Waar de zon opgaat over de wereld tot
waar hij ten avond verzinkt in de zee, daar ben ik."
„Wat doe je dan?" vroeg Yolanda weer, geboeid door de stem.
Alle menschen komen eindelijk tot mij
„Bevrijden
,,Je hebt wonderlijk zachte oogen, houd je veel van de menschen?"
„Oneindig veel, en ofschoon ze mij haten, ben ik de eenige vriend die trouw blijft tot
den ende."
„Waar heb ik je meer gezien?"
„Overal waar menschen zijn, ben ik altijd de stille wachter."
„Je bent groot en rustig en onwezenlijk teer. Ben je een droom?"
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„Misschien wel, ik help de ziel te gaan naar het tijdelooze, en zich vrij maken van
's wereld waan.”
„Maar ik wil mezèlf bevrijden," zei Yolanda plots fier.
„Als je dàt zou kunnen, heb je mij niet noodig, maar ik kom niet om jou, ik kom om dat
kleintje, dat ik weg ga dragen naar haar paradijs." En hij stak een hand uit naar 't kind,
die wit was als een uit marmer gehouwen bloem.
Het kind rilde in Yolanda's armen, en terwijl de andere zijn sluiers opzij sloeg, zei Yolanda
verbleekend:
„Nu herken ik je pas, ik had je nooit eerder gezien. Je bent sterk maar somber, en een
geducht vijand. Maar ik wil vechten! Dit kind behoort je niet toe, het behoort aan de zon
en de wereld, en ik zal het je nimmer geven. Ga heen!"
„Schrik jij nu ook al van mij," zei de donkere stroef, „en veracht je mijn moeilijk werk?"
„Neen," zei Yolanda, „ik ben niet bang voor je, je oogen zijn zacht als glanzende groene
sterren. Je bent rustig en groot, maar ik moet je vijand zijn. Ik dien Leven. Ik brand mee
in het groote vuur van haar kracht, en ik zal bloeien naar Leven toe met dit kind in mijn
armen. Ik geef het niet af, nóóit. Ga dus heen."
„Je bent een dapper menschenkind," zei de Dood, „maar wat heb je als inzet?"
, Mijn hart," zei Yolanda fier.
„Dat is een kostbaar pand," was het rustige antwoord, „maar ik kan er niet veel mee doen.
Je hart klopt te vurig voor Leven, het zou me niet toebehooren. Wat heb je dit kleine
menschje mee te geven in haar bestaan?"
„Zonneschijn," was het juichende antwoord.
„Geen menschenleven kan verglijden in zonneschijn alleen," zei de andere zeker, „de zwarte
schaduw is overal. Zie dit krot eens aan, waaaruit ik haar nu kom bevrijden, het is ver
,
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van de zonneschijn. Men spreekt van mijn schaduwen maar in waarheid ben ik schaduw
loos. Door de hoogste hemelen draag ik haar naar het eeuwige licht."
„Ja," zei Yolanda klein, en keek angstig naar de koortsige schittering der kinderoogen,
„het eeuwige licht is in je oogen en ik geloof dat je sterk en trouw bent, maar mij bindt
een gelofte. Ik bid het zonlicht af van den hemel voor dit menschenkind. Ik wil het
Leven brengen! Ik breng het een tuin vol rozen en witte wolken, en vijvers vol schemerig
groen licht. Ik zal dit kind dragen naar de bloemen van heel mijn jeugd, naar den grooten
paleistuin van schoonheid en vrede. Het paradijs voor dit kind, dat is toch hier!"
„Vrede behoort mij," zei de donkere, „en niemand anders; en hoe wil je haar brengen
tot het Geluk?"
„Dat kan Leven alleen," zei Yolanda onzeker, „ik zal trachten haar alles te geven wat
ik bezit, maar
„Wat is alles?" hield de andere aan.
„Mijn kracht," zei Yolanda en ze stond sterk en hoog plots in de kleine kamer, „de
kracht die Leven mij gaf, de kracht van mijn hoogste kunnen!"
„Je bent een sterk en trouwdienend hart, dat dient gezegd," zei de Dood. „Ik zal wachten
en zien wat je met haar bereiken kunt. Ik hoop dat je slagen zult. Adieu!"
„Goede Dood," zei Yolanda plechtig, „ik dank je voor deze overwinning; wat ben je
oneindig zacht waar men je koud en hard denkt. Nu begrijp ik je zware werk!"
„Goeden nacht met haar," zei de Dood, nam zijn sluiers bijeen en verdween door het
open raam.
Yolanda keek om zich heen of ze uit een droom ontwaakte. Op haar arm lag het kleine
gezichtje in vrede, de koorts was gebluscht, en als een aureool lag om het moeie hoofdje
de rust. Als verflenste bloemetjes lagen nog de handjes slap en stuurloos, maar 't kindje
was verzonken in een gezonden slaap.
,
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Yolanda wekte de moeder en zei: „Zie, je kindje slaapt, 't zal beter worden; de crisis is
over, je zult het behouden, maar geef het mij voor een tijd. Ik zal het tot Leven brengen:
die zal het koesteren en verwarmen tot het groeien gaat en bloeien als een crocusje in de
nieuwe lente."
Maar de vrouw keek haar wezenloos aan en begreep niet : Als was haar verstand weggezonken in dezen eenen diep wanhopigen nacht.
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Getrost in den Strmen des Fralings stehen ohne Angst
dass dahinter kein Sommer kommen kante Er kommt doch..
Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind als ob die
Ewigkeit vor ihnen lege, so sorglos, stilt und weit,
R. M. RILKE.

UITEN was alles stralend van zomerg oud, binnen was alles glanzend van blanke
reinheid.
De gulden morgen stond in de hooge vensters van 't groote vriendelijke hospitaal.
De stijgende zon tintelde in de ruiten en wierp veelkleurige sterretjes in de hagelwitte
bedjes, tegen alle blanke muren en op alle witgeschrobde tegelvloeren van de hooge
ruime zalen.
Tikkelende lachjes klonken er door die zonnestralen als zilveren belletjes en broze klokjes,
kinderlachjes vol licht en innigheid.
In de blanke bedjes lagen de zonbeschenen rose gezichtjes; om alle ramen zweefden gouden
gedachtetjes van spartelend leven, 't was of de lentezon ten eenenmale ziekte verdreven
had uit het land, en in al die vreugdige kribjes, 't niets dan herstellenden waren, die daar
lagen te rusten in onverstoorbaren lust naar Leven.
Een jubeling steeg naar haar op waar zij ging. Met Werk samen als goede vrienden
liepen ze tusschen de bedjes.
Leven was als één stille glanzing van warme stralen, als een zilveren ster aan een theeroos
kleurigen hemel. En Werk zag er in zijn bronzen harnas zoo jong uit als Yolanda hem
nooit had gezien.

B
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De kinderen juichten. Ze waren misschien niet bewust van dit schitterende schouwspel,
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maar hun onbewuste drang naar vreugde en lust, juichte hun hooge presentie toe; en ze
zongen hun mooiste liedjes.
„Ik had niet gedacht dat ze zóó sterk zou zijn, en me met zooveel kracht zou dienen,"
zei Leven toen ze bij Yolanda kwamen, die als een bloeiende roos bij een klein wit
bedje stond.
Als een prilwit bloemetje dat in de lente te wiegelen staat op zijn te rank steeltje, zoo
keek een teer herstellend kindje op naar Leven die het lief koozend over het bolletje streek.
„Princes," zei Leven (en 't was voor 't eerst dat hij Yolanda zoo aansprak) , „mijn hulde
en mijn respect; met alle kracht hebt gij gansch alleen voor me gevochten, ge hebt mijn
zwaarste stormen getrotseerd en zijt rustig geworden te midden der hoogste golven, zijt
ze te boven gekomen
'k Heb Uw donkeren vriend overwonnen," viel Yolanda hem trotsch in de rede. „Hem,
wiens naam gij me eens niet wilde noemen. Ik ken hem nu, en vrees hem niet meer." En
dan lachend : „Leven draait altijd haar goeden kant naar je toe, als je haar maar aandurft!"
„We spelen toch slechts ons eeuwige spel," zei Leven, en Werk voegde er aan toe : „Je
wordt groot, Yolanda, je zult me ontgroeien, je wijdt je aan Spel en groeit al werkend mij
over 't hoofd?"
„De rozelaar moet omhoog! Bloeien om alle ramen van 't zonnepaleis," juichte Yolanda's
stem. „Ik bloei tusschen al deze blanke bloesemknopjes die half gesloten nog, reikhalzen
naar het licht. En zoo wordt dat bloeien je Werk, en liefhebben je Leven, en alles stijgt
tot een Spel. Het Groote Spel van het Leven!"
„Reik mij de hand, princes," zei Leven ernstig, „'t is een waardig spel, dat ik met U
speel, en 't geeft vele kansen. 't Geeft heilzame ontspanning, al is het soms uiterst
moeilijk. Wie wint, zal den kostbaren inzet kennen — de Zelfvervulling en het Geluk."
„
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En, als eens in 't paleis, straalde Leven in zonneglanzen, terwijl ze Yolanda verliet, en ging
vol vreugde den zomer tegemoet in de feestelijke bosschen en velden.
Even was Yolanda als door een vreemde verrukking bevangen, stil van een wonder geluk
dat haar doorstroomde, als zonnekracht en lentebloesemgeur, en 't deed haar jonge lichaam
zich rekken naar den blauwen hemel als om dien te omarmen.
Maar toen later zij voor 't opene raam stond en d' avond viel, waarin Moed na veel zware
uren was ingedommeld aan haar zij, dacht ze met weemoed aan de donkere zomermaanden, die achter haar lagen, donker door veel en worstelenden arbeid. Toen Werk
als een stille, eischende makker steeds naast haar was, en Dood om den hoek van de deur
haar doen en laten beloerde.
En toen in dien laten zomeravond, dat ze moe en moedeloos weer, triest en onbevredigd
over haar leven te mijmeren stond, was daar plots Vrijheid, als op wieken in 't opene raam.
Zijn fladderende paarse mantel als een vreugdebanier en de gouden banden om zijn groenen
wapenrok glanzend in 't avondlicht.
„Zoo, zei hij, „vind ik je daar eindelijk! De halve wereld heb ik doorkruist en je niet
gevonden. In welke krochten en sloppen heb jij toch rondgekropen dat ik je zoolang niet zag!
Ga nu eindelijk eens mee, in den hellen klaterenden zomer, op reis, door de schoone wereld!"
Yolanda keek begeerig naar zijn kleurige kleeren, naar zijn blonde waaiende krullen, zijn
oogen stralend en blauw, en Verlangen stond groot naast haar en wees naar de wijde
gouden luchten achter de huizenruggen, waarachter de einder nu gloeiend te branden lag,
ver, ver, op de blauwe zee.
Ze strekte haar armen al uit naar de lokkende mantelplooien van Vrijheid, maar ze zag
plotseling een klein gezichtje daarin, dat verrukt lachend haar aanzag. Ze liet haar armen
weer zakken en zei vastberaden:
-
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„Neen, ik kan niet meegaan!”
„Wat weerhoudt je?" klonk het spottend.
„Een ideaal," zei Yolanda ferm.
„Dat zijn allemachtig mooie dingen," had Vrijheid toen lachend gezegd, „zeepbellen groen
en goud, ze glanzen zoo mooi, je blaast ze de ijle lucht in en dan springen ze stuk.
Dat is toch geen werkelijkheid! De gouden duinen daarginds : die staan er, de lichtende
zee : hoor haar ruischen voor altijd en eeuwig, en jij Yolanda, jij bent er ook. Je houdt
toch van werkelijkheden? Zeepbellen springen stuk."
„Neen," zei Yolanda droomerig, „ze worden onzichtbaar, ze gaan te hoog voor onze
reikende handen. Ze wijken, ze wijken, maar haar kostbare broosheid zet zich vast aan den
hemel als zilveren sterren. Als de nacht komt straalt haar licht."
„Pluk jij dan maar sterren daar boven," zei Vrijheid, „ik pluk liever bloemen benee. Zeur
niet, ga mee! Wat moet jij nu hier met je stralende jeugd tusschen de muren. De heele
wereld ligt voor je open!"
Weer dacht Yolanda aan de vreugde om mee te rennen achter op Vrijheid's paard, als
een dolleman door de wereld. Weer strekte ze haar hunkerende armen, maar weer zag ze
als in een aureool, het kindergezichtje met wasbleeke wangetjes nog, en twee schitterende
oogen die sinds maanden háár alleen zochten, háár alleen.
En meteen hoorde ze de stem van Vrijheid, die zei : „Nou, doe maar niet zoo afwerend...,
alsof je me schuwt, ik ga al hoor, jij bent een dood element geworden. Jij bent niet goed
wijs met je idealen. Graag of niet, wees gegroet!"
Ze stond weer alleen in den vallenden avond, alleen met haar moeheid en haar verlangen.
Stil in de groengele lucht hing een maanschilletje als een zilver versierseltje en de wijde
hemel was van laten kruidigen bloemengeur vol.
93

Ze zuchtte, en ging terug naar den nacht die zwaar was van Werk. En ze waakte met
Eenzaamheid die haar een kostbare vriendin was geworden.
Toen, diep in den zomernacht, kwam plots een ster stralen door 't hooge raam waarvoor
ze stond. Een glanzende roode ster twinkelde aan den purperen hemel en hoe meer Yolanda

keek naar die verre planeet, hoe oneindiger haar het heelal scheen en hoe ruimer ook haar
eigen hart.
Ze voelde zich licht en sterk en oneindig, alsof ze zou kunnen vliegen.
Ze voelde haar zwaarte niet meer, en plotseling werd ze zich fel bewust dat ze vrij was,
vrijer dan ooit in Vrijheids mantel door zoelten en stormen zich stortend, vrij in haar
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kleine Leven omdat ze haar hart kon heffen naar eeuwige ruimten achter alle begrensd,
menschelijk bestaan. Omdat ze Vrijheid aankon.
Vroeg in den ochtend, toen de zon boven de kim steeg als een kleurige bloeiende bloem,
die de hemel koesterend ging plukken, vond de zuster, die haar afloste van de wacht,
Yolanda frisch en blij alsof zij het was die heel den nacht had gerust en uit een schonnen
droom nu pas ontwaakte.

Kom Yolanda, weg met je tranen, wees niet zoo gruwelijk slap. Is het de stervende herfst,
die je zoo week maakt?
Moeilijk? Dat is toch het eenige interessante? Eenzaam? Er is toch geen Eenzaamheid meer
voor wie zichzelve vervult? Geen fut? Dan trainen; je torst je levensgewichten en al
dragende komt de kracht. Niemand heeft vreugde aan pijn, niemand vindt leed gemakkelijk.
Maar er moeten toch gidsen zijn voor arme dolende kinderen, en harten die kloppen voor
een liefdeloos, grauw menschenbestaan?
Er moeten toch menschen zijn, groot genoeg om de verste verten te zien, en te gaan tot
den uitersten rand van het leven!
Er moeten toch werkers zijn, om eenvoudig het licht door te geven, dat arme ver
schrompelde zielen tot groei roept en tot nieuw leven! Dat is toch de eenige werkelijkheid?
Was je dat heusch weer een beetje vergeten?
Geen licht? In de schemering van winter?
Je eigen oogen zijn toch de vensters van het groote licht dat God zelf branden doet in
je hart?
Open je hart, en het zal licht zijn. Steek de havenlichten aan van je ziel, opdat ieder schip,
,
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op de levensriffen kapot gestooten, misschien nog de haven bereiken kan, als uiterste
toevlucht.
Er moeten toch zoeklichten zijn om de wrakken te vinden, die dreigen verloren te gaan!
De nacht is donker, den rampzaligen wacht geen thuis, de lantaarndrager van het Leven
gaat rustig door storm en duisternis, en houdt zijn lichten brandend!
Somber, doodelijk somber en groot, dreigt de gevel van de gevangenis. Onheilspellend
buigen de zware getraliede poorten zich samen onder den grijzen hemel. Een angstige
stilte sluipt om de kale, grauwe, eindelooze muren.
De ingang gaapt als een hellepoort naar de laatste kust van een wereld, troosteloos en van
alles verlaten.
Eenzaamheid is te voornaam van geboorte om hier binnen te gaan.
Angst loert hier als een demon; hier overheerscht zijn laatste oordeel, de enge muren
van een grauwe cel.
Alléén treedt Yolanda toe tot wat haar lijkt het vreeselijkste aller werkelijkheden. Leven
schijnt hier geworgd tusschen in wanhoop zich wringende handen. Of misschien vond ze
den weg niet eens tot hen, die zichzelf afsloten van haar heerlijke wereld.
— 0, rampzaligheid — Werk wordt hier barsch geweerd.
— 0, grenzelooste aller ontbering — Als buiten zijn aandacht gaat Dood hier voorbij.
Treed binnen, Yolanda, draag je licht, tot waar in uiterste wanhoop duisternis rust werd.
Als een doodsklok dreunt de zware gevangenisbel door de troosteloote stilte.
Moed, waar is Moed? Hij is spoorloos verdwenen. Moed is gevlucht. Moed was hier bang!
Langzaam, ontstellend langzaam, openen zich de enorme ijzeren deuren.
Yolanda beeft zichtbaar.
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„Is Leven daarbinnen?” vraagt ze klakkeloos aan den portier.
„Nooit van gehoord," is het bitse antwoord. „Welk nummer?"
En als Yolanda aarzelt, luider : „Welk nummer komt U bezoeken?"
Yolanda toont haar papieren.
Sleutels rammelen, sloten knarsen, kettingen rinkelen, het zware traliehek piept als een
schreeuw en draait op een kier : een opening.
„Links om den hoek levenslang, rechts politiek, vooruit preventief," zegt de barsche stem.
Dan weer snerpend knarsen van sleutels in het groote slot. — De wereld is achter haar
dichtgevallen.
Wanden, — niets dan kille beklemmende grauwe wanden, waar men ook schouwt.
Gij die hier binnen treedt
koestert geen hoop. De klamme kilte is als van onderaardsche
spelonken, nooit aan het licht geheven planeten, ver van de zon.
Grijzer, luguberer, eindeloozer gangen, zijn nergens ter wereld denkbaar.
Als een angstdroom trekken ze hun donkere doode lijnen voor je voeten uit naar het niet.
Tallooze eendere angstige deuren, alle met het donkere oog waardoor de bewaker loert, als
een wolf belust op prooi. Gruwzamer was nooit de aanblik van een ding toch zoo vriendelijk
als immer een deur is.
Hier is het een pantser van leed geworden, waarachter het laatste vonnis — de cel.
En in deze grauwe hel leven menschen. Ze leven er weken en maanden en jaren en gedeelten
van eeuwen.
Een vluchtig paddenstoelleven zou hier verkwijnen bij gebrek aan lucht.
Het lijkt schier onmogelijk, — hier leven menschen met een verleden, maar gruwelijker
nog, ook met een toekomst.
Menschen met grijze hoofden en berouwvolle harten.
Yolanda —
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Menschen met jonge barsche gezichten, ver wrongen en fel.
Menschen als schimmen, eenmaal levend als bloemen, nu vegeteerend als rot-planten
onder water.
Menschen, krijt er Yolanda's hart, met liefde voor Leven, met Levens kracht. Menschen
met enkele, voor henzelf, onbegrijpelijk zwakke momenten, menschen met een rotssterke wil.
Menschen met wilde fellen drang tot de daad en tot werk.
Menschen met brute kracht, wier hartstocht hun val werd. Menschen met teere gevoelens

voor kind of dier; menschen met diepe verlangens waarvan ze de herkomst zich niet meer
herinneren.
Menschen-kinderen van God, die een domme fatale fout als een bloedstempel torsen naar
het eind hunner dagen.
Menschen met gloeiende liefde en fellen haat, en innigen drang naar beleven.
Menschen met eelt op hun ziel, met kankerplekken, niet te genezen, en een nootharde
schil om hun hart.
Alle menschen met die eene kleine bloedende wond, die schrijnt dag en nacht, die knaagt,
steekt en brandt, ettert en zweert, en waaraan ze ten slotte in een uur van grondeloozen
kommer zullen ten onder gaan, wijl het lichaam nog voortkwijnt door lichtlooze celjaren.
Menschen wier wond altijd weer zorg en verpleging zoo innig behoeft, en die tèch noèit
zal heelen, want er moet toch een opening blijven naar het verharde verkalkte verkankerde
hart, een, zij het kunstmatige weg naar buiten.
Maar altijd is er die uiterst gevoelige plek, die zalf behoeft en verband, en die hunkert naar
een pijn-stillenden koelenden droppel, een traan die er valt als ontsmettende medicijn, en
even verlichting brengt en troost, op den gruwzamer weg naar het einde.
En dit is Yolanda's werk, al weet ze niet waar te beginnen. Al is het licht in de duistere
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cel zoo volkomen kleurloos en dof, dat ze tastend de wond moet zoeken, en de zalf die
lenigen zal onstilbare, brandende pijn.
Een paar vierkante meter ellendige kille grond. Muren — een, twee, eindeloos in aantal,
eng, benauwend, hellend, verpletterend.
Dá.ár, heel hoog een paar streepjes licht, sluipend door zwarte staven, omdat licht nu
eenmaal kruipt als het niet meer kan gaan.
Een brits, een emmer. — Erger dan niets. — Ruimteloosheid, angst en beklemming.
Yolanda gaat rond en draagt haar lantaarn, haar balsem, haar hart en haar tranen van
cel tot cel.
Hoe ze de zalf vindt, dat weet alleen haar ineenkrimpend hart. Hoe ze haar licht brandende
houdt, dat weten alleen haar tranen.
Leven is haar als een verre droom heel den winter lang, maar Yolanda brandt, ze brandt
haar vlam, tot de eindelijke overwinning.
En daar is na vele eindelooze weken ineens tusschen de enge muren — een klaarheid.
Daar is plots een cel tot woonplaats geworden. Daar leeft een mensch zonder nummer,
daar drong een lichtstraal door. Daar zit een man die zijn lot houdt in eigen berustende
handen, en daar ziet Yolanda opeens Leven terug.
In een kring van stralen zooals ze haar nimmer tevoren zag, blank, tenger, subtiel en fijn,
met zilveren vleugels, staat Leven in een nu lichtende gevangeniscel. Haar wezen trilt
in een krans van stralen om een mensch, die geen gevangene is, maar een vrije, omdat hij
zichzelf behoort, en in deze duistere kilheid zichzelve blijft, niet door schuld beklemd.
Verbijsterd staart Yolanda dit aan. —
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Verweg, onaantastbaar, schijnt Leven, veel te onwerkelijk om haar te naderen, goddelijk
bijna, maar haar aanwezigheid straalt als een schitterende ster.
Er zijn eerst geen woorden te vinden. —
De man kijkt Yolanda aan, glimlacht, en dan hoort ze zichzelve zeggen:
„Wat bracht U hier?"
„Mijn verantwoordelijkheid," is het rustige antwoord.
„Ik begrijp niet."
„Ik heb Leven gezocht, en ik heb haar gevonden, en dan komt de strijd."
Maar plots ziet Yolanda een glans in die oogen daar voor haar, die ze herkent. „Je bent
een prins," zegt ze fel. „Waar heb ik je meer gezien Waar? Was het op het bal
van. de Vreugde?"
„Mischien wel, ik was overal om Leven te zoeken
„Maar hoe kom je dan hier? Geef je dan niet om Vrijheid?"
„Er zijn overtuigingen in een menschenhart," zegt de andere vast, „die boven Vrijheid's
bevatting uitgaan. Eigen heiligste weten, verraadt niet zichzelf. Waarheid bracht me hierheen, zij vraagt offers. Ik tracht mezelf vrij te maken door haar kracht. Ken je Waarheid?"
„Nee," antwoordde Yolanda stil, en keert zich naar het stralende beeld in den hoek, „ik
ken Leven, en Werk, en Vreugde, en Vrijheid."
„Werk is mij een dierbare vriend," zei de ander. „Hij wordt hier helaas niet toegelaten.
Maar langen tijd ging ik met Werk en Vreugde blij door de wereld."
„Die zijn toch nooit bij elkaar," was de verbaasde uitroep.
„Toch wel, zij zijn tweelingszielen vanaf den oorsprong der wereld, maar beider eenzame
weg is lang en moeilijk. Hun ziele-ideaal wordt zelden vervuld; toch zullen zij eenmaal
één zijn."
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„Ik was Werk langen tijd ontrouw,” zei Yolanda weer zacht, „en zocht Vreugde waar
ze niet was te vinden. Wat zijn jouw idealen?"
„Waarheid en Vrijheid," was 't antwoord.
„Maar wat doe je dan hiér? Wat is dan je misdaad? aan wien ben je dan verantwoording
schuldig voor wat je deed?"
„Men is aan niemand verantwoording schuldig voor wat men doet, dan aan zichzelf,"
sprak de andere met nadruk. „Er is geen ander gezag. Ik zocht Waarheid, ik heb gevochten
met 's Levens noodwendigheden, ik heb Werk gediend, mij kan niets gebeuren. En jij,
princes, wat deed jij?"
„Ik ben mijn paleistuin ontvlucht, omdat ik wou weten," zei Yolanda fier. „Ik wilde
beleven en daardoor weten wat werkelijkheid was."
„En weet je nu?" vroeg de prins zacht.
Er was een stilte voor Yolanda antwoordde met zekere stem:
„Ja, ik geloof dat ik nu weet, wat Leven me opdraagt en Werk van me eischt; dat ik weet
wat de hoogste wet is, die een mensch moet vervullen." ...
„En dat is?" vroeg de ander weer.
„Bloei," zei Yolanda en het klonk als een zang. Jezelf weggeven in uiterste bloesemglorie,
aan het uitbarstende alles'eischende Goddelijke Leven."
„En wat is die bloesem?" klonk weer de stem.
„Sterk zijn," zei Yolanda, en ze stond groot en recht en haar oogen schitterden. „Eerlijk
zijn, sterk, frisch en begrijpend, liefde, groote ernstige liefde hebben, voor alles van Leven;
meebranden in de heilige Vlam van 't Heelal."
Er was een stilte, waarin alleen Levens fijne sneeuwige vleugels trillend omvatten Yolanda's
bevende schouders.
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Toen vroeg ze haast fluisterend: „En jij?"
„Ik zamel rijkdommen," was het zekere antwoord.
En dat was het laatste antwoord dat Yolanda verwacht had.
Een koude lichtflits viel door het tralieraam aan stukjes in de grauwe schemering, maar
Levens flikkerende adem ving hen op, versmolt ze tot goud en verlichtte de gansche cel.
Toen kwam de bewaker en gaf het sein tot vertrek, maar Leven's stralende licht ging aan
hem spoorloos voorbij. Hij nam Yolanda mee, terwijl de rustige man haar nakeek met een
langen peinzenden blik.
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EN andere donkere dag bracht Yolanda in de cel van Leven.
De prins en zij waren vrienden geworden en wonderlijk was
het te denken, hoeveel lichter haar gang werd door de grijze
gevangenispoort. Daar waren altijd wel weer de sombere gangen, de
angstige deuren, waarachter telkenmale een ander leed, maar lichter
ging ze van cel tot cel met haar lantaarn, en klaarder brandde haar
vlam in de duistere harten waarvoor het de eenige gave was. En er

waren winterdagen, dat Yolanda als een flambouw de donkerste
hoeken verlichtte, van een ziel, een uiterst verlatene, en een gouden
vonk achterliet, die bleef gloeien lang nadat ze gegaan was. Dat een
milde droppel verkoelend vocht de schrijning wegnam van een
wond die haar hopeloos had geschenen, vele weken lang.
En vanwaar kwam die kracht in haar? Vanw aar? Dat was haar niet uit de gedachten. Een
eigen verantwoordelijkheid deed den prins berusten in dezen dwang. — Dat was in de
wereld zijn hoogste wet geworden. —
Het leek haar zoo vreemd en ver, als ze dacht aan wat de strijd van jaren haar leerde;
het leek haar zoo licht en onwerkelijk nu; en toch altijd, hoe ze haar gedachten ook
wendde en keerde, uit haar diepste wezen borrelde altijd weer naar boven de vondst van
haar donkerste dagen, haar slapelooze nachten, het geluk van haar zomer, de weelde van
sterke herfstdagen, de overwinning van al haar seizoenen: haar bloei!
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Door alles heen, na wat ze van Werk en van Leven, en zelfs van Dwaasheid geleerd had,
kwam weer bij haar op haar eigene overwinning: zich geven.
En deze man diende Waarheid en zamelde rijkdom. Wonderlijk was deze mensch in zijn
sterkte, wonderlijk waren, hun lange gesprekken.
Had hij dan de Liefde niet? en den dráng van het geven? Nam hij slechts, en zamelde in?
Maar vanwaar dan zijn rust en zijn klaarheid binnen deze duistere muren?
„Heb je een groot koninkrijk en veel schatten'?" vroeg Yolanda na deze overdenkingen
bedeesd op zekeren dag.
„Neen," zei de andere verbaasd, „ik ben een bedelaar, maar ik heb altijd gezocht naar de
koningsschatten. Goud, myrrhe en wierook. Ik zoek geen goud meer, wat kun je er mee
doen in de wereld? tot vrede en tot geluk? Ik zocht de myrrhe van het leven in vriend
schap, liefde en kunstgenot. Maar Waarheid nam ze me af omdat ik er mij aan verslaafde.
Nu zoek ik de rijkste en ijlste der aardsche schatten, den wierook, die op het altaar der
wereld brandt."
„Maar wat is dan die wierook?" vroeg Yolanda ademloos.
„Het is dat, wat je in het diepst van je zijn, door strijd en worsteling gewonnen hebt aan
eigen innerlijke kostbaarheden; de wijsheid misschien die je door Leven verwierf.
„Door je moeilijkheden, je begeerten?" vroeg Yolanda gespannen.
„Misschien," zei de andere warm, „maar zeker is het dat het de olie is die de heilige vlam
moet voeden, de flambouw waarvan je de drager bent en die je door moet geven door gansch
de wereld. Het is het eenige wat je waarlijk te geven hebt, het eenige wat waarde heeft voor
andere zielen. Het is dat wat je gaart door te geven, en geeft door te garen, dat wat je vol
doet stroomen van kracht, om mede te vlammen zooals jij het noemt in het groote vuur;
mee te spelen het groote spel tusschen Leven en Dood."
,
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„0,” zei Yolanda zeer opgewonden, en haar stem juichte bijna van innerlijke vreugde,
„dan zoeken we beiden toch hetzelfde. We willen beiden bouwen aan Leven's Werk,
maar waar heb jij gevonden die kracht, die je zoo vol zelfvertrouwen rustig doet zijn in
het snoodste verlies? Ken jij Kracht?"
„Die ontmoet je nooit," antwoordde de andere peinzend, „die staat boven de wereld. Je
krijgt maar zoo nu en dan een klein beetje contact, draadloos als 't ware. Vanwaar? hoe?
men weet het niet. Maar je moet toch tegen je verlies kunnen in het spel, we zijn toch geen
kinderen, het gaat toch altijd alleen om het spel?"
„Spel?" herhaalde Yolanda zacht. „Spel? Maar hoe kun jij doen wat jij doet?"
„Door steeds zwaardere levensgewichten te tillen, princes," zei de andere rustig, „en dat
doe jij ook, en dat doen we allen, als we ons werkelijk trainen voor de sport van het groote
Spel. Door die levensgewichten maak je je vrij. Dat wordt het goud van den koningsschat,
die je delft voor Leven."
Leven stond als in een aureool van kleuren, als een heiligenbeeld, in haar nis in den muur.
Maar daar was Vrijheid plotseling present vlak aan Yolanda's zijde. Hij zag er niet fleurig
uit met zijn verregende kleeren. Zijn wijde mantel hing sluik en dood.
Hoe ooit was hij hier binnengekomen? Een bedelaar leek hij, nooit had Yolanda hem zoo
gezien, en hij zei verre van vroolijk : „Hebben mijn trouwe vrienden mij niet meer noodig?
Hebben jullie een eigen luchtkasteel gebouwd?"
Toen stond Yolanda groot en recht in de kleine cel en voor de prins een woord kon uiten,
zei ze fel:
„Neen, ik heb jou niet meer noodig, de bedrieger wordt altijd bedrogen. Ik heb jou niet
meer noodig, noch je vurige witte paard. Ik heb een eigen vrijen weg en een eigen vrijen
wil, en aan jou heb ik dien rijkdom verwonnen; ga nu maar heen."
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„Dat was niet vriendelijk,” zei de rustige, toen Vrijheid even plotseling verdween als hij
gekomen was. „Het is altijd een zorgelooze maar blijde makker geweest."
„Hij deed me de Liefde verliezen," zei Yolanda met bittere stem.
„Ik gaf haar schrijn aan Leven terug, Liefde leek mij niet meer dan Vrijheids willooze
speelpop."
„Neen," zei de andere, en hij legde een fijne levend-trillende hand op die van Yolanda,
„daarin vergis je je toch! Ik weet dat de Liefde goddelijk is en een van de kostbaarste
schatten van Leven. In háár glorie is een mensch in staat zichzelve te boven te gaan, boven
haar kleine menschelijkheid uit kan ze met Liefde nader treden tot God."
„Vrijheid sprak van verliefdheid en lachte me uit," zei Yolanda klein, „door hèm viel ik
van mijn paard in het slijk."
„Verliefd zijn," zei de andere nog zachter, „is de kleinste menschelijkheid van de liefde
in grootsten omvang. Het is de omslag ervan in den harstocht. De kracht Gods in • actie
verwrongen tot eigen kleine bevrediging. Het kan de liefde helpen misschien als het de
schil ervan is, maar als kern vermoordt het haar eigen wezen."
„Is passie dan leelijk?" vroeg Yolanda weer.
„Neen," fluisterde nu de andere als tot zichzelf, „dat is ze niet; want is ze niet de
flambouw waarmee men de altaarlamp kan ontsteken? Is het niet het licht dat de bruid
door den donkeren nacht zal leiden in de armen van den verlangenden bruidegom? Kan
het niet zijn een bundel van stralen, samengebonden door twee harten die minnen tot
aan den uitersten rand van dit leven? Maar eenmaal toch zal in een uchtendgloren de
flambouw dooven, wijl de altaarlamp branden zal door de eeuwigheden." En zacht en
welluidend klonk uit zijn mond voor het eerst haar naam : „Yolanda, at is de Liefde, de
onaantastbare, de onbereikbare, de onneembare burcht, die twee zielen zich kunnen
bouwen en die Dood overwint."
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En in het kleine gevangenis/raam stond een gouden zonnestraal even te wieken als wilde
zij toeven.
Daarbinnen stond Stilte op zilveren voeten wijduit van wand tot wand en Leven trad uit
haar nis met trillende open vleugels en reikte Yolanda weerom den kleinen goudenen
sleutel.
En voort ging Yolanda weer door de lange eindelooze gangen van cel tot cel, en er was
licht, en een oogwenk geluk, dáár waar ze ging.
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Welt zu werden
Welt zu werden fiir sich
Um eines anderen Willen,
R. M. RILKE.

D

E eerste Lente-adem voer als een windruisching
door lage landen, en maakte alles tot zang.
Dat zijn de dagen dat alles wordt tot jubel.
Dat zijn de dagen, dat woorden, nauwelijks geuit,
worden tot melodieën, dat alle ideeën zich juichend
baanbreken naar een accoord.
Zoo huppelend en wonderlicht trippen ze aan uit het
onbewuste, en nauwelijks over de grens van het hart
worden ze lied. .
Dat zijn de dagen dat menschen-zielen tot berstens toe
vol kunnen zijn, van muziek die toch stil b lijft, slechts wegwaait in de ruisching van
voorjaarswind en den geur van prille pas ontluikende bloemen.
Zoo was de jongste dag voor Yolanda, zoo zang-doorzongen haar hart, toen ze na eindeloos
omzwerven langs 's Heeren wegen, van de openheid van den banalen weg, plots in eigen
zielen-tuin toefde, het hofke waaraan ze jaren lang had gewerkt.
In dat zonnige, stille, eigenste plekje van heel de wereld, zit ze daar nu. —
Het is hoog, hemelhoog ommuurd, met een poort, dubbel gegrendeld, overgroeid met rozen;
en ze zit in het heiligdom dat ze zichzelve schiep.
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Het is er licht en stil en eindeloos vredig. Het is er va bloemen, kleurig, hel, feestelijk
geurend en wonderschoon.
Ze kweekte en verzorgde ze allen door vele stormachtige jaren, door der nachten luwte
en der dagen zon.
Ze kent ze allen, ze heeft ze oneindig lief, ze zijn haar eigen als niets anders ter wereld.
Ze bindt de rozentrossen naar den blauwen hemel op, ze steunt leliën in haar liefde naar
licht, pleegt haar reinheid, ze verzorgt de donker zingende bijen, ze bewondert de vlinders,
en — ze verzet haar muren.
Immerdoor verzet ze haar grenzen tot wijdere ruimte en meerderen bloei.
Er is glanzende bekorende sfeer van vreugde en geluk.
Want iedere bloem draagt in glorie zijn vreugde ten hemel en iedere boom zijn vrucht
naar de zon. En er is als geklingel van zilveren klokjes door een ijle veerlichte lucht, en
gonzing van millioenen minnende insecten.
En daar zit Yolanda te midden van eigen schoonheid, en wacht in droomerige aandacht
een nieuw gebeuren.
Want een bedelaar kan aanbellen aan de poort om opengedaan te worden; of een vriend
zal vioolijk klingelen aan het hek, en mee willen verzorgen de kleurigste bloemen, een
ongelukkige kan op den drempel wachten, om binnen te worden genood, en hem zullen
de armen vol getast worden met geurende takken.
En Yolanda zit met haar zingende hart, haar tot berstens toe volle hart, rondom in het
komend geluk, dat daar nadert op onhoorbare voeten.
Haar ooien hooien de geruischlooste schreden, haar oogen weerspiegelen een koninkrijk,
en haar handen, ja, die oneindig veelzeggende handen
Men zou alle komend gebeuren moeten zien uit die handen die daar levensbewust en
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intens vitaal zoo losjes liggen in haar schoot, als hielden ze een heel kostbaar ding voorzichtig omklemd. Liefhebbende handen zijn anders dan andere handen, ze zijn zoo gevoelig
gestemd of ze snaren werden, gespannen op een uiterst teer instrument.
En het klokje van de kapel luidt door de doorzonde lucht, en het is alsof er zilveren
druppen vallen. Nu is er groote vrede, zooals er alarm klonk als de stormklok bonsde in
een orkaannacht die alle takken aan flarden scheurde in de hoogste toppen der eiken.
En Yolanda zit in haar sprookjestuin en wacht een bedelaar, een vriend, of een ongelukkigen
makker Wien wacht ze?
Het is lente, er bloeien nu voorjaarsbloemen, maar eens zal het zomer zijn, dan zullen de
felste bloemen uitbundig bloeien, en alle klokken luiden rondom als voor een feest.
Nog waaien de voorjaarsstormen, die sterk maken en blij door hun speelsche wildheid, maar
ééns zal de zomer komen, de volle, bloeiende oneindig-rijke zomer.
En daar is dan plotseling een dag ontwaakt, een stille gouden stralende dag, dat de groote
bourdon wordt geluid aan de poort van Yolanda's tuin.
Ze staat roerloos, en drinkt het geluid in, den zwaren overweldigenden zang van de
opperste klok.
En een ongekende ruimte omvangt Yolanda en trilt door haar groote jubelende hart als ze
de poort ontsluit, en den prins binnenlaat met een sprakeloos nijgenden groet.
Samen staan nu twee zielen in het pure licht van bloemenweelde en zomerpracht.
En van een stijgende ontroering loopén hun beider wijdgeopende zielevensters van schitterende dradwdroppen vol.
Er zullen geen woorden zijn eerst, maar een ten boorde gevulde stilte.
Dan een sonore stem als de klok die luidt:
„Gouden hart dat mij toehoort, vind ik U eindelijk?"
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En na een moment dat het geheim van eeuwen schijnt te omvatten:
„Mijn armen zullen mijn liefste's toevlucht zijn, en haar tuin onze wereld. Hart van mijn
hart, ik heb U lief, wij gaan te samen."
En in Yolanda welt dan plotseling het lied dat, als een harmonie van klanken, jarenlang
toefde op de verste kust van haar wezen:
Gij zult de volheid van mijn rijke leven zijn,
De daad van al mijn machtloos hooger willen,
Gij zult de kracht van al mijn streven zijn,
Gij zult mijn honger naar het wonder eindelijk stillen,
Gij zult de rots voor al mijn zwakheid zijn,
De tranen van mijn innigste gebeden,
Gij zult de losser van mijn droef verleden zijn,
De droom, de vrome droom van mijn toekomstigheden,
Gij zult de schepper zijn van al wat klein in mij
volgroeie door Uw zorg tot stille schoonheidsdaden,
Gij zijt der bergen spits waarvan ik hoog en vrij,
ten hemel spannen zal mijn sterkste levensdraden,
Gij ziet aan binnenzijden van ons zwaar bestaan,
De vrijheid, en de schoonheid, en den vrede.
Vanuit dat heiligdom zal heel ons streven gaan
Naar de noodwendigheid van hoogste mogelijkheden.
Gij zult mij voeren door het wijde land
der ziel, daar, waar de strijd vrijwillig wordt gestreden,
Want op het altaar van de wereld brandt
voor ons het stille licht voor alle eeuwigheden.
Gij zult in dit bestaan mijn sterke koning zijn,
Al zou ik nooit in Uw paleis verpoozen,
Als 'k eindelijk vlucht uit d'enge lichaamsschrijn
Zult gij mij d' Uwe weten in het tijdelooze.
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Liebe besteht darin das zwei Einzelkeiten
einander schutzen, grenzen, und grssen,
R. M. RILKE.

D

E jonge zomer stond onoverwinnelijk aan den
stralenden blauwen hemel en groeide.
Daar klommen twee menschen omhoog naar de
zuivere sneeuw van de bergen.
Hun hoofden waren ten hemel geheven, hun handen
open, hun oogen straalden als sterren, en hun lichte
voeten droegen met vreugde hun juichende hart.
Ze hadden van Leven de Liefde gekregen. Lang was de
eenzame weg geweest, lang en moeilijk, maar ze wisten,
ze hadden het altijd geweten, diep in het onbewuste van
hun reikende wezen, dat Leven dien schat bewaarde, vast aan haar trouwe vertrouwde hart
voor ieder menschekind, en eens zou ze hun reiken den sleutel van den schrijn, waarin
als een vlindercocon deze kostbaarheid lag in teere beloften.
En door winterorkanen en voorjaarsstorm waren ze angstloos gegaan, omdat ze zeker
wisten, al sprong het door maanden van donker bestaan dikwijls niet eens uit 't onbewuste
naar hun gedachten : Eénmaal zou de zomer komen, de jonge, oneindig bloeiende, alles
belovende zomer, als alle vlinders de blanke wieken zouden ontvouwen in vlucht naar
de zon.
Deze menschen gingen dus nu gedrieën: De Man, de Vrouw en de Liefde.
Samen gingen ze en zochten hun levensvervulling — Geluk.

,

112

Van waar? hoe? wie zou het weten? Overal is het Geluk en nergens. —
Niemand kan het voor anderen vinden, — want iedereen vindt het elders.
Bijwijlen, een zeldene maal, kan men een stukje geven van 't eigen gevondene, dat dan als een
plotselinge vlam een donkere zielehoek verlicht, van een eenzame, hem aanspoort tot zoeken.
Deze menschen door Liefde gedreven, verlaten de bloeiende vlakten, den zonnegedrenkten
muur van den tuin hunner droomen. Ze verlaten hun wereld van rozen en klimmen
op naar het bergmeer, dat daar hoog en eenzaam moet liggen tusschen de blank-witte
sneeuwige toppen. Geluk, dachten ze, moet men zoeken boven zich zelf uit dicht
bij den hemel.
Maar beneden is 't dal van rozen vol gouden zon, en ze toeven een wijl in lanen van
schaduw en luwe fonteinen.
Dan gaan ze op naar de wijngaarden op de helling, waar zonnegedrenkt de gouden trossen
al groeiende rijpen, die ze elkander reiken, lesschend hun eersten dorst met de zoetste
druppels.
Daarna zoeken ze bloemen, geurende bloemen en wilde bloemen, rozen en lelies. Altijd
meer, altijd schooner vinden ze spelend de weelden van Leven. — Is niet de purperen
passiebloem haar heiligst geschenk?
Bevende dragen ze, weeldeverzonken, de eerste bloemknoppen naar 't altaar van Liefde
in zielsverrukkenden drang tot uitbundigen bloei.
Maar een zelfde streven naar verren einder doet hen klimmen, moedig en zeer voortvarend
in prillen groenglanzenden morgenstond.
Hun armen houden elkaar vast omstrengeld, en ze juichen elkander toe onder 't gaan,
zelfvervuld en als door vleugels gedragen. En waarlijk, Liefde trekt aan rozenguirlandes hen op naar de bergen.
Yolanda — 8
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Ze stijgen en vinden al klimmend eerst wijder uitzicht, daarna een nieuwe lente. De bergwind brengt later het voorjaar daar boven op hellende weidjes.
Als duizenden witte nonnengezichtjes staan de ijlwitte poeëtennarcissen op ranke stelen te
beven in 't licht. De vrouw gaart ze jubelend, als sneeuw liggen z' in haar armen, ze gaart
de wakkere sleutelbloemen en de geurende wilde viooltjes. De man vindt kostbare steenen;
en Liefde toeft zwevend van bloem tot bloem.
Maar der bergen wegen zijn hard en vol steenen; stoffig met sterke stijging.
De man en de vrouw glimlachen tegen elkaar nu als kameraden, die wellicht vermoeden
hun eindelijke kroning, maar gansch onbewust van de moeizame worsteling, die daaraan
vooraf gaat.
Liefde wordt moe. De bloemen verwelken, de passiebloem welkt, maar geurt overdadig
sterk. Meer gelijkelijk wordt wel hun opgang, maar langzaam, heel langzaam; welkende
bloemen zijn zwaar in matte, schoon willige armen, en Liefde is moe.
Der bergen wegen zijn moeilijk. — De zomer verwaait naar het dal, nu komt de herfst
daar boven met kilte en stormen. Bloemen verdorren; de passiebloem geurt, schroeit aan
hun hart — overzadigd van bloei. Ze vinden in 't hooge gebergte niet meer den
moeilijken weg over dalen en kloven van 't eene zoo eenzame hart naar het andere.
Ze roepen. — De echo geeft de eigene stem terug vanaf hooge rotsen.
Liefde is moe en zwaar om te dragen.
Het is vreemde doodsche beklemmende stilte die hangt in 't hooggebergte van eenzame zielen.
Dan stoot als een kracht een klank door het woud, een liefdeklaroen wordt geblazen. Een
zelfde streven naar wijden einder doet hen eindelijk weer elkaar vinden in vallei van
de luwte.
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En dan weer in 't woud van hun bloeienden lust, staan ze als eiken, heffen hun kruinen
ten hemel, en laven hun dorst aan 't koele nat van een bergstroom, drenken hun bloemen.
Hebben een hemelwijd uitzicht, schouwen daar hooge over de schoone goddelijke wereld
beneden, waarachter de verre diepblauwe zee.
In eendere bedding vinden zich hun gedachten, als twee breede rivieren in zelfde stuwing
eindelijk samenstroomen, om zich te verliezen in die eindelooze diepblauwe zee.
Maar der bergen stijle wegen zijn eenzaam. Liefdes zware vleugels verstijven; van kou kruipt
ze terug in haar schrijn. Wie zal haar dragen?
Kameraad reik mij uw hand, wij beiden zijn sterk!
Maar op de hoogste vlakten is 't dor en kaal. Geen bloemen meer, een enkele felblauwe
kelk van de trouwe gentiaan draagt de vrouw aan haar hijgenden boezem. De passiebloem
van den man gloeit nog en brandt een gat in den stormnacht. Ze stijgen nu zwijgend.
Kameraad, wat zien uw oogen ginds in de schemering?
Der bergen hoogste klippen zijn ruw. — Maar het is Liefdes noodwendigheid die hen
doet gaan.
Nu komt de winternacht en de sneeuwstorm. Geen grot, geen beschutting.
Blind zijn de oogen van sneeuwjacht die striemt als ijzel. Liefde is loodzwaar als dood.
Licht is verzonken. Makker, hoe vinden we hier den weg in dit ruwe bergland van Liefdes
eene dierbare hart naar het andere? Als verre planeten door d' ether zweven soms door de
donkere ruimten de harten der menschen.
Deze pelgrims zoeken met moed en volharden.
Er zijn geen bloemen meer die ze, welkende dragen. Ze houden elkaar omstrengeld en
dragen alleen de Liefde. Langs randen van afgrond, langs pijllooze kloven, over scherpe
rotsspitsen, over de gevaarlijke helling der gletschers dragen ze naast elkander gaande,
voetje voor voet hun liefde omhoog.
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Loodzwaar is ze soms in den nacht, zwaar door der dagen grijsheid, maar kostbaar weten
ze beiden hun schat en torsen haar samen.
Er is geen andere drang meer in hen dan dit dragen omhoog naar den top.
Ze kunnen niet anders dan dragen, ze willen niet anders dan dragen, dragen getweeën in
allesomvattend rhythme van samenvloeiende kracht.
— Totdat zij een eindelijken morgen den blanken top als een glanzenden kegel weerkaatst
zien in den metaalblauwen spiegel van 't bergmeer, rimpelloos, hemelklaar.
De zuivere sneeuw laaft hun dorst en hun juichende pogen vinden weer bloemen, de
zilveren, de edele, de witte der hoogste toppen.
En aan dit kostbaarste meer van de wereld in blankheid en zonnegoud, hervindt Liefde
plots weer haar mateloozen jubel, ontplooit haar vleugels en staat hoog en volgroeid in
wonderen tooi.
— Een eeuwige moment. — Bevende vingers heffen 't Geluk dat uit 't metaalkleurig meer
rees, naar 't licht als een juweel
Rein, schitterend, eenzaam en eindeloos is daar de top
Liefde als een engelengestalte staat op de hoogste kim van de wereld en heft met een
jubelend hart Geluk, haar opperste bezit, naar haar God.
En dan ontbloeiden daar — o wonderlijke ontluiking — op dezen sneeuwtop als in een
paradijs, de bloemen op naar de zon. De geurende en de wilde, de lentebloemen, de zomerweelde, de vrome blanke narcissen, de blauwe kelken der gentiaan.
In dien hoogen tuin bloeien de rozen uitbundiger dan eens in het dal, en de rijke, oneindig
teere witte, purperen, goudene passiebloem heft haar ijle ranken, en bloeit wijduit héél, héél
dicht bij den hemel.
Onder Liefdes goudene vleugels staat de man in extase, de vrouw in uitersten bloei. Ze
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tranenademloos
staan hand aan hand en blikken in eeuwige ruimten ootmoedig
gedrenkt.
Zoo leefden twee godenkinderen met Liefde en Geluk op de hoogste toppen der wereld.
Maar beneden achter de lage wolken wachtte de aarde de daad van hun hart en 't werk
hunner handen. De man zag het eerst weer de donkere verten der stad en zeide:
„Mijn liefste, Leven wacht ons in de zwoegende wereld beneden, laten we dalen en bouwen
daarginder 't paleis onzer liefde."
Maar huiverend blikte de vrouw naar haar schat en antwoordde zacht:
„Moeten we dan de blankheid van 't wonder, prijsgeven aan de grauwe aarde?
„Laten we samen blijven, hier hoog in de bergen aan het meer van ons hart, en de broosheid van onze vondst behoeden voor breken."
Maar toen door den melkwitten nacht de sikkel der zilveren maan zich bewoog door de
vlucht hunner droomen, verhief zich de man, zag de ontwakende stad, en haar levenssterke
verlangens wist hij de zijne. Hij wekte de vrouw, die met bevende handen den schat
omvatte, en zacht sprak hij:
„Maar als onze handen de aarde tot dienst zijn, dan kunnen we bergen het juweel in de
kapel van ons hart, en het beuren hoog- uit boven het leed van de wereld.
„Volg mij naar het dal waar sneeuw nu versmelt tot een lenteluw leger voor bloemen,
en draag ons geluk mee uit naar het Leven."
Ze gingen en daalden een wijl naar de berg wei, waar mild was de bloeiing. Maar weer
stond de vrouw stil en boorde haar blik pijlloosdiep in het licht van zijn oogen en zei:

„De wereld vraagt ons hart, de schat zal door aarde-begeeren verliezen zijn glans van het
bergmeer waaruit hij geboren."
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En samen met Liefde toefden ze weer, en schmier kwam over de landen gevaren.
Maar nauw had de zon, door haar machtigen wil, weer de schaduw verwonnen van haar
eeuwigen makker, of groot stond de man tegen 't licht van den hemel, en zijn blik was
gericht naar de stad verborgen in gouden morgenmisten.
Hij tilde de vrouw naar zijn hart, en zijn stem klonk als een klok, die een heilig oud
lied zingt:
„Mijn hart, o, mijn eigen groot hart, mijn gouden, leg nu je hand vast in de mijne en leun
aan mijn schouder, maar volg mij,
„Lang zal de weg zijn en moeilijk, maar zooals de dag hoort aan de zon, zoo leeft gij in
mij. Vrees ,niet en nimmer.
„Geluk ligt diep nu verzonken in 't meer van ons hart, verweven in ijle sluiers van heilige
herinnering.
„Wij gaan ons juweel uitdragen naar 't altaar der wereld, dat het zijn stralen zende den
pelgrim tot troost, die staat aan den aanvang. Eén bundel licht zal het zijn in den stormnacht van stijgende zielen."
Ze daalden. — Vleugellicht vonden hun vo: ten het pad, dat eens hen deed stijgen, nu
fonkelend in 't dauwkleed van den nieuwen zon-dag.
En toen ze daar eindelijk het dal betraden, dat lag in het ijl-blonde licht van den morgen,
toen waren hun zielen verweven in de almacht van 's Levens rhythmischen adem; een
zelfde wil en eenzelfde weten.
Als rees daar een lichtzuil, zoo stond de man in het gouden licht van den zomer en als
koesterende vleugels omsloten zijn armen, Liefde en Geluk, in het kleine figuurtje der
vrouw in haar sneeuwwitte kleeren.
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Het dal der rozen.

A

LIvIACHTIG groeide de zomer omhoog. Boven zich zelf uit reikte hij naar de uiterste
glorie en van die bloeiende streving stond heel de wereld vol.
De wereld waadde in een lichten laaienden gloed van kleuren. —
— Bloesem, bloeiing, waar men ook schouwde. —
En overal bloeiden de rozen!
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Van heinde en ver zweefden hun geuren door de warme zonnelucht.
In dichte hagen kropen ze omhoog; in een regen van bloesem vielen ze neer, in geurende
weelde stutte hun rijkdom de bloeiing van gansch de wereld.
Daar gingen twee menschen in 't cosmisch geworden rhythme beider bewegen, dragend
hun uiterste zelfopenbaring — mee trillende met het hoogste streven, openberstend —
openbrekend -- wijduitbloeiend zonnegewend.
Daar gingen twee menschen die droegen het Leven en het Geluk.
Waar gaan ze heen om gelukkig te zijn als de vogels, vrij als de wind, almachtig als de

zon zelve?
Zal 't een adelaarsvlucht zijn naar 't wolkenloos blauw van de verste hemelen? Of een
plichtsgetrouw dragen van bloeienden last en een stille sterke bouw van het lot hunner
aardedagen?
Wat zal hun kracht zijn en hun streven, hun weemoed en hun verrukken, wat zal schragen
de innig bewogen drang hunner uiterste uren in kiemende lente en stervenden herfst?
Want de lente is van teere verwachtingen vol, maar de zomer is zwaar van een sterkstuwenden oogst! —
Ginds tusschen den goudpaarsen morgenmist en de blauwige dampen der
zee lag op het strand de bark, waarheen hij haar dragen zou in zijn sterke armen bij den
zonneopgang van hun liefdefeest!
Hoog en zilverblank spreidde zich 't zeil, waaronder ze scheep konden gaan naar verten
voorbij dit leven, naar een gansch nieuwe, hemelwijde, schier onbereikbare kust. Door
lichte deinende meeuwen zouden hun liefdegedachten omvlogen zijn bij dag en in sterrenvonkenden nacht. En aan den einder waar zee en hemel elkander ontmoeten, daar lokte het
licht van 't zonnehuis zelve; daar waar slechts de wiekende vogelenziel heengaat en keert...
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Maar in beider wogen schenen de hemelgeheimen van eeuwen ontsluierd in één stralend
rotsvast moment. Ze wisten dat ze de dragers waren van een zwaar en moeilijk geluk, waar
ze Leven en Liefde vonden in hun oppersten eisch van menschelijk kunnen.
En ze peilden den weemoed niet die dat donker geluk hield omvangen, als zon de machtige
schaduw van een geweldig zich heffenden toren.
Ze wendden hun blik af van de zee, en de bark, en het roomblanke zeil hunner droomen,
van het blonde strand en de zonnegrot aan de kim, en ze keerden hun sterke hoofden het
bloeiende land toe, dat zwaar lag in bruine opene voren gekerfd reeds, naast de .nog
groeiende groenheid van laten zomer.
Ze keerden naar een begrensder land, waar de noodende bodem hen dwong te bouwen
't paleis van hun liefde te midden der menschm.
En de zomer reikte naar zijn volkomenste gloi;ie als deze man en vrouw droegen hun
bloeiend Geluk, naar het woelende, worstelende, zwoegend bestaan van de menschen.
Als een processie was hun opgang door dezen geweldigen zomer.
Te paard gingen ze, beider witte rossen gelijkelijk jong en gelijkelijk vurig, en zoo hielden
hun sterke handen de purperen teugels der zilveren bitten, nauwelijks in toom. Maar toch
bleven de edele hoofden der dieren hoog geheven, en de sterke ruggen droegen nooit
schooner last.
De princes, koningin van het land, droeg haar blonde haren onder een ragdunnen sluier
bijeen, en van onder het zilverbrocate keurslijf hingen de plooien van haar wit satijn
rijkleed in soepele golvingen neer, op het felroode zadeldek. Het kleine gespoorde voetje
was van een natuurlijke gracie, maar ook van een strammen wil tot dwang.
De prins die heerscher nu was over onmetelijke ongeweten gebieden, droeg een purperen
wapenrok, omzoomd met dof gouden bandelieren.
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Aan de hooge kleurige laarzen de groote goudenen sporen, en tusschen zijn sterke beenen
trad zijn edel hartstochtelijk ros, getemd als in speelschen tucht. Als een condottiere, fier
hoog en machtig, zat hij in den zadel.
Ze waren omringd door een schonnen stoet trouwe ridders, schildknapen en pages.
Leven reed vooruit, — en onzegbaar was de ijle pracht van haar teere wezen; als een kanteling
van licht glitterde haar stralende gestalte voort, onder de gouden banieren van haar vaandel,
wat Vrijheid als toegewijd ridder naast haar fladderen deed in den zonnigen wind.
Moed als een pasvolwassene jonge prins, bereed koen en sportief zijn hengst, dien hij lachend
steigeren deed in zijn fellen drang tot den ren.
Liefde — 't was een wonderlijk fier aanschouwen — droeg onder haar golvende witte
burnous, het zilveren maliënvest van een ten strijde trekkenden ridder. Maar haar zachte
ondoorgrondelijke oogen gingen schuil in de maagdelijk-blanke kap van de vrome non. Zóó
zou ze straks den dienst leiden in haar kapel van het heilige hart en den strijd vergetend zich
ganschelijk hullen in dit haar dierbaar devotiekleed.
Geluk, achter haar, scheen broos en teer, als een beeldje van doorschijnend albast.
Waarheid ging streng gesluierd in haar kleurlooze voornaamheid van gedrapeerde gewaden.
Vreugde in rozenrood als een pas ontlokene Juniroos, en Leed in haar blauwe en paarse
tunieken, wonderlijk stemmig maar wonderlijk/bekorend en schoon.
Zij allen volgden de koningskinderen, die elkaar van over verre wateren hadden gevonden,
en die samen nu de zware klokken van Liefde luiden zouden over de wereld rondom.
En die dienst zal, gewijd door Geluk, hun Levensvervulling zijn.
Deze menschen
zij zullen leven een Nieuw Evangelie
,
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Nu kunt gij veilig slapen gaan
Nu alle hemelen open staan,
Ziel
BOUTENS.

D

E zwarte aarde stond als verjongd onder de dof blanke pracht van haar vlokkendeken.
De ontelbare ramen van 't oude paleis waren als met witte bloesems getooid voor
een feest; en de gouden windridder daar hooge droeg als opperste heraut op zijn
fieren helm een lauwerkroon van blank pluimlicht dons.
Vertrouwelijk onder hun witte kapoetsen, stonden de massale torens in stille winterdroomen
stram. Aan hun voeten lag de slotgracht machteloos vervroren, en hun moede vensteroogen
waren t' allen kanten dichtgevallen van de te zwaren donzen vacht.
Immer nog wervelden dikke vlokken langs hun slapende hoofden neer op de stille wereld.
Ze zagen niet meer, noch konden ze hooren, wie over het mollige koude tapijt geruischloos
gleed door de wijdopen poort.
Was het de suizeling slechts van den noordenwind, die in de zilveren schemering de
vlokken dreef onder de gebogen poortarmen door tot op den rand van het bevroren water
-
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bassin op het slotplein? Tot in de opene handen van de witgehuifde madonna op de fontein
vielen de vlokken als hemelsche kostbaarheden.
Een enkele zilveren meeuw in de blanke wijdte, stiet een kreet uit door de droomenstilte,
en zwenkte loom om de oude torenhoofden, maar weldra droeg de schemering haar roepen
weg naar de zee, en er bleef alleen de vlokkenwemeling, geruischloos en suizelend; geen
wezen bewoog, en hun blanke vlucht scheen alle leven te willen vervagen tot schoone
vergetelheid.
Door de glas-in-lood ruiten van 't koninklijk slaapsalet valt het late groengrijze sneeuwlicht
naar binnen en versmelt in de flikkering der zilveren zevenluchters, die als zooveel sterrebloemen weerkaatsen aan 't firmanent van den bedhemel. Ze glanzen over de goud'brocaten
gordijnen, ze flonkeren tegen de gulden spijlen van 't statiebed, ze flitsen op de bloemig
satijnen deken die vol loopt van fijne sparkelen licht.
Ze tippen ook over de wazige klaarte der hooge stapeling van kanten kussens langs twee
fijne wasbleeke handen, en vloeien in een gouden luister om 't witte hoofd dat daar roerloos
ligt in hooge vredige rust.
Hun schaduwen wieken langs de ivoren slapen en doezelen weg in de donkere matheid der
brocaten behangsels, ze spelen een spel van bloei en verwelken, van komen en gaan door
den gang van eeuwigheid.
In de hal hangen als voor vijftig jaar de oude banieren en wapens, de zijde nog ijler, gaten
doorsproedeld, de wapens misschien nog wat donkerder, maar in eendere kracht, door de
jaren onaangetast. Op den wijden zwart en wit getichelden vloer staat nog de klok. Op zijn
ouden kop torst Atlas de wereld naar 't tijdelooze, maar de engelen staren star op hun
doode bazuinen, en in zijn taaie hart hield het tikken op.
Op den drempel van Eeuwigheid is Tijd verzonken. Stilte staat volgroeid in een onuit'
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sprekelijken luister van teere glanzingen en zwaar staat de nacht om haar doorluchtige gratie.
Statig recht daalt de trap als voor eeuwen af, naar 't gevleugelde beeld wat haar dierbaarst
bezit is, en in een bundel van kleurig licht, dat het roosvenster geeft ter opluistering, glijden
de komende gasten langs haar stille gestalte.
Rust klimt eerst naar omhoog in haar breede statiegewaden, en achter haar komt Vrede
in sneeuwwitte kleergin.
Vreugde komt aan in zwevender gang en draagt glanzende, rozene sluiers, en Leed gaat
met een tred zoo licht als liep ze over der bergen toppen. Ze neigt in 't voorbijgaan voor 't
gevleugelde beeld, als in erkenning.
Als een trouwe schildknaap houdt Slaap de wacht bij de doorluchtige sponde
De dubbele deuren der slaapzaal zijn wijd geopend als voor een feest. —
Over de witte en zwartmarmeren blokken der hal, glijdt het laatste vreemd-ijle sneeuwlicht,
en deze blanke schemering spint hem, die daar kaarsrecht staat op een van de zwarte
velden, naast de geopende deuren, in een koel-glanzende onwezenlijke sfeer.
Op het witte veld van den vloer aan den anderen kant staat in een kring van stralen,
Leven's kleine tengere gestalte met haar zilveren vleugels.
Gansch haar ijle wezen deint in een schittering van glanzen, ze danst, neen 't is of ze
zwevend beweegt, als ze zegt:
„Een dapper hart is ze geweest, ze heeft mijn sterkste vasallen gediend, ze heeft met mijn
moedigste ridders gestreden, en waarlijk, ze heeft overwonnen!"
Stilte heerscht als een majesteit in gansch het paleis.
Dan zegt Leven tot Leed : „Je bent zoo jong, dat ik je bijna niet zou herkennen!"
„Ze heeft me mijn last ontnomen," antwoordt deze met een warmen blik naar d' opene
deur, „ik voel me zoo licht en zoo ruim alsof ik schrijd over de kimmen der wereld!"
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„En jou was het hier eens te somber!” zegt Leven dan tot Vreugde.
„op een feest als dit word ik zelden te gast genood," zegt deze. „Ik wil graag aanwezig
zijn bij de uitvaart van zoo kostbaar een menschenhart."
Buiten
heel in de verte
vangen de klokken te luiden aan; in zwaren gang
stampen ze met statige passen aan naar 't paleis, door het winterland van de Stilte.
Dan loopt het gevleugelde beeld op het bordes, van Levens kracht vol, beweegt zich af van
zijn voetstuk, en wiekt statig omhoog, de deur van het slaapvertrek in.
De kleurenpracht waarmee Licht haar de jaren door heeft overgoten, straalt nu om haar
als een aureool, ze is als gehuld in sluiers van regenbogen, en er klinkt ijle muziek waar ze
gaat, waarvoor Stilte niet wijkt.
Nu zegt Leven nauwelijks hoorbaar „Makker!"
De donkere kijkt op en treedt van zijn zwarte kwartier op het sneeuwwitte veld van Leven.
Een wijl staan ze nu zij aan zij, de lichtende kleine gestalte, en de groote stille zwijgende
kameraad. Zijn purperen sluiers worden van een rijkglanzende pracht, gedrenkt in het
gouden kaarslicht, en een zilveren ster straalt aan zijn liefhebbend hart.
Dan steekt Leven hem haar beide handen toe en zegt met schitterende oogen:
„Broeder, wij beiden die gaan over 't schaakbord der wereld . van veld tot veld, met het
dierbaarste wat we bezitten, den heiligsten inzet, die is onze milde winst of ons bitter
verlies! Ik dank U! Ik geef U deez' mensch, die mijn winst is, een die zich zelve vervulde
in opperste kunnen aan mij. Weerom is ons spel uit, zij heeft onzen inzet begrepen, zij heeft
de Liefde geheiligd en de daad uitgeput tot zijn kostbaarste diepten. Zij heeft mij
overwonnen."
De Dood groeit groot in den nacht omhoog als hij zegt met een oneindig teere stem:
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„Ontmoet ik U eindelijk, makker, in het rijk van onzen vrede? Zijn wij vereend in de
heiliging die een menschenhart ons alleen kan bouwen?”
„Het is zooals gij zegt," herneemt Leven plechtig, „dit menschenhart heeft onzen strijd
geheiligd, het heeft ons vereenigd in hoogste glorie. Treed binnen."
op de stapeling van kanten kussens ligt, van een laatste verstervend licht overgoten, het
schoone gelaat van princes Yolanda in droomende rust.
De engel knielt bij 't koninklijk praalbed, en vouwt, in teedere wijding, zijn vleugels van
zonneglanzen uiterst voorzichtig toe om haar schouders.
De tallooze kaarsen gaan een voor een dooven; zij sterven hun vromen, glanzenden
blanken dood!
Dan fluistert Leven ontroerd : „Het is volbracht!"
De Dood heft zijn als uit marmer gehouwene hand, langzaam omhoog
En terzelfder tijd dragen legioenen engelen Yolanda uit naar zijn rijk van licht.
Leven neemt haar fijne witte sluiers bijeen, en glijdt glimlachend, als keerende van een
feest, in den donkeren avond de bi eede trap af
Stilte is groot als een koninkrijk!
Nu gaat Leven door de hooge paleispoort den melkwitten sneeuwnacht tegemoet.
En buiten de slotgracht zingen de klokken een heilig oud lied, en toch klinkt het zoo nieuw.
't Klinkt als één teere veeltonige harmonie die de wind blaast door een aeolusharp.
't Klinkt als een choraal, dat nieuwe lied van de klokken. Door den stillen sneeuwnacht,
bloeiend als met witte rozen, beieren de bronzen klanken
„In de stilte van een avond zing ik van mijn liefde : „O, Leven
alleen is de oneindige Liefde!"
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