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wezenlijk geleefd had? Geen enkel getuigenis van het
tegendeel werd er tot op heden uit de Fransche bibliotheken opgediept. Had men aan de echtheid getwijfeld of de manuscripten gelezen als een verhaal, dan
waren de afschriften vermoedelijk in deze lange reeks
van Jaren spoorloos verdwenen. De omstandigheid dat
het leven der kluizenaren een romantischen stempel
draagt, is nog geen bewijs, dat het geheel een verzinsel
is, geschreven om vrome menschen en vooral vrouwen
te boeien of te stichten.
De eerste, die het werkelijke bestaan der eenzame
vrouw en dus ook de echtheid der brieven met groote
felheid bestreed, was Laurent Angliviel de la Beaumelle, eerst een vriend van Voltaire, later zijn vijand:
een weinig geloofwaardig auteur, die om zijn gewaagde geschriften herhaaldelijk opgesloten werd in de
Bastille. Hij publiceerde een uitvoerig werk in verschillende deelen, met titel: Mémoires et lettres de
Madame de Maintenon, waarvoor hij opnieuw in de
Bastille terecht kwam.
Bij die brieven van Madame de Maintenon was er één
van 7 Sept. 1697, gericht aan den kardinaal de Noailles, aartsbisschop van Parijs en handelend over den
Franciscaan Luc. de Bray naar aanleiding van het
Quietisme. In een voetnoot onder dezen brief schreef
de la Beaumelle: „Deze Franciscaan (cordelier) had na
den terugkeer van het beleg van Candie, een parochie
gekregen bij Versailles. Hij hield zich bezig met astro8
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naam zij voortaan bekend staat. Slechts op drie plaatsen geeft de schrijver blijken van zijn sectarische richting; overigens is zijn boek geschreven in een simpelen
en rustigen stijl, zelfs in het gedeelte over het Quietisme heeft hij deze goede kwaliteiten bewaard. Sprekend van pastoor Luc, de Bray, schreef hij: „deze
geëerde herder leest nog voort in gezegende gedachtenis voor de geheele streek. Na gedurende dertig Jaar
de kleine parochie met stichtende vroomheid te hebben bestuurd, stierf hij hier in 1699 en werd begraven
in de kerk, waarvan hij de hersteller was geweest. Binnenkomend ziet men zijn grafschrift gegraveerd op
een marmersteen, vastgemetseld in den muur."En dan
citeert hij het grafschrift in verzen, dat een lofzand is
op den ouden vromen pastoor. Alle handschriften der
brieven hebben aan het slot dit grafschrift en vermelden de stichting van missen voor de zielerust van den
pastoor door een adellijken heer.
Enkele Jaren na het boek van Nicolson verscheen in
1790 het drie en twintigste deel der algemeene Kerkgeschiedenis van Bérault Bercastel, waarin is opgenomen een uitvoerige levensbeschrijving van de
Kluizenares der Pyreneën. Bérault Bercastel behoorde
tot de Sociëteit van Jesus, doch na opheffing der orde
in 1773 werd hij pastoor en later kanunnik van Noyon.
Zijn Kerkgeschiedenis was een zeer beroemd werk, dat
in de eerste helft der negentiende eeuw herhaaldelijk
werd herdrukt en vertaald in het Italiaansch en het
10

Duitsch. De schrijver verdedigt met krachtige woorden pater Luc. de Bray tegen de valsche en 1aser1ijke
beschuldiging door de la Beaumelle geuit in zijn werk
over Madame de Maintenon. Hij bestrijdt de opvatting
dat het verhaal van de „solitaire des rochers" een verzinsel zou zijn en met uitzondering van enkele plaatsen
door de Jansenisten er aan toegevoegd, neemt hij ook
de echtheid der brieven aan.
Wat de biografie van Jeanne betreft, is er wel Benig
verschil in het verhaal van Nicolson en dat van Bérault
Bercastel, doch uitsluitend in het gedeelte, dat voorafgaat aan haar verblijf te Châteaufort. De historicus
geeft hierover een verklaring: „dit verschil raakt niet
den grond der dingen, doch alleen de volgorde der
feiten en ligt in enkele omstandigheden, die niets afdoen aan de waarheid der geschiedenis zelf. Het kimt
doordat wij hebben gemeend meer geloof te moeten
schenken aan manuscriptenverzamelingen van aci.ieve, voorzichtige en oordeelkundige onderzoekers, die
alleen waarheid zoeken, dan aan een boek 1 ) dat lang
niet zoo groot vertrouwen verdient."
Men kan moeilijk aannemen, dat de schrijver van
een Kerkgeschiedenis in een zoo breed opgezet werk
(24 deelen) een lang romantisch verhaal zou opnemen,
indien hij niet na grondig onderzoek de overtuiging
heeft gewonnen, dat dit op waarheid berust.
Van pater Luc, de Bray zegt hij, dat deze in zijn tijd
1

) Dat van Nicolson.
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algemeen bekend stond als „un homme très intérieur
et très sage." Van la Beaumelle daarentegen dat deze,
weinig betrouwbaar en weinig geloovig, niet in staat
was de briefwisseling naar haar waarde te schatten.
„Aan de manier waarop hij er over spreekt, ziet men
dan ook, dat hij ze niet eens gelezen heeft."
Bijna gelijktijdig met Bérault Bercastel verklaart ook
Feller, de bekende schrijver van de „Catéchisme philosophique" zich voor het bestaan der mysterieuze
vrouw en de echtheid der brieven en hij verdedigt
pater de Bray tegen den laster van de la Beaumelle.
Ook Feller was Jesuiet, toen de orde werd opgeheven;
hij stierf in 1802. Ruim veertig Jaar later, voor het eerst
in 1841 verscheen te Orange de eerste uitgave der nolledige briefwisseling; zij werd verzorgd door een rustend priester, doch bevatte geen enkel bewijs voor de
authenticiteit. In hetzelfde Jaar nog volgde er een
uitgave te Lyon, doch blijkbaar naar een ander manuscript. De uitgever, abbé Dabert, beweert wel volkomen betrouwbare bronnen te hebben gehad voor de
historische echtheid, maar hij noemt er geen enkele en
spreekt alleen van de vergeefsche onderzoekingen
naar de kluizenares gedaan omstreeks 1250. Er volgden spoedig verschillende nieuwe drukken van deze
twee uitgaven, doch ernstige pogingen om meer lichtte
laten vallen op de persoonlijkheid der kluizenares
door nasporingen in bibliotheken of archieven werden niet gedaan. Indien zij inderdaad de verdwenen
12

Jeanne Marguerite de Montmorencey was, zooals men
altijd aannam, zou het al reeds van gewicht geweest
zijn meer bijzonderheden over den tuisten ouderdom,
karakter en levenswijze van dit meisje te kennen.
Maar ook in deze richting werd niet gezocht.
Twintig Jaren na het verschijnen der eerste drukken
van de wonderlijke correspondentie werd de belangstelling opnieuw gewekt door een meer uitvoerig werk
van den Jesuiet D. Bouix, doctor in de theologie en het
canonieke recht, vooral bekend door zijn uitgave der
Revue des sciences ecclésiastiques. Dit werk in twee
deelen verscheen in 1862 te Parijs en te Lyon en bevatte de volledige briefwisseling „éditée d'après plusieurs manuscrits", benevens de levensgeschiedenis
der kluizenares door Nicolson en Bérault Bercastel en
tenslotte een zeer uitgewerkte ,.,dissertation critique".
In een brief van 15 December 1862, afgedrukt op de
eerste bladzijde, gaf de bisschop van Versailles zijn

goedkeuring aan deze uitgave:
„Door uw arbeid, mijnheer de abbé, werd een der meest
interessante werken, waaraan het godsdienstig publiek reeds zeer gehecht was, geheel onthuld uit de
nevelen van wantrouwen, die het nog gedeeltelijk omgaven. Het verwondert mij niet, dat de brieven der
geheimzinnige solitaire des rochers U een ernstig
onderzoek waard bleken te zijn voor een gezonde critiek en de theologie. Het historisch karakter dezer
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briefwisseling vaststellen beteekent een der meest
roemrijke maagden bijschrijven op de lijst van groote
vrouwen van Frankrijk, beteekent ook de verzameling
van onze goede boeken verrijken met een kostbaar
kleinood.
Ik ben U dankbaar, dat gij ons een zoo goede uitgave
dezer brieven gegeven hebt door de verschillende
handschriften te vergelijken en dat gij daarbij de voorzorg genomen hebt, meerdere daarvan ter beschikking
van het publiek te stellen tot garantie van een getrouwe wedergave. Dit alles is echter slechts bilzaak in uw
werk. Het belangrijkste, waarvoor de ernstige lezer U
het meest dankbaar zal zijn, dat is die dissertation
critique, waarin U als theoloog de waarde van het boek
onderzoekt en waarin gil U speciaal tot taak stelt de
hoofdbeschuldiging, de hypothese van roman, te weer-

leggen. Naar het mil schijnt, hebt gij voldoende alle
reeds verworven gegevens tot een geheel gebracht voor
een éindgevolgtrekking van volstrekte authenticiteit.
In plaats echter van een absolute uitspraak te doen,
hebt gij de voorkeur er aan gegeven, deze uit te stellen
en het resultaat van nieuwe onderzoekingen af te
wachten. Ik kan deze voorzichtige houding niet afkeuren.
Voor het oogenblik wil ik zelf geen uitspraak doen
over het historische feit van het leven en de briefwisseling dezer buitengewone vrouw, hoewel deze zaak
voor mij van een bijzonder belang is, daar die christe14

lijke heldin tot directeur een pastoor uit mijn bisdom
zou gehad hebben en gedurende vele Jaren naar Châ-.
teaufort zou zijn gegaan om de geestelijke vóórlichting
te ontvangen van dien eerbiedwaardigen priester.
In zulke delicate zaken heeft het kerkelijk gezag geen
haast om een beslissing te nemen. Dit wil li ever een
overmaat van bewijzen afwachten. Wat het boek zelf
betreft, toont gij zeer goed aan, dat alles in overeenstemming is met de orthodoxie en dat men teleurgesteld wordt, indien men zou verwachten, Benige sporen
te vinden van een dwaalleer. Daarom verleen ik gaarne
toestemming tot de uitgave in mijn diocees, in de overtuiging, dat de lezing nuttig kan zijn voor vele geloovigen.
Deze brief van den bisschop behelst het voornaamste
wat er over het werk van Bouix te zeggen valt. Een
definitieve uitspraak over de authenticiteit heelt hij
nergens gedaan: geen onaanvechtbaar bewijs voor de
echtheid kan de schrijver aanbrengen, wel echter bereikt hij een buitengewoon groote waarschijnlijkheid,
aan welken indruk niet te ontkomen is. Wanneer er
bedrog heeft plaats gehad — dit geeft Bouix aan de
la Beaumelle toe, — dan moet pater de Bray de bedrieger zijn, dan heeft hij zelf de brieven geschreven.
Maar in de dissertation critique bewijst hij uit den
inhoud der brieven, dat dit niet mogelijk is. Bovendien
zou die valschheid in flagranten strijd zijn met den
grooten roep van vroomheid, dien de pater gedurende
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zijn derfigjarig pastoorsleven tot in hoogen ouderdom
bezat, terwijl diezelfde veneering voortduurde nog
langen tijd na zijn dood. Hij stierf dus zeker niet van
schaamte, omdat zijn bedrog ontdekt was.
De uitgave der brieven in het werk van Bouix geschiedde naar een handschrift, dat voltooid werd op
30 April 1783, vier Jaar voor het verschijnen van de
biografie door Nicolson. Bouix bezat nog een ander
manuscript dat niet gedateerd was. Hij benutte ter
vergelijking bij zijn werk nog twee verdere manuscripten, waarbij één toebehoorende aan de paters der
H. Harten in de rue Picpus te Parijs. Die paters
„Picpuciens" waren toen ook de bezitters van het
kruisbeeld door Jeanne gesneden en ten geschenke
gegeven aan haar geestelijken leider.
De handschriften waren alle in luxueuze leeren banden gebonden en verguld op snee, een bewijs dat ze als

een kostbaar bezit beschouwd werden.
In „de 1eveis der Heiligen" door de kleine Bollandisten
(deel XV, bladz. 421) vindt men een korte levensschets
der „kluizenares Jeanne Marguerite de Montmorencey,
meer bekend onder den naam van de eerbiedwaardige
,,solitaire des rochers", van de derde orde van St. Franciscus. Het slot luidt: après avoir passé buit ans dans
son désert (1691 1699), elle partit pour 1'Italie, afin
de gagner à Rome, en visitant le tourbeau des Apôtres,
les indulgences du grand Jubilé de 1700. Elle ne rentra plus dans sa chère solitude, étant morte, croft-on,
16
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à Trente (Tyrol) en accomplissant son pieux voyage.
Zij wordt hier geplaatst in de rij van heiligen en zaligen
doch uitdrukkelijk wordt haar slechts het predicaat
„vénérable" toegekend.
Het is genoegzaam bekend, dat deze kleine Bollandisten niets te maken hebben met de beroemde Bollandisten en hun acta sanctorum en dat zij ook niet het-

zelfde gezag bezitten.
Inde twintigste eeuw hebben twee Fransche schrijvers
zich met de nu nog slechts weinig bekende kluizenares
bezig gehouden.
A. Gazier wijdde haar een zeer uitgebreid hoofdstuk
in zijn boek „Mélanges de littérature et d'histoire", verschenen in 1904.
Vol bewondering en zonder den minsten twijfel aan
haar bestaan, geeft hij zijn beschouwingen over de
heldhaftige vrouw, die een Jeugd vol weelde offerde
voor een bestaan van harde versterving als dienstmaagd om tenslotte, de samenleving ontvlucht, alleen

nog God te zoeken te midden van kale rotsen en ondoordringbare bosschen vol wilde dieren. Wat de echtheid betreft, verwijst hij eenvoudig naar het werk van
Bouix, wiens dissertation critique voor hem het volledig bewijs levert van het historisch karakter der
brieven en van het werkelijk bestaan der geheimzinnige Jeanne. Het meest verwondert hem, dat in die
brieven nergens sprake is van Port-Royal of het Jansenisme. En toch, zegt hij, had de pater betrekkingen
2. Kluizenaressen.
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tot de Jansenisten en wordt het boek ook nu vooral
gevonden in Jansenistische bibliotheken. Men zou
meeven, dat de leer der pure liefde een mystieke, een
visionnaire als Jeanne tenvolle overweldigd zou hebben, doch het tegendeel is waar: het Quietisme, het
Molinisme en Guyonisme hadden geen heftiger bestrijder dan deze Jeanne.
Onbegrijpelijk is wat Gazier zegt over haar gebedstoestanden en haar spiritueel leven in het algemeen:
op pag. 211 noemt hij haar „une des ámes les plus
extracrdinaires, qui se soient Damais rencontrés, une
femme qui produisait en elle -même par autosuggestion les F hénomènes qui semblent le plus contraires
aux lois de la nature."
Zulk een uitlating over Jeanne's geestelijk leven toont
wel duidelijk, dat de schrijver niet ver doorgedrongen
is in de christelijke mystiek.
Het slot der verhandeling is een lofzang op de hooge
intelligentie van Jeanne, op haar nobele gevoelens en
de schittering van al haar deugden. „Fen oordeel vellen over de „solitaire des rochers" ware een al te delicate zaak, beter kan men zulks overlaten aan psychologeP, theologen of zelfs aan hagiografen."
Eindelijk in 194 r ubliceert de uit de Jesuieten -orde
getreden abbé Henri Bremond een bundel historische
studies onder den titel: „Divertissements devant
l'Arche" (Grasset, Paris). Een zeer uitgebreid o-^ste1
handelt over de solitaire des rochers en is niet anders
18

dan een fel pleidooi tegen haar en den pastoor L. de
Bray, die vogens hem het geheele verhaal der k1uize
nares in de bosschen verzonnen heeft, die al de brieven
en antwoorden geschreven heeft en verwerkt tot een
schandelijk smaadschrift tegen Fénelon. „De brieven,
die tot ons gekomen zijn, bevatten misschien wel Benige
authentieke regels, verdronken in het proza van den
pastoor: maar het geheele verhaal van een vrouw in
de bosschen is door hem zelf verzonnen."
Het betoog van Bouix in zijn „dissertation critique"
kan hij wel geenszins weerleggen of ook maar verzwakken, maar in verband met de toestanden en gebeurtenissen van dien tijd, weet hij in de brieven voldoende gronden te vinden voor zijn bewering, dat deze
in den vorm van een roman niet anders zijn dan een
lage aanval op Fénelon, die door den pastoor op schandelijke manier als ketter aangeklaagd wordt. Shottend
sr reekt Brémond van „le candide Bouix, docteur en
théologie et en droit canon mais non pas en bollandisme". En met veel schranderheid bereikt hij een
zekeren graad van waarschijnlijkheid voor zijn opvatting, zoodat lezers, die de andere auteurs over de kwestie niet gelezen hebben, gemakkelijk door hem overtuigd zullen worden niet alleen, dat de solitaire des
rockers nooit bestaan heeft, maar ook, dat pastoor de
Bray een vervalscher was, dat hij, zelf Jansenist, in
vriendschap leefde met Port-Royal, alleen omdat er
aan het hof in Versailles onder den hoogen adel zooveel
19

jansenisten waren, die vijandig stonden tegen Féne'on.

Wel spreekt de kluizenares haar vernietigend oordeel
uit over het boek van den aartsbisschop van Cambrai
zes maanden vroeger dan dit geschiedde door de Kerk.
Doch Bossuet schreef zijn weerlegging daarvan reeds
Jaren vroeger en deze was natuurlijk bekend aan de
Bray.
„Madame de Maintenon," zegt Brémond aan het slot
van zijn verhandeling, „n'aime pas les Jansénistes et
eest elle d'abord que cette manoeuvre vent séduire."
Een onweerlegbaar bewijs, hetzij positief of negatief,
van het bestaan der geheimzinnige vrouw zal wel nooit
gevonden worden. Maar het oordeel der drie Jesuieten,
die in hun tijd groot gezag en een wijde vermaardheid
hadden, kan wel opwegen tegen het scherpe en hateljke pleidooi van Henri Brémond, die van de historische bronnen geen notitie neemt.
De verschillende uitgaven der brieven hebben alle
belangrijke textverschillen, wat aanduidt dat de overschriJvers veel van eigen maaksel ingelascht hebben
gedurende den langen tijd, dat er nog geen gedrukte
uitgaven bestonden. Zooals reeds vermeld werd, was
het handschrift van Bouix gedáteerd op 30 April 1783.
Maar hij had ook nog andere manuscripten te zijner
beschikking, die korte, maar ook soms zeer lange uitbreidingen bevatten; ook deze heeft hij in zijn uitgave
20

overgenomen, doch tusschen haakles geplaatst. Meesial is de valschheid van die stukken gemakkelijk te herkennen, soms zijn ze niet anders dan een onhandige,
met meer woorden uitgedrukte herhaling. Bremond
gebruikte voor zijn verhande li ng die uitgave van
Bouix en benutte ook wel eens die ingelaschie stukken
voor zijn betoog. Bij de samenste lling van dit levensverhaal werden al deze stukken ter zijde gelaten,
evenals vele andere gedeelten, die onbetrouwbaar
schenen of sterk aangedikt door overschrijvers. En er
werd door mij naar gestreefd een zoo eenvoudig eu
sober mogelijk beeld van de eenzame te geven dat geheel in overeenstemming was met haar leven vóórdat
zij zich in de wildernis terugtrok, dat is op haar 45ste
Jaar.
Jeanne werd in haar eenzaamheid soms hevig aangevallen door den bonzen geest en zij doet hierover zeer
fantastische verhalen.
Psychologisch verklaarbaar is het, dat bil die vrouw
tusschen haar onherbergzame rotsen en kloven die
aanvallen uitgroeiden tot zichtbare vormen en dat zij
angstige gebeurtenissen daarbij beleefde. Als ze verhaalt dat ze door den duivel zóó geslagen werd, dat ze
zich den volgenden dag nog niet kon bewegen, had ze
de aanvallers eerst gezien in een vluchtig, maar afschuwelijk visioen. In onze eeuw werd de Jonge Italiaansche heilige Gemma Galgani ook door den duivel mishandeld en geslagen. Gemma, die in haar ouderlijk
21
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moeilijken weg te zoeken
zoeken naar
naar de volmaaktheid in het
drang dreef
dreef haar
haar tenhaar zelf. Diezelfde drang
offer van haar
slotte naar de eenzame kluis in de
de bosschen.
bosschen.BegrijreBegrje
lijk is het, dat bij
bil zulk een vrouw in haar uitingen over
haar
gebedstoestanden zullen
zullen doorstralen
doorstralen de reine
haar gebedstoestanden
glansen der goddelijke liefde, waarvan
waarvan zij de levenslevens
krachten ontvangt bil
hij een
een volkomen
volkomen ontblooting van-krachten
allen aardschee
aardschen bijstand.
bijstand. Maar
Maar de genadegaven zijn
zUn
verschillend; J
eanne betrekt het ook op haar zelf, als
Deanne
"na de ziel zijner bruiden verlicht
verlicht en met zijn
zij zegt: „na
drukt hij een zegelslot op
wonderen vervuld te hebben, - drukt
die ziel om alles er in op te sluiten, zoodat die bruiden
niet dan zeer
zeer onvolmaakt
onvolmaakt daarover
daarover kunnen
kunnenspreken."
spreken."
-
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Niettemin heeft zij in diepste nederigheid momenten,
waarop een innerlijk licht haar eenvoudige woorden
schijnt te doorgloeien, zoodat zij den lezer kan opvoeren tot een zuiver medebeleven van haar geluk en
lilden. Dit gebeurt vooral in de brieven, die zij schreef
in de eerste zes Jaren van haar boscheenzaamheid.
Haar bewonderaars in Frankrijk zagen in de brieven
een werk van groote mystieke beteekenis. Bremond
noemt haar natuurlijk niet in zijn „Histoire du sentiment religieux en France". Overdreven echter is het,
als hij in het vóór aangehaalde opstel zegt, dat hij geen
enkele regel bil haar heeft gevonden „oil l'on sent, bon
gré, mal gré qu'a passé le souffle de Dieu ...Pour y
trouver quelque saveur divine, il faut s'etre laissé
prendre à l'hameçon du romancier."
Men zou echter nog meer overdrijven, als men haar
naam noemde bil die van de groote mystieke vrouwen
uit vroeger eeuwen, zooals een Catharina van Genua
of een Teresa van Avila. Evenmin past zij bil haar beroemde tijdgenoote Marguerite-Marie Alacoque, die op
bevel van Christus haar door Hem zelf gelouterde liefde kon openbaren in een autobiografisch geschrift, dat
met banale litteraire termen niet te benaderen is.
Nog in onzen modernen tijd verscheen er in Frankrijk
een boek van een vrouw uit de voorname kringen van
Parijs, dat in mystieke schoonheid en zuiverheid de
brieven der „solitaire" in hooge mate overtrof, nl. het
„journal spirituel" van Lucie Christine. De uitgave
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van dit boek werd bezorgd kort na haar dood (1908)
door Aug. Poulain, den schrijver van „les gráces d'oraison
Lucie Christine trouwde op één en twintigjarigen
leeftijd en was een volmaakte echtgenoote; toen ziJ
29 Jaar werd, had zij reeds lange gebedsextases, zonder dat de omgeving daarvan wist. Gedurende 38 Jaar
hield zij haar dagboek bij, dat geschreven werd in een
uitmuntend en helder proza. 1)
.

Heemstede, 10 Nov. 1940.

E. E.

) Een nederlandsche vertaling van het ,, Journal spirituel" verscheen bij Teulings, den Bosch, 1921.
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1. DE EENZAME

Z

lnanis
pestis mala
Inanis gloria pestis
Imitatio

iJij werd geboren
geboren te Parijs
Parijs uit
uit een
een voornaam
voornaam geslacht
geslacht
eanne1645 en ontving de doopnamen JJeanneomstreeks 1645
Marguerite. Den familienaam hield zij
zij verborgen in
Marguerite.
haar nederig en eenzaam
leven.Zij
Zij verloor haar
haar ouders,
eenzaam leven.
toen ze nog een kind was en werd bij een tante in huis
genomen. Een
Een gewoon
gewoon devotie
devotie-boekje,
geschreven
genomen.
-boekte, geschreven
door een Jesuiet,
Jesuiet, deed
deed plotseling bij
het
twaalfjarige
bit
twaalfjarige
meisje een overstroomende bron van vroomheid en
liefde ontspringen. En in het stille huis der tante begon
liefde
eenvoud te
te leven
leven in een geestelijke
zij met kinderlijken eenvoud
Nauwelijksveertien
veertien,jaar
.laar geworden,
geworden, deed
afzondering. Nauwelijks
ze voor zich in het geheim de belofte van eeuwige zuiverheid, als een klein en simpel offer.
Maar Jeanne
Jeanne had nog een andere tante,
tante~ die aan het hof
Maarvan Lodewijk XIV leefde. Deze tante
tante wilde
wilde haar
haar uitzij zestien was geworden en ontbood
huwelijken, toen zij
bij zich aan het hof te Versailles. Toen de
haar daarom bit
zou zij
zij door
door haar
dag van het vertrek gekomen was, zou
gouvernante en vergezeld van een bediende per rijtuig
Maar komende
komende voorbij
voorbij de
de kerk
worden.. Maar
weggebracht worden
Auxerrois zond Jeanne
Jeanne de gouvernante
St. Germain l'
l'Auxerrois
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weg voor een boodschap in de buurt, terwijl zij zoolang
zou bidden in die kerk; daarna stuurde zij ook den
bediende naar huis. En onmiddellijk vluchtende, gelukte het haar langs stille straten het Bois de Boulogne
te bereiken. Daar volgde zit smalle zijwegen door het
lage hout en ontmoette een arme vrouw, die een aalmoes vroeg ... In de opwinding der vlucht wist zij de
vrouw te bewegen met haar van kleeding te verwisselen en schonk zij haar tevens de kostbare sieraden,
die zij droeg voor de intrede aan het hof. Weder alleen
zijnde, besmeurde zij gelaat en handen met het stof van
den weg om zich onherkenbaar te maken. Toen liep
zij uren lang door, zelfs niet rustend in den eenzamen
schemernacht. Verschillende dagen trok zij voort, haar
brood bedelend in de dorpen, tot zij op een landweg
twee geestelijken ontmoette, die medelijden kregen
met het arme misje in vlodderige lompen en al te teer
en fijn van gestalte voor het zwervend leven.
Zij brachten haar bit een rijke vrouw, die geheel alleen
woonde en om baar boosaardig karakter noch dienstmeisje noch knecht kon houden. Daar moest ze al het
werk doen geheel alleen en zij leefde met de booze
vrouw tien jaren van haar schoonste Jeugd. Zij verrichtte in stille onderworpenheid ook de grofste, vuilste bezigheden, verdroeg alle bitterheid en verwijten
zonder een woord van verweer, gelukkig in de liefde
tot haar zwaar kruis. In die veilige afzondering vloeide
haar leven zacht en licht als boven de harde omgeving
.
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en haar vroomheid groeide al voller uit als een ongerepte plant op den vruchtbaren bodem van lilden en

eenzaamheid.
Zij had nu geen vrees meer, dat het geheim van haar
afkomst ontdekt zou worden. Zelfs de ijverigste nasporingen, ook in lateren tijd, hebben geen zekerheid gebracht. Al wat men van haar leven weet, is ontnomen
aan een langjarige briefwisseling met haar geestelijken
leider, een pater Franciscaan, pastoor in een parochie
op korten afstand van Parijs. Aan hem heeft zij ook
haar naam bekend gemaakt, doch onder het geheim
der biecht. En uit die correspondentie is gebleken, dat
zij alle toen levende bloed- en aanverwanten kende
van het geslacht der Montmorency, waarvan velen aan
het hof van Lodewijk XIV leefden. Omstreeks den tijd
van Jeanne's vlucht verdween een Jong meisje dezer
familie op geheimzinnige wijze en sprak men van een
gewelddadige ontvoering. Maar later ontstond het vermoeden, dat de ontvluchte Jeanne dit meis je zou zijn.
Nadat zij dan tien Jaren had doorgebracht in dit
sombere huis werd de booze vrouw ziek en in haar
zwakheid geestelijk ontwaakt, had zij plotseling de
ontroerende openbaring, dat met het naamlooze meis ;e
van de straat een groote weldaad in haar huis was
gekomen en een gloed van zuiverheid voelde zij uitgaan van de stille arme, terwijl van háár zijde al het
leelijke en meedogenlooze haar voor oogen stond. Op
het sterfbed vroeg zij weenend vergiffenis aan het
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beschaamde diensfmeisje in bijzijn van haar bloedverwant en erfgenaam. De zieke gaf haar niet alleen het
loon van al die Jaren, dat zij nog nooit had ontvangen,
maar schonk haar ook een groote som geld, opdat zij
nooit meer zou blootgesteld zijn aan eenzelfde lijden
als zij bij haar had moeten doorstaan. Jeanne weigerde
hardnekkig al dat geld, maar na den dood der vrouw
dwong de erfgenaam haar, het aan te nemen.
Nog denzelfden dag deelde zij alles uit aan armen en
zieken, voor haar zelf hield zij enkel een klein gedeelte
van haar loon. Toen, uit vrees voor de groote belangstelling, die voor haar was ontstaan om de goede daad,
verdween ze ongemerkt en ging ze weder langs de
wegen zuidwaarts, dagen lang alleen en de menschen
ontwiJkend.
Zoo kwam zij in de stad Auxerre. Daar voegde zij zich
bij de armen der stad en bedelde elken dag haar onderhoud aan de portieken van kerken en kloosters. Zij
vond er een goeden biechtvader in het klooster der
Benedictijnen. Maar toen zij hem si rak van haar
vlucht uit het huis der tante en van haar voornemen
om geheel alleen te blijven leven, wilde hij haar dwingen terug te koeren naar de familie in Parijs. Jeanne
bleef bij haar besluit, zelfs toen de pater sprak van
absolutie-weigering: den trek naar de eenzaamheid,
altijd eigen aan alleen God zoekenden, ken zij niet
overwinnen. Tenslotte nam zij met goedvinden van
den Benedictijn een dienstbetrekking aan bij een meu30

helmaker, die ook houten beelden sneed voor kerken
en kloosters. In haar jeugd had zij goed leeren eekenen en kon daarmede nu haar meester goede diensten
bewijzen. Zelf leerde ze ook het snijden van heiligenbeelden en in de rustige werkplaats, alleen samen met
den ouden man, deed zij het in stilte als een gebed.
Doch haar verblijf in deze stad duurde slechts drie
Jaren, dan stierf haar meester en kort daarna ook de
biechtvader. Toen meende zij uiterlijk voldoende te
zijn veranderd om naar Parijs te kunnen terugkeeren
zonder herkend te worden. Want in de groote stad zou
zij als arme eenzamer zijn dan in de kleine steden en te
midden der groote weelde zou zij beter kunnen volgen
haar drang naar vernedering en ontbering. Zoo ging zij
dan wederom te voet den langen weg naar Parijs terug.
En waar zij haar eerste _jeugd doorleefde in hooge
voornaamheid en rondreed in glanzende karos, zwierf
zij nu in lompen als een bedelares. Maar nu innerlijk
dragend het geluk eereer mystieke liefde, die al grouter
werd in de koude verlatenheid der menschen. Iederen
dag vroeg zij slechts dat weinige, wat zij voor dien dag
voor levensonderhoud noodig had en dwaalde dan in
ongestoorde meditatie of gebed door kerken en kapellen.
Op een morgen vroeg zij haar aalmoes aan een Juffrouw, die uit de kerk kwam, nog in zich zelf gekeerd
en zeer bescheiden in haar kleeding. De 'uffrouw, onderwijzeres in het naburige dorp Châteaufort, wierp
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een langen blik op Jeanne, die de oogen neersloeg en
zweeg. Plotse li ng, als ware er een geestelijk contact
ontstaan, had de Juffrouw de diepte gevoeld van het
innerlijk leven, waaruit die vraag om een aalmoes tot
daar kwam.
„Moet U bedelen om een lichaamsgebrek ?" vroeg ze
eindeliJk.
En Jeanne antwoordde: „Aldus doende meen ik Gods

wil te volgen."
De onderwijzeres nam haar tenslotte mee naar Châteaufort, waar pater de Bray, een streng en vroom
Franciscaan, pastoor was. Reeds bij de eerste ontmoeting werd de pater getroffen door de onschuld en de nederige zelfopoffering der arme, die midden onder de
menschen geheel afgezonderd leefde in een hoogere
wereld. En hij beaamde volkomen wat de juffrouw
van de school hem had gezegd: dat er in het tengere,
reeds door ascese verzwakte wezen van de onbekende
een bovenaardsche reinheid doorstraalde.
Pater de Bray was toen reeds bekend in vele kloosters
van Parijs om zijn conferenties over het geestelijk

leven. Zelf de „oraison", het innerlijkgebed, beoef enende bil een groote lichamelijke versterving, bezat hij een
ongewone kracht en verstandelijke verlichting om
vrome zielen te leiden op den weg der volmaaktheid.
Slechts één zonderlinge neiging was hem bijgebleven,
vermoedelijk ontstaan uit een wijsgeerigen aandrang:
hij hield zich nog altijd bezig met wiskundige proble32

men, zoodat Jeanne zelfs later uit haar eenzaamheid
hem moest aanmanen „al dat cijferen en rekenen op
te geven, omdat het hem niets verder zou brengen tot
de eeuwige zaligheid."
Jeanne bleef nu in Châteaufort en woonde ergens achteraf, „dans un petit réduit". Zij voelde de heilzame
kracht, die uitging van de Bray's verstorven leven, zij
koos hem tot haar biechtvader en gaf zich geheel over
aan zijn leiding. Er ontstond tusschen haar en den pater een groote, zuiver spiritueele vriendschap, zij het
dan ook met een licht bilmengsel van gewoon gevoel,
de Benige band, die haar gebleven was op aarde na het
prijsgeven van naam en familie. Dat zij hem alleen het
geheim van haar afkomst toevertrouwde, wijst wel in

deze richting.

3. Kluizenaressen.
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II
11
Men weet niet precies
precies hoe lang het verblijf van Jeanne
J eanne
Chäteaufort geduurd
maar zeker
zeker wel
wel verin Châeaufort
geduurd heeft,
heeft, maar
kwam zij
zij in dien tijd
schillende Jaren.
jaren. Herhaaldelijk kwam
tiJd
bij den pater met het verzoek zich te
te mogen terugtrekken in
een volkomen
volkomen eenzaamheid,
eenzaamheid, ver van de bewoonineen
de wereld; maar nooit kon zij hem overhalen zijn toestemming te geven. Ten slotte werd pater de Bray ziek
en het
het werd
slepende ziekte,
ziekte, die iedereen voor
voor
werd een slepende
ongeneeslijk hield. Toen
Toen moest JJeanne
eanne wel een anderen
gids zoeken voor haar leven vol verlangen
verlangen naar God.
de band
band met
met den
den ouden vertrouwden leider
leider
Daar nu de
haar de zucht naar
naar eenzaamverbroken was, werd haar
heid te sterk en vluchtte zij opnieuw. Daarover
Daarover spreziJ: "Ik
brief zegt
zegt zij:
kende in haar eersten bries
„Ik werd gedreven als door een stormwind en was niet in staat na
te denken over wat ik deed
het scheen mij, dat ik
deed...
...het
handelde tegen uwen wijzen
wijzen raad
raad zonder
zonder er
er naar
naar te
te
handelde
luisteren, want ik hoorde een geheime
geheime stem,
kunnen luisteren,
vertrekken zonder
zonder verdere
verdere overdie aandrong
aandrong om te vertrekken
.
"
wegmg.
weging.
Zij
eenzame wegen
wegen en dwaalde
Zij trok
trok dan
dan moedig langs eenzame
door afgelegen bosschen op zoek naar het stille plekje,
waar zij
zij hoopte
voor Jezus
Jezus ongestoord
ongestoord te
tewar
hoopte haar leven voor
kunnen offeren in meditatie en versterving. Over dit
maandenlange zoeken, waarschijnlijk wel een tijd van
groote ontberingen en zware beproevingen, werd door
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haar geen enkele bijzonderheid medegedeeld. Eindelijk meende zij de veilige plaats te hebben gevonden,
vele honderden kilometers van Parijs in het oostelijk
gedeelte der Pyreneën. Dit geschiedde in 1692, toen zij
vijf en veertig Jaar oud was.
Een zwaren strijd had zij in den eersten tijd te doorstaan. Telkens begon haar moreele kracht te wijken
onder den geweldigen druk der verlatenheid, vooral
als de zon wegzonk in de woeste wildernis van het gebergte. De uiterste armoede en een bijna volkomen
verbreking van alle gemeenschap met de menschen
herinnerde haar aan wat pater de Bray besproken had
in een conferentie over de hardheid en tevens de zoetheid van het eenzame leven. En als de bekoring kwam
om te vluchten uit de spookachtige rotsen, dacht zij
aan zijn aanhaling van den evangelischen tekst, door
St. Franciscus opgenomen in zijn testament: „Hij die
eenmaal de hand geslagen heeft aan den ploeg en dan
omziet, is het rijk Gods niet waard." En opnieuw wierp
zij zich neder in een uitstorting van al haar liefde en
volkomen overgave.
Zij noemde haar kluis „la solitude des rockers", ruim
een half uur verwijderd van het naaste boschpad. Om
er te komen moest zij een lang stuk weg afleggen, bijna
kruipend onder doornen en struiken, waar een nauw
zichtbaar pad was ontstaan door den loop der wilde
dieren. Daar lag dan open een terrein van kale of
slechts matig begroeide bergrotsen en in het midden
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een heel hooge en breede rots, omgeven door vier lagere. Aan den voet der groote rots borrelde een klare
bron van helder en Frisch water, dat met zachte klokgeluiden ruischte tusschen het grijze gesteente. Diep
onder deze rots waren drie grotten, waarvan de ééne
heel ruim was als een kleine kerk, doch met vele bochten eninhammen. Zij maakte er haar slaapcel, die bijna
onvindbaar was. 's Winters was het daar niet koud en
in den zomer heel koel. De andere grotten dienden
haar tot bidcel en kapel. Op korten afstand, midden
tusschen vier of vijf andere hooge rotsen, had zij een
groot kruis opgericht en rondom zeven kleine kruisen.
Dat was haar Calvarieberg; zij bad er den kruisweg in
lange meditaties, soms beklom zij de ruwe helling op
haar knieën en pijnigde haar lichaam en lag plat op
den steen met uitgestrekte armen in navolging van het
goddelijk lilden. Als de morgenschemering kwam over
't woeste woud, zong zij daar in zachte cadanzen psalmverzen van eenzaam geklaag en groote innigheid. Dan
steeg haar ziel op uit het zware lilden tot een sereen
geluk, toch altijd nog behoudend een onverzadigbaar
verlangen naar nieuw lilden en naar meer éénheid en
gelijkheid met den gekruisigden Jezus. Daarheen
vluchtte zij in uren van zware beproevingen in haar
geloof eu godsvertrouwen, van folterende geestelijke
dorheid, van intense diabolische vervolgingen. En zij
vond in de afgesloten stilte van het rotsgesteente be36

scherming en rust,
rust, als in de
de nabijheid van.
van den BeBeschermmg
minde.
allerlei struiken
struiken die eetRondom in het bosch
boseb groeiden allerlei
bare vruchten droegen,
droegen, sommige
sommige gelijkend
gelijkend op
op kleine
blauwe pruimen,
pruimen, ook
ook groote mispels,
kastan.tes en
mispels, kastanjes
hazelnoten en zij vond er planten, waarvan zij de wortels kon eten. Zij voelde zich
zich zoo rijk voorzien, dat ze
kort deed aan
kreeg of ze niet te
te kort
gewetenswroeging kreeg
haar gelofte van armoede.
zij in
in de
de eerste
eerste
armoede. Toch ging zij
maanden tweemaal
tweemaal iedere
iedere week naar een paar klooseen dalenden
dalenden
ters, die
die ver weg van haar
haar kluis,
kluis, aan een
boschrand lagen:
lagen : één klooster van monniken, het anderevan
dere van nonnen. Daar ontving zij voldoende brood aan
de poort. Later mocht zij met toestemming van pater
de Bray
Bray zich
enkel met wat zij vond in de
de
zich voeden enkel
die kloosters
zij ook
wildernis. Afwisselend in die
wildernis.
kloosters ging zij
's Zondags
Zondags naar de Mis.
zij bij
bij den
den
Mis. Biechten deed
deed zij
ouden pastoor
pastoor van een klein dorp
dorp in de bergen. Die
pastoor
haar leven en beschouwde
pastoor vroeg niets over haar
haar als een stille verdwaasde of krankzinnige. Want
zij beoefende zooveel mogelijk het kloosterlijk zwijgen
en sprak geen woord meer dan noodzakelijk, als zij hij
bij
menschen was. Maar de pastoor begreep het niet en zijmenschwa.
liet hem in den waan.
In het
het bosch
het rotsveld
rondom haar
boseb en op het
rotsveld rondom
haar kluis
wemelde het
van wilde dieren:
dieren: zij
zij zag
er herten,
herten,
zag er
het van
berggeiten, witte
witte en grijze,
grijze, wilde
hazen, berggeiten,
reeën en hazen,
die angstig voor
voor
varkens, en eens een grooten
grooten beer, die
3'7
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haar op de vlucht ging. Maar de meeste dieren waren
niet schuw, in een paradiJsachtigen vrede wandelde
zij rond tusschen al dat leven, en reeën en geiten
naderden haar zonder vrees tot heel dichtbil. Meer
last veroorzaakten haar groote roofvogels, die laag
over de rotsen vlogen met een akelig geschreeuw, dat
de stilte verscheurde op alle uren van den dag en
zelfs in den nacht. Zij grepen hazen en andere kleine
dieren bijna vóór haar voeten en jammerlijk schreeuwend werden de slachtoffers meegenomen in hun
klauwen naar het hoogere gebergte.
Het vreeselijkst was echter het woeste gehuil van
groote vechtende dieren, die bil nacht in haar nabijheid kwamen; vooral in den beginne vloog zij op uit
haar korten slaap en angstig starend naar de donkere
rotsopening, zat zij overeind op het harde bed van
wat gras en bladeren en gaf zich over in Gods liefde.
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III
Langzaam echter wende zij aan haar nieuwe slaapcel,
zelfs aan he lugubere tumult van vogels en roofdieren. En uitgestrekt op het harde leger vond zij rust
voor het gepijnigde lichaam en den hevig bewogen
geest.
Doch haar nachtrust duurde slechts vier uren. Dan
stond zij op en geknield voor een kruisbeeld, dat zij
zelf had gesneden, offerde zij haar nieuwen dag aan
God in een lang, innerlijk gebed. Zij had een vaste
dagverdeeling aangenomen; na het morgengebed las
zij het officie der H. Maagd in het Latijn, dat zij
tamelijk goed verstond; zij sprak de woorden met
zachte stem en ze hoorende in de stilte van de grot,
waar het eerste morgenlicht binnenviel, ontving zij
de zoetheid van bescherming en steun. Daarna twee
uren innerlijke gebedsverdieping voor het Kruisbeeld
op haar knieën of liggend op den harden steen. Dan
zong ze den morgenpsalm van den dag uit haar psalmboek : onbevreesd liet zij haar stem klinken door de
wijde verlatenheid. Verder een volkomen stilzwijgen
tot middag, dan de maaltijd van de wilde vruchten
uit het Bosch, met het brood, ontvangen aan de kloosterpoort, en later enkel de boschvruchten, het Benige
maal van den dag.
Er volgde een wandeling over de rotsen, waarbij meditatie over de heerljkheid van God in de schepping.
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Soms ook verkoos zij de beslotenheid van haar stille
wooncel, hij het kruisbeeld in overpeinzing der goddelijke liefde, sprekend tot haar Beminde. Dan weer
een lang „oraison", eindigend met een zelfkastijding,
daarbij op haar bloote knieën knielend op den rotssteen, waarover zij soms nog kleine steentjes had
gestrooid. Daarna vesperpsalmen, rozenkrans, geestelijke lezing en meditatie als in een klooster. En bij
dalende zon het bezoek aan haar calvarieberg, als de
laatste stralen vielen op den gestorven Christus aan
het hooge kruis.
Later besteedde zij ook enkele uren aan het verzorgen van een tuintje, dat zij had aangelegd met
bloeiende planten uit het boseb en vooral aan het
snijden van beelden, het corpus Christi voor een kruis,
een Madonna, een armen Franciscus. Dan zat zij daar
rustig contempleerend in de wijde openheid van bergen en boseb, ongestoord in het heen en weer bewegen
van wild en gevogelte en bewerkte haar beelden uit
het hout van door den bliksem gevelde boomen.
In een der eerste brieven aan pater de Bray geeft zij
een volledige opsomming van heel haar bezit in de
eenzaamheid, opdat hij haar zijn voorschriften kon
geven over het gebruik, zonder haar gelofte van
armoede te breken. Aan boeken had zij een Fransch
bijbeltje, Oud en Nieuw Testament, met een beknopt
Leven der Heiligen, een Imitatie, een klein boekte met
titel „1'horloge du coeur ", een Romeinsch brevier in
40

deeltjes, een
een blaadje
blaadje over
over de
de devotie tot
twee kleine deeltjes,
pater haar gaf
gaf bij
bij het
het laatlaatH. Sacrament,
Sacrament, dat de pater
het H.
ste bezoek. Verder wat
wat gereedschap
gereedschap voor
voor het snilden
snijden
het maken van kleine gebruiksvoorgebruiksvoorder beelden
beelden en het
zoo als een simpelen
simpelen lessenaar
lessenaarom
om op te schrijschrijwerpen, zooals
Zij vertelt wat
wat zij had aan papier, inkt, brieflak
brieflak
ven. Zij
goed.
lijfgoed.
en ten slotte het volledig bezit van kleeren en lijf
verlaat
Zij noemt op wat zij aantrekt, als zij haar kluis verlaat
om naar de Mis of naar de kloosterpoort te gaan, heel
om niet
niet op te vallen door haar uitergewoon gekleed om
echter en in haar grotten kleedde
lijk. In de wildernis echter
der derde orde van Franciscus, waarin
waarin
zij zich als lid der
zij was
was opgenomen, met
met het
het grijze
grijze scapulier,
scapulier, een
zij
boetekleed en de
de tuniek van grof linnen met
haren boetekleed
droeg zij
zij een pijnigenden
pijnigenden
het hennepkoord. Meestal droeg
gordel, een ruig-haren
ruig-haren onderkleed
onderkleed op het
het bloote
bloote lijf
lijf
gordel,
en altijd liep zij op bloote
bloote voeten, een muts
muts van leerenaltijd
op het hoofd. Voor haar stervensuur kon zij zich kleeden in het habijt eener Franciscanes.
Aldus leefde zij maandenlang in de zwaar drukkende
omgeving, in zich zelf gekeerd,
gekeerd, niets
niets hoorende
hoorende dan
dan de
geluiden der wildernis,
spreken met menwildernis, zonder te spreken
schen, behalve
dan
de
weinige
woorden
den
met den
weinige woorden met
behalve dan
ouden pastoor of den abt van het klooster.
In
de opoffering
opoffering van
van haar
leven, in
in de
haar verstorven leven,
In de
bijna
beschouwing van het
bijna voortdurende
voortdurende liefdevolle beschouwing
goddelijk lijden
lilden hoopte zij een hooge volmaaktheid te
bereiken en daarbij de
de geestelijke
geestelijke gaven
gaven te ontvan41

gen, die haar zouden voeren tot de mystieke éénheid
in Christus. Geheel uit eigen kracht, zonder leiding,
meende zij den weg te vinden naar het stille paradijs
en zij zag niet, dat er in haar groeiende bleef met
gelijke kracht een groot gevoel van eigenwaarde, dat
noodwendig moest overslaan tot hoogmoed.
Er kwam dan ook weldra een periode van diepe inzinking: folterende twijfels en zich telkens weer vernieuwende scrupules over vroegere gebeurtenissen
dreven haar rusteloos voort en pijnigden het afgetobde
hoofd, zoodat zij als een krankzinnige ronddoolde over
de rotsen en door het boseb en ten slotte neerzonk en
het gelaat drukkend tegen den steen, zooals de Egyptische kluizenares ThaIs, moedeloos uitriep : „Gij die
mij gevormd hebt, heb medeliJden!"
Het werd erger nog, toen een innerlijke dorheid haar
hart ging verschroeien. Zij voelde dat haar gebed,
haar urenlange „oraison", een dor maakwerk was
van haar zelf, dat al haar pogingen steriel bleven en
het klare milde licht, dat zij verwachtte, verborgen
bleef, terwijl nog de duisternis dichter om haar samentrok. Het scheen alsof een donkere nacht onontkoombaar haar drijven zou tot wanhoop en volkomen verbijstering. Weken lang kon zij geen oog sluiten. Zij
stond op en wilde haar geest omhoog richten tot God
en haar verstand werd neergeslagen „comme une
masse de terre ". Niet de mildheid van een traan werd
haar geschonken, niets was er als altijd weer de leege
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dorheid. Dan kwam de verschrikkelijke bekoring, dat
heel haar boeteleven ijdel en dwaas was en zij maar
weer terug moest gaan naar Parijs, want om haar tot
wanhoop te drijven, had de duivel haar gevoerd in de
wildernis. Zij kon niet komen tot een simpel gebed.
Bij iedere poging daartoe steeg er in haar op een ware
haat tegen God, omdat haar geweigerd werd wat aan
zooveel anderen gegeven was, terwijl zij toch alles
voor Hem verlaten had. Maar in die uiterste verslagenheid voelde zij haar wil gebonden door een geheime genade, die haar verhinderde toe te stemmen in
verkeerde daden. Driemaal kwam de groote drang
om alles te verlaten en te vluchten uit de sombere
Spelonken, telkens echter werd zij weerhouden door
diezelfde kracht.
Eindelijk daagde de verlossing. In het kleine boekte
van pater de Bray las zij over het innerlijk gebed, dat
alleen geschonken werd aan nederige zielen. En plotseling voelde zij den hoogmoed, die welig opgeschoten
was met haar daden van boete en zelfkastijding, hoe
zij vervuld was van eigenliefde in plaats van arm en
in haar zelf vernietigd bit lange oraisons en meditaties.
Kruipend op haar bloote knieën over het gesteente,
bereikte zij de hoogte van den calvarieberg en uitgestrekt voor het kruishout lag zij neer, het aangezicht
ter aarde, armen en voeten vastgeklemd op vier klossen hout. Zoo bad zij, herhalend al luider in de stilte
der rotsen den psalm miserere: totdat, een innerlijk
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licht haar geest verhelderend, zij het goddelijk lijden
voor haar innerlijk oog onthuld zag: en daarnaast
haar eigen leven vol zonden en gebreken. Ook ging
zij in dien tijd tweemaal biechten bij den abt van het
klooster en dan keerde zij terug in de rust van Gods
barmhartigheid, die over haar bewogen gemoed kwam
als een bevrijding.
Zij had begrepen, dat zij zich moest vernederen in de
volkomen overgave van eigen wil en alle eigen inzicht
in het streven naar een volmaakt leven, dat zij zich
weer moest toevertrouwen aan de leiding van haar
ouden gids. En aan pater de Bray schreef zij na een
Jaar van stilzwijgen: „verneder mij en leg mij zware
boete op, die den ouden mensch in mid kruisigt."
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IV
Jeanne richtte dit schrijven voor den pater aan een
oude kennis in Châeaufort, omdat zij niet wist
of hij, dien zij ziek had verlaten, nog leefde. Het
gebeurde in januari 1693, en de briefwisseling
duurde tot den dood van pater de Bray, op het einde
van 1699.
Dicht bij de abdij der monniken woonde een stille
éénzelvige vrachtrijder, die nooit iets vroeg aan Jeanne en, evenals zijn vrouw, haar zeer genegen was. Aan
hem bracht zij haar brieven en hij hem ook haalde zij
de antwoorden, evenals van tijd tot tijd Benige onmisbare kleine dingen, die de pater haar wel eens moest
zenden, zooals garen en naalden en een stukje goed
tot herstel van kleeren of klein gereedschap voor het
snijden van beelden.
Zij leefde nu weer onder de onbeperkte gehoorzaamheid aan haar raadsman en 't scheen of nu in haar
groeide een geheel nieuwe liefde tot haar Beminde,
en daarin werd haar troostelooze omgeving tot een
oord van zachte schoonheid en vrede. Haar gebed
duurde voort in een onafgebroken glijding, als was
zij opgeheven in een gloed van gevoel en gedachte, en
geheel verloren in de schouwing van jezus' li efde en
lilden. In diepe zelfvernedering en zelfontleding
stroomde haar toe het vertrouwen, dat zij, boetvaardige zondares, den Beminde had teruggewonnen. Zij
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bereikte in alle dingen een nooit gekenden eenvoud en
het scheen haar of niet zij zelf, maar een ander wezen
in haar een genade had ontvangen, die haar geest verlichtte, en opvoerde de vatbaarheid van haar verstand.
Haar leven in de wildernis klaarde op tot een liefelijke idylle te midden van vele vertrouwelijke dieren.
Had niet ook haar vader Franciscus met een - zelfde
liefde tot Gods zuivere natuur geleefd in een reine
vriendschap voor alle leven, dat hem omringde: zoodat hij, vol van zijn geluk, sprak tot de vrooliJke vogelen, die evenals hij, zondeloos leefden in Gods vriendschap en glorie. Alles wat zij deed, maakte haar blij
en vroom: het snijden der beelden in de morgenzon,
het wandelen door de bosschep langs ruischende
beken, het zingen van psalmen en vespers in den stillen avond, het zoeken van vruchten, wortels, bessen en
mispels voor haar maal, het opkweeken van wild gebloemte in haar tuintje bil de rotsen vervulde haar
zoozeer, dat zij vreesde te gelukkig te zijn en wegvluchtte naar den calvarieberg om den Beminde te
zoeken in Zijn bitter lijden en met Hem te vertoeven
in zelfkastijding en versterving.
Op haar wandeling had zij een Jongen eekhoorn gevonden, die uit zijn nest scheen gevallen: zij nam hem mee
en voedde hem op in haar woonspelonk.Ook twee jonge
haasjes had zij naar haar cel meegenomen en zij verzorgde ze met een zachte gehechtheid. Maar vreezend,
dat haar gevoel voor die diertjes afbreuk zou doen
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aan haar geese1ijk leven, aan het offer van lichaam
en ziel, dat zij brengen wilde, vroeg zij onmiddellijk
aan haar raadsman zijn goedkeuring of verbod. De
pater antwoordde, dat zij ze behouden mocht en verzorgen, maar hij waarschuwde zeer voor te groote
gehechtheid en te groote tijdverspilling. Eens was er
een kluizenaar, die met goedvinden van zijn abt een
hondje mocht houden, maar toen bleek, dat zijn belangstelling voor het dier te groot was, liet de abt het
dooden, en de huid opspijkeren in de cel van den
kluizenaar. Jeanne volgde het voorschrift van den
pater in volmaakte zelfbeheersching. Eens echter,
toen zij bezig was een harer kruisen op den calvarieberg, door den wind omgewaaid, weder recht te zetten,
kwam krijschend een groote zwarte roofvogel, greep
een der hazen vlak naast haar en vloog heen met het
kermende dier. Een oogenblik was zij geheel verstoord, maar dan, haar geest oprichtend, offerde zij in
een machtig élan alle aardsche neiging en hervond de
effen klaarheid en rust in God als bij een groote
gebedsverdieping.
Zoo verliepen weken en maanden in een ongestoord
en stijgend geluk, naar den geest was ze weer de
eenvoudige dienstmaagd bij de rijke dame, de verborgene arme van haar Jeugdlaren in Parijs en Châteaufort. Maar haar gebed steeg somtijds tot de grenzen der extase, zoodat zij in haar liefde uren lang het
besef van den tijd verloor, terwijl haar wil gevangen
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scheen. Zij schreef daarover aan haar geestelijken
vader : „het simpele oog van mijn geloof toont zooveel
wonderen aan mijn verstand, dat dit in groote verrukking geraakt over al die wonderen en genadegaven van Jezus. Mijn lichamelijke oogen zien niets en
hebben nooit iets gezien, maar mijn hart en mijn ziel
worden zóó doordrongen van liefdesmart, dat zij zich
zelf niet meer zijn."
Toch kwamen er ook vele dagen dat zij, verlaten van
haar Beminde, geheel eenzaam moest leven in een
groote dorheid van ziel en de woestheid van rotsen en
wouden haar neerdrukte in een langen nacht. Zij bleef
dan in stilte overgegeven, wel wetend, dat de wisselende pracht der goddelijke wonderen niet altijd voort
kon bloeien; in zijn liefde was ook het lijden, zooals zij
zoo hevig begeerde. Erger werd het, toen er weer nieuwe troebelen kwamen, strijd tegen eigen vleesch en
diabolische aanvallen. Soms waren het vlagen van
zinnelijkheid, vallend met geweld over haar verbeelding, onreine instincten, die haar nameloos deden
lilden, terwijl zij toch haar pijnigenden gordel droegen
daarover het haren boetekleed. Zij ranselde het arme
lijf, rolde zich in doornen en over het spitse gesteente.
Doch het hielp niet. Ten slotte vluchtte zij naar gewoonte op den calvarieberg en, liggend uitgestrekt op
haar vlakke kruishout, de armen uitgestrekt, riep zij
in uitersten nood om verlossing. Onmiddellijk week
toen de bekoring en dankzeggend zong zij luide een
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middag- zonnegloed; zij werd vervuld
Te Deum in den middag-zonnegloed;
van een overstroomend geluk,
vasthield op
geluk, dat haar vasthield
dezelfde plaats tot zonsondergang van den volgenden
dag.
In haar ontspanningsuur liep
liep zij op een middag door
het Bosch,
bosch, waar tallooze kleine rotsen lagen tusschen
hooge boomen. Langzaam
herlas zij
Langzaam wandelend herlas
zij den
laatsten brief
den pater,
pater, toen ze plotseling
plotseling een
een
brief van den
gedruisch hoorde dichtbij
dichtbil en de oogen opslaande, zag
eenige groote wolven, die twee wildzwijzij vóór haar Benige
nen, angstig tegen elkaar
elkaar gedrongen,
gedrongen, aanvielen.
aanvielen. Een
Een
duivelsmisleiding vreezend, wierp zij zich op
duivelsrnisleiding
den
op de
grond en, het aangezicht ter aarde, bad zij om bescherming
mingttegen de eigen hartstochten, "want,
„want, zoo bekende
zij, zonder Uwe hulp ben ik erger dan die dieren in
hun wilde drift". Een half uur lang lag zij biddend op
den grond,
grond, dan zich oprichtend, zag
zag zij nog altijd de
afschuwelijke dieren in gevecht. Nu ging ze recht
recht op
sloegen op de
de vlucht. Volkomen
Volkomen rustig
rustig
ze af en alle sloegen
zij naar den calvarieberg, doch vond alle kruisen
kruisen
liep zij
behalve het groote middenkruis. Aan
omvergeworpen behalve
den voet hiervan wierp
wierp zij
zij zich neder
neder en verdiepte
zich in een meditatie over Jezus, verlaten neergezonken in den hof van Olijven.
Oljven. Maar weldra werd ook dit
omvergeworpen en viel met een plof
plof op haar
kruis omvergeworpen
zij een hevige
hevige smart voelde. Met moeite
rug, zoodat zij
weer overeind en, naar haar grot
grot gaande,
gaande,
zette zij het weer
zong zij met
met zachte stem den
den psalm:
psalm: „Misericordias
"Misericordias
Kluizenaressen.
4. Kluizenaressen.
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in aeternum
aeternum cantabo".
cantabo". Getroost hervatte zij
Domini in
de afgebroken meditatie
meditatie vóór haar kruisbeeld en het
Mariabeeld. Doch ook hier vond zij nog
pas voltooide Mariabeeld.
geen rust: plotseling stond de grot en heel de omgeving
in een hevig
en lichtgloed. Zij
Zij wilde
meenend
wilde vluchten, meeeend
hevigen
dat de rots brandde, maar tegelijk begreep zij, dat ook
dit bedrog moest
moest zijn; met tranen in de oogen viel zij
niet meer
meer storen, zelfs
zelfs niet,
niet,
op haar knieën en liet zich niet
daarop een
een groot
groot gedruisch ontstond,
toen kort daarop
ontstond, alsof
rots.
legers van wilde paarden holden boven over de rots
verdiepte zij zich in haar beschou-In rustige overgave verdiepte
vollijdensbegeerwing van den lijdenden Christus en volliJdensbegeerte welde haar liefde nu op in een milden stroom. Juist
tevoren was er een lange reeks van dagen geweest, dat
dat
haar geestelijk leven verstard
verstard had gelegen, als gestorven: nu echter was zij op het woord van den Beminde
onuitsprekelijke zaligheid. Zij
Zij band
bood
ontwaakt tot een onuitsprekelijke
aan tot lijden,
maar Christus,
Christus, haar
haar
zich smeekend
smeekend aan
lilden, maar
offer
aannemend, veranderde
veranderde haar verlangen tot lijden
lilden
offer aannemend,
in geluksverlangen, en naarmate
naarmate haar
haar liefde tot het
kruis
groeide, steeg
haar geheel
geheel overmeestekruis groeide,
steeg ook een haar
machtigen stroom
rend geluk. Nooit tevoren had zij zoo machtigen
van goddelijke
infusie
gehad:
een
stroom
goddelijke
gehad: een stroom van liefde,
die haar in verrukking
bracht boven
boven het aardsche
aardsche
verrukking bracht
"dit geluk en dit lilden,
lijden, dat veeleer
leven. Zij trachtte „dit
genieten is dan
lijden",
raadsman mede
mede te
te
", aan haar raadsman
dan lilden
woorden, er aan
aan
deelen
nederige woorden,
deelen in eenvoudige en nederige
toevoegend, dat de toestand duurde den geheelen mid50

dag en tot den volgenden morgen. Toen de goddeljke
zon zich teruggetrokken had uit haar ziel, bleef slechts
de smart van het heilig lilden, doch zóó hevig als zou
ze er van sterven.
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v
Om dezen tijd ging Jeanne naar den vrachtrijder haar
brief brengen en vond hem zwaar ziek, bijna stervend. De vrees, dat zij door zijn dood het contact zou
verliezen met pater de Bray, drong zich plotseling met
grooten schrik aan haar op, echter onmiddellijk gevolgd
door een scherp zelfverwijt en diepe droefheid over
haar onbeheerschte eigenliefde. Toen de reeds door
angst en zorgen uitgeputte vrouw van den zieke vroeg
om bij haar te blijven voor hulp, bleef zij vier dagen
en verpleegde hem. Sterke bekoringen had zij daar te
doorstaan en de duivel verstoorde al haar vrome
oefeningen; reeds het samenzijn met menschen was
haar een zware druk en verontrustte haar geweten:
tot de twee kleine kinderen van het gezin voelde zij
zich getrokken met een al te groote affectie; zij had
zelf ook kinderen moeten krijgen en er heiligen van
maken. Toen de zieke begon beter te worden, moest
zij zich verbeelden, dat het was door haar gebed. Ten
prooi aan een onbedwingbare onrust, stond zij eindelijk midden in den nacht van haar rustbank op, sloop
naar buiten en wierp zich, enkel gekleed met het haren
hemd, in een diepen poel, zoodat het koude water, —
het was reeds herfst — haar tot de schouders reikte. Zij
bleef wel een uur lang in het water, totdat alle kwaad
geweken was en zij nederig meende haar boete te

hebben gedaan.
52

Begin winter viel er veel sneeuw
sneeuw in de bosschen.
bosschep. Om
spoor in den
den sneeuw te verbergen,
verbergen, had Jeanne
Jeanne
haar spoor
een stuk boomschors
boomschors onder
haar
schoenen
gebonden,
onder
gebonden,
als zij haar rotsen verliet, zoodat het scheen als had er
een dier geloopen. Toen zij nu naar den ouden pastoor
meer andere
andere dorpeging biechten, was deze, evenals meer
lingen, nieuwsgierig geworden door het geheimzinnig
verschijnen
weer verdwijnen
verdwijnen van
van de
de stille, door
verschijnen en weer
weer en wind
wind gebruinde
haar
weer
gebruinde vrouw, en hij
hij begon haar
vragen te stellen,
stellen, doch
doch J
eanne antwoordde meestal
vragen
Jeanne
alleen door
buigen. Eindelijk
Eindelijk zeide
zeide hij:
hij:
door het hoofd te buigen.
"gij zijt wel
wel zwijgzaam!
zwijgzaam! God
God heeft
heelt u deze gave ver-„gijzt
leend boven de andere vrouwen; bid voor mij,
miJ, mijn
dochter".
voor den grijgrijdochter
". Zij
Zij maakte
maakte een diepe buiging voor
zen geestelijke en beloofde het.
In den avond voor Kerstmis verliet zij de ingesneeuwde wildernis, trok
trok door den wijden nacht vol sterrengeschitter en kwam in het dorpje, toen het te vroeg was
voor de nachtmis en de kerk nog gesloten. Zij
Zij klopte
aan bil
bij den pastoor en vroeg hem de kerk te openen.
zeide: "gij
Hij zeide:
„gil zijt wel moedig zoo door den nacht te
loopen, ga voort aldus God te beminnen, maar wees er
niet ijdel
ijdel om
om".
zij de
de heilige
". In de nachtmis
nachtmis ontving zij
communie en daarin een sterkenden,
steekenden, overweldigenden
troost, die haar behouden bleef in de verlatenheid der
stille wintergrot, het hart vol melodieën en cantieken.
Weken lang leefde
leefde zij in dien winter zonder innerlijke
of uiterlijke
uiterlijke troebelen, sereen
sereen in volkomen overgave
overgave
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en in een steeds groeiend verlangen naar lilden; uren
lang bereikte zij een gebed van rust, waarin de goddelijke liefde haar toestroomde en aan de omgeving

ontrukte.
Gedurende drie weken lag er dikke sneeuw en
heerschte een groote stilte; zij doorstond de winternachten zonder bovenmatige kwelling, want overdag
warmden de zonnestralen haar grotten en rotsen tot
een weldadige zoelte, als was de lente reeds gekomen.
Maar in de bosschen vond zij vele doode vogels en
andere kleine dieren.
Toen de vasten kwam, in de dagen van het carnaval,
bood zij zich aan te lilden tot eerherstel voor alle uitspattingen en onkuischheid der zondaars. Neerliggend op den calvarieberg, mediteerde zij over de Liefde, door zooveel zonden beleedigd; daarbij verstijfde
haar lichaam in pijnen en dagen lang voelde zij alle
leden als ontwricht. Toen dit lilden verminderde,
werd haar geopenbaard, dat, noodra zij de afschuwlijkheid der zonde geheel begreep, het lilden nog veel
heviger zou worden. Op datzelfde oogenblik kwam
over haar een ontzettende angst en door haar lichaam
woelden ongekende smarten, zij meende te moeten
sterven. Doch de oogera richtend op het Kruis, wist zij
plots, dat dit lilden moest dienen om de zondaars te
brengen tot beljdenis en berouw. Onmiddellijk daarna werden haar getoond de eigen fouten en zonden
en zij werd gegrepen opnieuw door brandende pijnen
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dag en nacht voelde zij
en een folterend berouw, een dag
den dood nabij. Haar geest slechts kunnende brengen
tot een zwak verlangen
verlangen om
om zooveel te lilden
lijden als God
van haar verlangde, lag ze op den grond van de woonzwak voor
voor het uitspreken
grot zonder
zonder te
te bewegen, te zwak
van een mondeling
mondeling gebed, haar blik op
op het crucifix,
den wensch
wensch haar
kruis te dragen
dragen tot
het einde.
in den
haar kruis
tot het
Daarbij had ze een ontstellend inzicht van alle kwaad,
van haar eigen zonden en die van alle christenen, zij
zou de hoop op redding verloren hebben, had niet een
bijzondere genade van geloof haar staande gehouden.
met groote
groote zachtheid helderde de
Maar langzaam en met
haar de piJnen,
pijnen, de krachten van
geest op en verlieten haar
terug, wonderlijk,
zij voelde
het lichaam keerden terug,
wonderlijk, en zij
genezene. Op Aschwoenszich weldra gesterkt als een genezene.
om
dag kon zij weer naar een der abdijkerken gaan, om
het aschkruis
aschkruis te ontvangen.
ontvangen. Daar
Daar verloor
verloor zij alle
tijd, vastgehouden in een beschouwing
beschouwing
begrip van tijd,
over de nietigheid van den mensch
mensch in zichzelf en de
ziel het evenbeeld van God, den mensch niet wetend
hij is
is in
in het
het oog van God.
God. Zij
Zij werd
werd ongemerkt
ongemerkt
wat hij
opgesloten in de kerk, zittend in een donkere zijkapel
en toen de portierster kwam openen
openen voor
voor de vespers,
onbeweeglijk, biddende. Zij
Zij
vond zij
zij haar nog altijd onbeweeglijk,
had geestelijke verheffingen, die de goddelijke
goddelijke barmbarm-hadgestlijk
de liefde tot den mensch
mensch stelden in een
hartigheid en de
verstand en
en er
er werd
werd
hooger licht voor haar verhelderd verstand
honger
een bijzondere
bijzondere gave om alle versterhaar geschonken een
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vingen van de vasten te dragen voor den Beminde, diep
nederig en toch blij. Op Goeden Vrijdag echter
gebeurde er iets als een diabolische aanval: terwijl zij
inden schemeravond op den calvarieberg zich gewelde
met de puntige IJzeren kettinkjes, zag zij vol schrik
dichtbil een afschuwlijken man, die eveneens zich
een harde zelfkastijding toediende, bil Tederen slag
stiet hij een rauwe schreeuw uit, noemend de zonde,
waarvoor het was. Of het werkelijkheid was of slechts
verbeelding drong niet volkomen tot haar door, maar
zij vluchtte naar het Mariabeeld in de woongrot. En
daar werd haar innerlijk gezegd als had er een stem
gesproken: „het is de zonde zelf, die U wil beletten,
deel te nemen aan het lilden van mijn Goon". Moedig
dan keerde zij terug naar de rots met de kruisen en
bleef er den geheelen nacht.
... In weerwil van alle voorzorgen was er langzaam
een groote belangstelling ontstaan voor de door haar
streng volgehouden zwijgen zoo geheimzinnige onbekende, die zich enkel vertoonde in de kerk van een der
twee abdijen of in die van het afgelegen dorpje, waar
de stokoude pastoor woonde. En zelfs ook deze van de
wereld afgekeerde priester werd nog door nieuwsgierigheid tot vragen geprikkeld. Maar wat vooral de
menschen aantrok, was haar bidden in de zondagsdiensten, waar zij af ziJds in een schemerige hoek als
een vrome beeltenis gebogen zat in langdurige verzonkenheid. Daarna zagen ze, hoe zij, zonder tot
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iemand gesproken te hebben, weer verdween, nu hier
dan daar op een stillen boschweg, zoodat men haar
begon te bespieden en ontdekte, dat zij al verder en
verder in he dichte hout verdween naar het woeste
rotsgebergte. Velen hielden haar voor een ongelukkige
vrouw door de familie verstooten, andere weer voor
de portierster van een verweg gelegen nonnenklooster. Maar een roep van zeldzame vroomheid was ontstaan door de verhalen van de portierster der vrouwenabdiJ, die haar in de kerk langen tijd gadesloeg
en getuige was geweest van een schijnbaar extatischer
gebedstoestand: herhaaldelijk verzocht zij Jeanne om
door haar onderwezen te worden in he meditatieve
gebed, ook vroeg zij om aanwijzing van een vromen
priester tot geestelijken gids. Door dit alles had een
groote onrust de kluizenaren aangegrepen, angst door
bezoekers geplaagd en gestoord te worden en in telkens nieuwe bekoringen va ll end, de zuivere liefde
van haar Beminde te vertroebelen of te verliezen. Dit
deed haar besluiten naar een nieuwe verborgenis te
zoeken.
Aldus verliet zij in den morgen van den tweeden
Zondag na Paschen hare rotsen om drie weken lang
rond te zwerven door de Pyreneënbergen, steeds zuidelijker gaande naar de Spaansche grenzen, want zij
moest weten waarheen te vluchten, indien er menschen tot haar grotten zouden doordringen. Zij had
brood en vruchten meegenomen op den tocht, omdat
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er in de bosschep nog niet voldoende voedsel te vinden
was, want alle gewassen stonden nog te bloeien in de
lentezon. Over dag li ep zij uren lang, levend zooveel
mogelijk volgens haren regel, soms in meditatie samen
met haar Beminde of zij deed haar gewetensonderzoek
of ook zingend nu en dan een zachten psalm; tegen den
middag bewaarde zij naar gewoonte het stilzwiJgen.
Als de zonnestralen tegen de bergrotsen gloeiden in
den vooravond, maakte zij rust aan den voet van een
rots of boom. Dan hield zij haar geestelijke oefeningen
en verdiepte zich ten slotte in het gebed. Het gebeurde,
dat haar geest overschaduwd werd door een goddelijke
rust, waarin zij zich verloor zonder weerstand, als in
een dichte en veilige afgeslotenheid met God ... totdat het morgenlicht haar omstraalde. Ook geschiedde
het dat, buiten haar wil, zij een geheelen dag in gebed
bleef, met geestverheffingen tot het glorieuze kruis
van den verrezen Verlosser; maar dan legde zij zich
een boete op, als had zij een overtreding begaan:
immers de pater had slechts twee of drie uren toegestaan voor het contemplatief gebed.
Zij legde een afstand af van ongeveer veertig mijlen
voortdurend door de wildernis, ze zag veel wilde dieren,m alle gingen ze angstig voor haar op de vlucht.
Ook vond zij verschillende andere kluizenaars in de
eenzame wouden, die eveneens vluchtten, en zij deed
hetzelfde. Eens stiet zij op een heel ouden anachoreet,
„wit als een zwaan ". Zij had rust genomen bij een
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groote rots, uitspringend in een ravijn; toen zij een
cantiek aanhief, sprong hij plotseling op aan de
achterzijde. Beiden schrokken zij hevig, en haastig
vluchtte de oude met den langen witten baard weg
in het struikgewas, daarbij iets schreeuwend in een
vreemde taal, waaruit zij opmaakte, dat hij haar voor
een duivel hield. Toen vermoedde Jeanne, dat zij de
Spaansche grens had overschreden en keerde dadeljk
om, want zij wilde blijven in het rijk van den koning
van Frankrijk.
Verschillende moeilijk toegangbare en verborgen
grotten, zeer geschikt voor kluiswoning, had zij gevonden. Vooral ééne had haar zeer aangetrokken, die lag
in een diep ravijn of afgrond, waarin de warme zonnestralen vielen over prachtig geboomte, terwijl zijwaarts van hooge rotsen talrijke klare beken neervielen en wegruischten tusschen bloemrjke planten
en struiken. Het was er zoo stil en ongerept, alsof vóór
haar nooit een mensch er geweest was. Wel was deze
plek meer dan twintig mijlen verwijderd van den
vrachtrijder, doch, indien men bare af zondering kwam
verbreken, had zij besloten zich hier terug te trekken.
Op den terugweg, haar grotten en rotsen naderend,
bevond zij zich eensklaps omringd door een grooten
zwerm zangvogeltjes, overal in de boomen om haar
rond krioelde het vrooliJke leven van beweging en
gezang, en zij bleven haar vergezellen tot aan den
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boschrand,
boschrand, tjilpend
tjilpend en tierelierend zonder schuwheid.
schuwheid.
Eerst was zij
zij bang,
bang, denkend
valstrik van
den
denkend een valstrik
van den
ouden
verleider, maar spoedig verdween
verdween alle
alle vrees,
vrees,
ouden verleider,
buren, de bewoners der
het waren de vriendelijke buren,
blijdschap over
over haar
bosschen rondom
rondom haar grot, vol blijdschap
thuiskomst. Vol zoeten troost
troost trad J
eanne haar arme
Jeanne
gebed van dankbaardankbaarcel binnen en, in een bewogen gebed
heid, lag
lag zij
zij geknield voor haar groote kruis.
Zij hervatte
hervatte nu weer haar gewone leven van meditatie,
meditatie ,
arbeid en gebed. Op het feest van Hemelvaart, den
haar terugkeer,
terugkeer, beleefde
beleefde zij
de communie
dag na haar
zij in de
een zielsverrukking,
zielsverrukking, waarvan
waarvan de
heerlijkheid nog
nog
de heerljkheid
geheel en dag:
"haar ziel,
ziel, zegt
zegt ze,
ze,
voortduurde den geheelen
dag: „haar
was als een kleine ster zwevend
zwevend in de stralende diep
diepten der zon".
zon ".
-tender
Daarna begon zij
zij haar Pinksteroefeningen en arbeidarbeid
de nu niet aan de beelden.
beelden. Dagen en nachten bracht-denu
zij door met vasten en bidden en boetepsalmen zingen
in een donkere grot. Doch de duivel, meende zij, wildewilde
groote vluchten kwahaar gebed verstoren, want in groote
men weer de zwarte vogels fladderend over haar rotseen onophoudelijk
onophoudelijk gekrijsch.
Zij wist
wist
verblijf onder
onder een
gekriJsch. Zij
niet beter te doen dan wijwater te sprenkelen zoo hoog'
hoog
zij kon over de rotsen, al zingende tusschen het gege
schreeuw der dieren den psalm "Asperges
„Asperges me". Toen-schreuwder
verdween zij
dan
zit spoedig en er was een zachte stilte; dan
hoorde zij
zij aankomend van verre den melodischen
melodischer
.
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zang van tallooze kleine vogeltJes, haar vrienden welbekend. Maar zij veroorloofde zich niet er lang naar
te luisteren, vreezend in haar vreugde God te verlaten voor zijn schepselen.
Pinksterdag scheen haar de plotselinge opgang tot
een hemelsch lichtfeest. Als zonder lichaamsbeweging
voelde zij zich voortbewogen met een wonderliJke
snelheid, toen zij naar de kerk ging om te communiceeren en op dezelfde wijze, als zwevend in opgetogenheid, keerde zij terug naar de rotsen, waar nog
lange uren de stilte vol was van een bovenaardsch
geluk, want telkens moest ziJ luide uitspreken nieuwe
gedachten en verrassende ontroeringen. Wel had de
pater haar gewaarschuwd in zijn laatsten brief : „als
gij bidt of mediteert, laat u niet gaan tot die groote
teederheden, houdt het oog gericht enkel op uw zonden, immers zij worden u alleen vergeven uit de verdiensten van het goddelijke lilden. Gij zult dan
begrijpen, dat een zondige ziel zich niet mag overgeven
in zoetheid en verteedering, doch het lilden moet zoeken om vergiffenis te verdienen ". Nu echter werd zij
onweerstaanbaar voortgedreven in haar liefde en
telkens moest zij haar gedachten hoorera klinken
tusschen boomen en rotsen: doch zij was zich bewust,
dat deze onweerstaanbare drang reeds de voorbode
was van het eindigende hooge geluk, in de eucharistische vereeniging doorleefd.
..
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Het antwoord op den brief, waarin zij het voorgaande verhaalde, (24 Mei 1695) bleef langer uit dan gewoonliJk. Toen overmeesterde haar een mateloos verlangen naar dezen nieuwen brief, eiken dag werd dit
heviger, verstorend de anders zoo heldere rust in het
gebed. Eindelijk vond ziJ den brief biJ den vrachtrijder. En met een slag overviel haar de schrik als een
IJzige kou: dus zóózeer nog moest zij steunen op
menschelijke hulp! zóó vast nog was zij gebonden
aan aardsche banden. Zij wierp zich voor haar kruisbeeld neder, kuste den grond, en uitkermend het
miserere, nam zij een afstraffing met den scherpen
geesel, die bloedstriemen sloeg over haar vermagerd
lichaam. Toen wilde zij onmiddellijk den brief ongelezen vernietigen, doch het scheen als klonk er in haar
een stem, die zich met aandrang daartegen verzette
en zij durfde niet meer, bewaarde hem drie dagen
ongeopend, dan las zij het geschrift in drie gedeelten,
eiken dag één. Maar de wanhoop verliet haar niet, d
verachtelijke eigenliefde stond scherp in haar bewustzijn, vijf dagen lang voelde zij zich als verloren. Dan
liet de Beminde haar begrijpen, dat Hij alléén als ziJn
bruiden kon erkennen haar, die volkomen vertrouwden op Hem alleen en deel wenschten te hebben aan
zijn Kruis. Daarbij zag zij in een ontzettende werkeliJkheid, ver boven de kracht der menschelijke verbeelding, Christus verlaten nederliggend in den nachte62

lijken hof van Olijven. Zij zag hem overdekt met
wonden, met doornen gekroond, zooals Pilatus hem
toonde aan he volk. En ten slotte zijn donkeren dood
aan het Kruis. Haar lichaam en geest werden doordrongen van onbeschrijfelijke pijnen, nog nooit door
haar gekend. Maar dit lilden was reeds niets anders
dan de bijzondere genade der goddelijke liefde en in
een brandend verlangen naar nog grootere smarten
beleefde zij een geluk, de extase nabij. „Dagen lang,
zegt ze, leefde ik in een verrukking, waarin de menschelijke natuur als dood is en de geest zich verliest
in de wonderen van liefde, die de goddelijke Bruidegom zich verwaardigt te schenken aan zijn arme
dienstmaagd."
Aldus zich offerend in een volkomen overgave en
vereenigd met Christus' lilden, kon zij zich losmaken
van alle eigenliefde en een zuiverheid bereiken, die
haar nader bracht tot de vereeniging in God. Arm en
verlaten voelde zij zich in haar zelve verstorven en
haar bidden en mediteeren werd een zalige verborgenheid in de onveranderlijke liefde, waarbij zij somtijds alle besef van tijd en alle lichamelijke gevoeligheid verloor. Hevig bewogen verhaalt zij in het
volgend schrijven (10 Aug. 1695) van haar geluk gedurende het octaaf van het Heilig Sacrament, om ten
slotte te verklaren, zooals vóór haar zoovele Heiligen
deden, dat de volkomenheid van dien toestand onuitsprekeliJk is: „het meest bewonderenswaardige, zegt
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ze dan, is dat na de ziel zijner bruiden verlicht en met
wonderen vervuld te
te hebben,
hebben, lElij
Hij een zegelslot op di
die
ziel drukt om alles er
er in op te sluiten, zoodat die bruiden niet dan zeer onvolmaakt daarover kunnen sprekken."
en. "
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VI

Toen Jeanne dit hoogtepunt van innerlijk leven bereikte, vertoefde zij al ruim drie jaren in de wildernis.
Reeds vanaf haar Jeugd was zij een zwijgende, die het
gepraat met de menschen vermeed. Ook gedurende
de lange reeks van Jaren in dienst bij die lastige en
verbitterde dame bleef zij eenzaam en zwijgend, zelfs
bij de meest onverdiende verwijten. Zoo had zij in
voortdurende stilte en verborgen ascese verworven de
zuiverheid van geest, het heldere licht, waarin de
Godsliefde groeit tot een onoverwinnelijke kracht. Met
deze genadegave was zij in staat geweest te dragen de
sombere verlatenheid van bosschen en bergen en daar
te ontvangen de loutering, die haar ziel opvoerde tot
het alles overstralende samenleven met den Beminde.
Doch niet altijd gelijkmatig en onbewogen kan duren
een zoo iel brandend geluk in dit aardsche leven van
striJd. Jeanne had nog altijd tilden van diepe inzinking en schroeiende dorheid, zoodat het haar scheen
als was jezus ver van haar geweken. Dan kwamen
bekoringen van eigen li efde of hoogmoed, folterende
twijfel aan geloofsdogma's zooals de goddeliJke geboorte van Christus of zijn tegenwoordigheid in het
H. Sacrament, Juist daar, waar zij kort tevoren een
extatische verheffing beleefd had. Maar in nederige
overgave nam zij de drukkende eenzaamheid aan als
een straf voor haar zonden en legde zich zware boete
S . Kluizenaressen.
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en straffen op, wierp zich op de knieën voor haar
kruishout, het gelaat tegen den harden grond, geeselde zich met den scherpen geesel, bad luid in de wilde
stilte den klaagzang der boetepsalmen en offerde
uren van haar nachtrust in de donkere grot, tot zij den
vrede vond in het gebed.
Het meest bedroevende echter voor de arme, van alle
menschelijk contact afgeslotene kluizenares waren de
duivelslisten, die ten doel hadden een groote zinneliJkheid in haar op te wekken. De diep verstorven
vrouw, die reeds den vijftigjarigen leeftijd bereikt
had, beleefde dan afschuwliJke dingen. Op een dag,
terugkomend van den vrachtriJder, ontmoette zij in
het struikgewas een zeer mooi Jong meisJe, dat hevig
weende. Zij hoorde en zag haar plots op korten afstand
vóór haar. Toen Jeanne genaderd was, zeide het
meisje: „Jammer dat u niet wat eerder kwaamt, u
zoudt mij veel verdriet, schande en schaamte gespaard
hebben. Want ik was overgeleverd aan het geweld van
twee ongelukkigen. En omdat zij hun schandelijk doel
niet bereikten, hebben zij mij vreeseliJk gehavend en
mishandeld. Toen zij u hoorden zingen (Jeanne zang

halfluid de vespers), zijn zij in het Bosch gevlucht,
maar laat ons van hier weggaan, zij zouden kunnen
terugkomen en met u handelen als zij deden met mij".
Toen geleidde Jeanne haar naar een kelderachtige
spelonk, die dichtbil was en waar Jeanne soms beschutting zocht tegen slecht weer, als ze uit de wilder66

nis moest gaan. Onderweg begon het meisje opnieuw
de stuitende bijzonderheden te verhalen van haar
mishandeling, zoodat Jeanne haar streng het zwijgen
moest opleggen. Daar aangekomen, trok de kluizenares
het kruis uit haar kleeding, knielde en begon te bidden. Het meisje bleef aan den ingang en riep haar bits
toe, dat zij benauwd werd in de spelonk, zij zou wel
daarbuiten bidden ...Het was reeds lang donker geworden, toen Jeanne plotseling een ruwe leelijke stem
hoorde: „waar is de ongelukkige, die zich zoo fel tegen
ons verzet " ? En verschrikt de oogera opslaand, zag zij
het meisje niet meer, maar als in het licht van een lantaarn stonden dichtbil twee afschuwlijke mannen in
onzedigen toestand. Vertrouwende in de bescherming
van haar Beminde, wilde ze naar buiten loopera om
zich te wentelen in de doornen, maar zij werd tegengehouden door sterke handen en driemaal neergeslagen en afgeranseld, zoodat zij den volgenden dag niet
meer kon loopera en in groote pijn daar moest blijven.
Eerst in den volgenden nacht bereikte zij een gebed
van diepe rust, het scheen toen of een lichtstraal haar
geheel omhulde en een stroom van kracht en zoetheid
geheel haar wezen doorstroomde.
Een nieuwe aanval van den duivel volgde, toen het
kort daarna Kerstmis werd. Vroeg aangekomen in de
stille dorpskerk van den goeden ouden pastoor, had
zij een felle bekoring tegelijk tegen het geloof en de
zuiverheid. Bijna onweerstaanbaar werd haar opge67

drongen, dat he kind Jezus de natuurliJke zoon van
St. Joseph was; zotte en leelijke voorstellingen, zegt
ze, bestormden haar aanhoudend, zoodat zij uit de
kerk vluchtte en het niet waagde de communiceeren.
Terug in haar kluis, liep ze naar den calvarieberg, nam
een bloedige geeseling en wentelde zich over he scherpe gesteente. Dan scheen plotseling een groot licht,
dat de omgeving ver overstraalde: zij zag niets, maar
hoorde een stem, die haar aanmaande terug te gaan
naar de kerk en in een hei li ge communie haar hart te
maken tot een kribbe voor het goddelijk Kind. Zij deed
het en beleefde een hoog geluk.
In zijn antwoord sprak pater de Bray het vermoeden
uit, dat de ontmoeting met het weenende meisje een
droom kon geweest zijn, of een hallucinatie, ontstaan
door verzwakking ten gevolge van verstervingen en
te lang voortgezet vasten. Maar bekoringen, troostte
hij haar, waren onvermijdelijk op den moeilijken weg
naar de volmaaktheid. Groote Heiligen en vele kluizenaars voerden zwaren strijd tegen hoogmoed en
zinnelijkheid tot aan hun dood.
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VII
De vrees, dat men haar kluis vroeg of laat zou ontdekken, werd voor de vergeesteliJkte vrouw een voortdurende obsessie, erger dan de mishandelingen van
den duivel. In weerwil van a lle voorzorgen trok
zij altijd meer de aandacht, wanneer zij naar de
kerk of den vrachtrijder moest gaan. De paters
Franciscanen, waar zij soms biechten ging, lieten
haar tenslotte bespieden, in samenspraak met die
alleen wonende dame, waar Jeanne op een strengen
winterdag geweest was, om zich te warmen. Uit de
kerk komend op een Zondag in September, werd zij
weder door die vrouw aangesproken en om geen opzien te baren, gedwongen te gaan naar haar huis. Daar
moest zij hopren, dat men op een helderen zomernacht
haar ongemerkt gevolgd was naar haar rotsverblijf,
dat een der paters en ook die vrouw daar later nog
geweest waren. Wel bleek, dat men niet tot haar woonrotsen was doorgedrongen, doch slechts tot een spelonk dichtbil, waar Jeanne het eerste grove werk verrichtte aan haar beelden. Maar angstig sloeg zij de
meest vriendelijke aanbiedingen tot samenwonen der
dame af en keerde neergeslagen langs een grooten

omweg naar haar kluis terug. Zij begon dadelijk een
novene met groote verstervingen om te weten, wat zij
doen moest, want zonder toestemming van haar raadsman mocht zij niets doen. Na de novene was zij over69

tuigd, dat zij moest vertrekken. Dit was de wil van
haar Beminde. Ze ging dan onmiddellijk naar het
diepe dal, dat zij twee Jaar geleden had gevonden op
haar langen tocht door de bergen, zuidwaarts dertig
mijlen ver. Driemaal moest ze heen en weer trekken
om haar klein bezit over te brengen, meestal des
nachts of in de vroegte, omdat de dagen nog heet
waren. De nieuwe kluis noemde ze het ravijn der
beken om de tallooze beekles, die glanzend langs de
rotsen naar de diepte vielen en overal ruischten tusschen planten en struiken. Twee rotsspelonken dienden als slaap- en bidcel, beide naar het zuiden open
in den zonneschijn. Een ondoordringbaar woud omringde op eenigen afstand deze eenzaamheid, er was
een volkomen kloosterstilte, zij hoorde niets dan het
zacht geruisch van het water, geen roofvogels, geen
wilde dieren: wel zag ze in de diepere rotsspleten
donkere slangen kruipen en groote hagedissen wegschieten tusschen het gesteente, maar zij vreesde de

dieren niet meer.
Hier voelde zij zich veilig en gelukkig, met grooten
aandrang hervatte zij haar leven van boete en gebed
volgens den ouden regel en zij zag niet op tegen de
nieuwe versterving, dat ze drie mijlen meer moest
loopen door dichte bosschen om naar de mis te gaan
of te biechten bil monniken, wier klooster eenzaam,
als een ermitage in de bergen lag.
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Na he verhaal der martelende bekoring en den daarop volgenden hemelschep troost in den kerstnacht,
schreef zij in een brief (23 April 1696) aan pater de
Bray: „toen scheen het mij, dat mijn ziel werd geleid
en verlicht door een hongeren geest (un Esprit Suprême), die mij met groote klaarheid openlegde de mysteries van het geloof, zoodat ik met verrukking dit alles
schouwde in een nieuw licht ... en ik meende, dat
God mij dien Geest toevoegde als beschermer en
leeraar." In de drie Jaren, die zij nog zou doorbrengen
in het ravijn der beken, kwam die beschermende en
leidende geest haar telkens te hulp in den strijd tegen
hoogmoed en eigenliefde, want diabolische aanvallen
van zinneliJkheid kwamen nu haast niet meer voor.
Bij een groote klaarheid van haar verstand had zij
visioenen van den gruwel der zonden in den hoogmoed en daarna van de onuitsprekelijke liefde in het
goddelijk lilden en in den zoendood van haar Beminde. Dan weer zag zij in haar intellect de simpele
onvermengde liefde van den reinen mensch tot God,
de wonderen, die de sacramenten uitwerken in de
ziel, de eigen beteekenis en schittering der verschillende deugden en vele andere troostende en glorierijke visioenen.
Deze buitengewone gebedstoestanden vermenigvuldigden zich alweer inbaar nieuwe eenzaamheid: wanneer zij in de kerk der monniken gecommuniceerd
had, bleef ze daarna nog maar korten tijd op haar
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plaats, uit vrees, dat door houding of door uitdrukking
van gelaat voor de menschen zichtbaar werd, wat er
in haar gebeurde; ijlings vluchtte ze dan in de bosschen naar de stille kluis, om daar als de nederige
dienstmaagd te ontvangen het mystieke loan.
Voortdurend staande onder gelofte van gehoorzaamheid, moest zij op voorschrift van pater de Bray
nauwkeurig schrijven over alle bijzondere toestanden
van haar innerlijk leven. Zij deed het in subtiele en
eenvoudige woorden, enkele malen echter werd onder
het schrijven de herinnering zóó machtig, dat zij zich
liet meeslepen in een warmen, meer lyrischen toon.
Wat zij aan het lichaam schonk tot onderhoud, werd
nu nog veel schraler afgemeten, het zwijgen bewaarde zij met nog veel grooter strengheid en elke aanleiding, dit te moeten verbreken, werd door haar angstig
gemeden; alleen het snijwerk aan beelden of crucifix
bleef zij voortzetten in de uren van verpoozing en
ontspanning. Zij voltooide nu ook het kruisbeeld, dat
zij aan pater de Bray opzond, een mooi beeld, gesneden uit een enkel stuk hout „dat door de beeldhouwers
van den tijd zeer werd geroemd." 1 )

Op het einde van de zeventiende eeuw was er in
1 ) Bij den dood van pater de Bray werd dit het eigendom van
Madame de Maintenon, later van de Capucinessen van Parijs.
En volgens A. Gazier bevindt het zich nu in een nonnenklooster
te Amiens.
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Frankrijk een groote strijd ontstaan over het Quietisme van Madame Guyon, een vrome weduwe, wier mystisch- theologische geschriften over het innerlijk gebed
en de christeliJke volmaaktheid nauw verwant waren
aan die van haar ijdgenoo, den Spaanschen priester
Molinos. Toen de laatsten door de kerk veroordeeld
werden, groeide in Parijs ook he verzet tegen Madame Guyon, maar Fénelon, de aartsbisschop van
Cambrai, verdedigde haar leer in een nieuw boek:
„Explications sur les maximes des Saints". Toen
drong de strijd ook hevig door tot he hof van Lodewijk
XIV, waar levendige gesprekken gevoerd werden
tusschen voor- en tegenstanders. In hofkringen had
pater de Bray op zijn standplaats, zoo dicht bij Versailles, vele biechtelingen, hij stond bovendien bekend
als een ervaren zielkundige en zeer innerlijk levende priester. Voor hem als biechtvader was het van
he grootste belang, het Juiste standpunt in te nemen
ten opzichte van het veelbesproken boek van Fénelon:
en zoo gingen zijn gedachten naar de boven alle
anderen begenadigde en verlichte geestelijke dochter, de eenzame kluizenares in de Pyreneeën; hij
alleen kende Nare extatische gebedstoestanden en
geloofde in haar bovennatuurlijke leiding. Hij zond
h aar het boek en schreef aan het slot van zijn bries
van 26 Febr. 1697: „Ziehier het boek. Lees het in de
uren van uw recreatie. Bestudeer het: Ik smeek u en
beveel u in den naam van God, mij uw meeping er
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over te zeggen, niet in een brief, maar in een afzonderlijk stuk."
Toen Jeanne dit boek ontving, kwam er groote onrust
over haar, hevig moest zij strijden tegen opkomende
IJdelheid bij de gedachte, dat haar geestelijke leider met
grooten aandrang en in naam van God haar meeping
wilde weten over een moeilijk theologisch boek als die
Maximes des Saints: zij, een arme onwetende, moest
uitspraak doen over ste llingen vol gevaren voor het
heil der zielen en die haar geslacht en wetenschap te
boven gingen. Maar de gehoorzaamheid liet geen
uitweg toe.
Als voorbereiding tot de lezing hield zij drie novenen
onder streng vasten en het regelmatig gebruik van
den scherpen geesel. Dan las en herlas zij het boek
meermalen gedurende het ontspanningsuur. En bij
elke lezing werd haar afkeer grooter en zag zij het
verderfelijke van het boek in feller kleur. Een groote
opwinding maakte zich van haar meester, zij meende,
dat de pater haar hield voor een vreemdsoortige, onbetrouwbare vrouw, bandeloos in haar geloof en godsdienst en dat hij haar aldus op de proef wilde stellen.
Of zij werd in de war gebracht door alle afschuwliJkheden, die de Quietisten bedreven en toorn vervulde
haar tegen den aartsbisschop van Cambrai. Ten slotte
begaf zij zich op weg naar haar vertrouwden biechtvader in de abdiJ, waar zij ook naar de mis ging, zij
wilde hem raadplegen, al moest ziJ ook haar verbor74
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Bray aan haar overgebracht werden, antwoordde zij:
„gij beveelt mij mijn meering te zeggen over de verbeteringen, welke de geleerde doctor, die onderteekent
Pirot, gemaakt heeft in mijn meeringen over de
Maximes des Saints. Helaas, ik zeg u ronduit, dat ik
mijn onwetendheid beken en dat ik gesproken heb
over dingen, die ik niet in staat was te begrijpen, maar
de gehoorzaamheid heelt het gewild. Ik ben hem
dankbaar voor de liefde, die hij had, mij op mijn fouten te witzen ...Maar toch moet ik u zeggen, dat al
wat ik schreef, geschiedde in een geest van onderwerping en dat veel fouten er in zijn gekomen met het
gevolg, dat er een Ja kan staan in plaats van een neen:
want mijn pen kon den geest niet volgen, die mij
dicteerde. . . Mijn geslacht moet het stilzwijgen bewaren over de leer, omdat God aan de vrouw niet den
sleutel gegeven heeft." 1 )

) Zooals bekend, werd het boek der Maximes al spoedig door
de Kerk veroordeeld en heeft Fénelon zich onmiddellijk onderworpen.
1
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VIII
Van haar geestelijken leider pater de Bray kreeg
Jeanne toestemming als pelgrim te gaan naar de middeleeuwsche abdij en bedevaartplaats Montserrat in
de wilde rotsen der Spaansche Pyreneeën. Dat was
een tocht van drie dagmarschen ver, langs boschwegen klimmend en dalend tusschen hooge bergen.
Jeanne liep meestal des nachts om de menschen te
ontvluchten en het stilzwijgen ongestoord te kunnen
bewaren; zij ging als een echte pelgrim, haar onderhoud bedelend om Gods liefde en die der Madonna.
Op den tweeden dag had zij rust gehouden in een
boseb, waar tusschen dichte hulststruiken een leege
plek was. Toen zij bij het eerste dagschemeren wilde
opstaan, zag zij vlak naast haar een Jonge bedevaartgangster, die volkomen geleek op de dienstmaagd van
de dame, die haar gedwongen had mee te gaan naar
haar woning in de parochie van den ouden pastoor.

Zij vroeg den weg naar Montserrat. Den vinger leggend op haar mond, wees Jeanne zwijgend de richting. Toen werd de vrouw boos, zeide, heel goed te
weten, dat zij niet stom was en dat zij haar zou dwingen te spreken. De kluizenares viel op de knieën en
het kruis uit haar kleed trekkend, bad zij: „in te
Domfine speravi, non confundar in aeternum". Zij
kreeg een hevigen slag op haar rug, maar in stilte bad
zij voort, nu tot Maria; „Monstra te esse matrem ".. .
77

Toen hoorde ze een zachte stem; „sta op en vrees niet
meer!" Zij richtte zich op en de vrouw was verdwenen; psalmzingend ging ze verder langs het eenzame
pad, terwijl het gezang der kleine vogeltjes in het hout
schalde als een zuivere vreugde tot haar troost.
Nog een tweede maal deed de booze geest een poging
om haar bedevaart te verstoren: door schijnbeelden
van pelgrims en het gezicht der abdijkerk van Montserrat in de verte werd zij op een dwaalspoor gebracht
en geraakte geheel uit de richting. Doodelijk vermoeid
kwam ze in een berucht oord, waar goddelooze menschen woonden, die met boosheid haar wegJoegen.
Tegen den avond sleepte zit zich naar een plekte in
het boseb, afgelegen van den weg en verdiepte zich
in een beschouwend gebed, dat duurde tot den volgenden dageraad. Toen voelde zij zich gesterkt en uitgerust, zij vertrok onmiddellijk en al biddend kwam ze
weldra in het heilige oord der bedevaart.
De eenzame vrouw werd wonderlijk bewogen, toen
zij onder de hooge gewelven der abdijkerk de schoone
misceremoniën der monniken aanschouwde in den
lichtschijn der talrijke kaarsen. Maar toen zij wilde
biechten, eischte de Jonge priester, dat zij een generale
biecht zou spreken. Zij zeide, daaraan geen behoefte
te gevoelen, doch de priester bleef aandringen. Daarop verliet zij zonder meer den biechtstoel. Een oude,
eerbiedwaardige monnik, die voorbij kwam, stelde
haar gerust: Hier zoo min als elders kon een generale
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biecht gevergd worden, dit was al te groote ijver van
den jongen priester."
Ze ging communiceeren in een volgende mis en werd
weldra zóó vervuld van haar liefde „dat men haar
voor een krankzinnige hield ". Er ontstond een rumoer
rondom haar en op haar los slaande, wilden de menschen haar de kerk uitlagen, want zij was een gekkin,
wist niet wat ze deed en was toch te communie
geweest. Die oude pater kwam weer en zeide streng,
dat ze niet gek was en men haar met rust moest laten.
Korten tijd later verliet zij de kerk en ging naar een
kleine kapel dichtbil, om God te smeeken, overal en
altijd aangezien te worden voor een arme zondares.
Toen zij weer terugkeerde in de Madonnakerk, kwamen dadelijk Benige menschen vergiffenis vragen,
dat zij haar geslagen hadden, waarop zij antwoordde,
dat niemand haar beleedigd had, veel meer had men
haar een genoegen gedaan. In een schemerdonkere
zijkapel bil den ingang, waar geen menschen waren,
ging ze knielen en verdiepte zich uren lang in een
beschouwing van den gegeeselden Christus, waarbij
haar ziel wegzonk in liefde en lijdensbegeerte. Altijd
nog meer verlangde ze te lilden met den Beminde in
de geeseling, lilden tot het uiterste waartoe Hij haar
waardig vond. Daarbij voelde ze het lilden ook steeds
heviger worden in haar lichaam, maar gelijktijdig
groeide de liefde en het werd een onuitsprekelijk
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gens vroeg de vrouw boos, wat ze toch met de dieren
gedaan had, of zij ze de melk had willen afnemen of
misschien de uiers leegzuigen: maar Jeanne wilde de
verklaring niet geven en zweeg. Een paar nachten
later dacht ze, dat de geiten nu wel gewend aan haar
waren en, omdat het Vrijdag was, wilde zij in een
hoek van den stal haar gewone afstraffing nemen.
Opnieuw begonnen de beesten angstig te springen en
jammerlijk te schreeuwen; toen opeens ging de deur
open en beide vrouwen wierpen zich op haar. Zij
sloegen maar door met haar vuisten, totdat zij geheel
uitgeput en buiten adem moesten ophouden. Daarna
Joegen zij haar de straat op, midden in den nacht. „Ik
ging naar de kerkpoort, zegt ze, en op mijn knieën
dankte ik den Beminde voor de genade, iets te kunnen
lilden om zijn liefde.
Toen de deur geopend werd, ging zij knielen in de
donkere zijkapel bil den ingang en bleef daar alleen
den geheelen dag, neergebogen in gebed en meditatie
over den lijdenden Jezus, zij zat daar stil en geheel
onttrokken aan al wat gebeurde in haar omgeving, zij
beleefde een „agonie d'amour" in het verlangen samen
te lilden met Hem, die haar leerde, dat dit lilden was
de Liefde.
T egen den avond werd zij als wakker geschud uit
haar gebed door twee Juffrouwen: deze hadden haar
houding van diepe verzonkenheid opgemerkt en ook
bespied, dat zij den geheelen dag haar plaats niet had
6. Kluizenaressen.
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verlaten. Zij vroegen Jeanne mee te gaan naar haar
huis om te eten en te drinken. Doch zij wenschte nog
de vespers hij te wonen, die Juist zouden beginnen.
Toen zij daarna buiten kwam, wachtten de twee
dames haar reeds op om gezamenlijk naar huis te gaan.
Op de vraag wie zij was, antwoordde de kluizenaren,
dat zij een arme dienstmaagd was uit Frankrijk, die
deze bedevaart deed als boete voor haar zondig leven.
Daarop sprak de oudste der twee to haar in zuiver
Fransch: „Wij zien wel, dat gij een vrome pelgrim
zilt, beschouw ons als uwe werkelijke zusters en zeg
ons wat gij noodig hebt, wij zullen het U gaarne
geven.
Bij deze goede dames bleef Jeanne gedurende de nog
overige dagen, die zij in Montserrat doorbracht. Zij
had een kamertje voor haar alleen, dat toegang had
tot een binnenplaats, zoodat ze ongehinderd in en uit
kon gaan. Aan het dienstmeisje hadden de dames
opdracht gegeven haar te verzorgen en te geven wat
zij wenschte. Elken morgen ontving zij van deze bij
haar vertrek een broodje, dat zij, buiten gekomen, uit
naam der twee weldoensters weggaf aan een arme,
aldus verbergende, dat zij uit versterving leefde, geheel zonder brood.
Haar verblijf in Montserrat duurde drie weken. Op
den avond vóór haar vertrek ging zij naar de kamer
der twee dames, wierp zich op de knieën en dankte
voor al de ontvangen weldaden. Den volgenden
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morgen vertrok ze nog voor den dageraad en keerde terug naar haar eenzame kluis, waar zij in den
avond van den vierden dag aankwam. Toen zij haar
woongrot binnentrad, verwelkomde haar het trouwe
eekhoorntje, dat haar gevolgd was uit haar eerste
rotsverblijf naar het ravijn der beken en nu vriendelijk en blij, spinnend en piepend, op haar schouder
sprong.
In de drie weken van haar verblijf te Montserrat had
zij elken dag eenmaal water gedronken en in het
geheel vijfmaal gegeten vruchten en wat rauwe wortels. Maar elken dag had zij de heilige communie
ontvangen, met uitzondering van twee dagen, waarop
zij gedwongen werd na middernacht water te drinken
uit vrees voor bezwijming.
Op de heenreis echter had zij den tocht naar Spanje
moesten onderbreken, omdat het Pinksterfeest inviel;
zij had toen als voorbijtrekkend pelgrim een onderkomen gevraagd in een nonnenklooster, dat op den
weg lag. Daar had zij een schoon en troostend visioen,
in een verrukking urenlang voortdurend. Omdat
zij op Pinksteren in Parijs gedoopt was, wilde ze
naar oude gewoonte haar doopbeloften vernieuwen.
Teruggetrokken in de stille kloosterkapel, op dat uur
geheel verlaten, las zij in haar getijdenboek de doopceremoniën en de uitleggingen en verloor zich verder
in een diepe meditatie over de goddelijke liefde. Teen
toonde Christus haar, dat de priester bij het doopsel
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zijn vertegenwoordiger is en dat het water in de schelp
voorstel het water en bloed uit zijn zijdewonde. En
het beeld in haar geest werd zóó helder en stralend,
dat het scheen alsof Christus samen met den priester
haar doopte en, naarmate het water en het bloed dropen over haar hoofd, nam haar ziel Gods gelijkenis
aan. St. Jan de Dooper en St. Jan de Evangelist,
samen met de heilige Jeanne, vervulden de rol van
peter en meter. Het scheen haar, dat zij ingeschreven
werd in een boek met jezus' bloed, terwijl de duivel
haar wilde schrijven in het zijne, maar dit niet kon ,
en toen losbarstte in een hevig geraas. Uit haar borst
trok men iets als een klein gezwel, wat naar zijn kant
werd geworpen, waarop hij wild vloekend verdween.
Haar engelbewaarder en de twee patroon -heiligen
bekleedden haar eerst met een wit gewaad en vervolgens met een mooi paars: zij deden haar verstaan, dat
het witte beteekende de reine onschuld, het paarse
de boete en versterving, die zijn moet de voedster der
onschuld. Toen legde Christus een kruis op haar
schouder, met de woorden: „Ga in vrede, vergeet niet,
wat gij beloofd hebt." Zij wierp zich in aanbidding
neder en haar heele wezen werd vervuld van een onuitsprekelijke liefde.
Van den morgen tot den avond bracht zij die Pinksterdagen door in de eenzame kapel, terwijl haar zinnen
en natuurlijke vermogens als ingesluimerd waren en
.

84

.

hart en geest vervuld werden van de gaven van den
H. Geest.
Op haar brief van
van 16
16 November
November 1698
1698 met
met het
het uitvoeuitvoerig relaas van de
de bedevaart naar
naar Montserrat kwam
maanden lang geen antwoord.
antwoord. Een gevoel van volkomen verlatenheid en twijfel
twijfel aan de zuiverheid van
ten zeerste
haar geestelijken toestand,·
toestand, -— twijfel,
twijfel, die ten
werd door
den booze,
booze,—
- groeiden al
aangewakkerd werd
door den
machtiger in haar, naarmate de stille dagen in haar
kluis voorbij
voorbij gleden.
gleden. Zelfs
Zelfs de telkens terugkeer
ende
terugkeerende
geestelijke verheffingen in het gebed konden die rustverstoringen niet beletten.
beletten. Tenslotte
Tenslotte kwam
kwamdaarbij
daarbij
oudennogde
nog de onrust over
over de gezondheid van haar
haar ouden
overleden was.
raadsman, die misschien reeds lang overleden
En zoo schreef zij
zij op 22 Mei 1699
1699 weer opnieuw aan
Bray: "ik
worden evenpater de Bray:
„ik begin ongerust
ongerust te worden
zeer over
over uwe gezondheid
gezondheid als
als over
mijn fouten en
over mijn
gebreken.
Ook
vrees
ik,
dat
U
mij
antwoord
gebreken. Ook vrees
dat
mij geen antwoord
waardig
wegens al de
de slechtheid en armzaligarmzaligwaardig acht wegens
overreed mij
heid, die ik u moest mededeelen. Ik overreed
mil tot
mijn troost, dat al wat u doet, dient om mij
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geven en mijn wil aanwakkeren om God te dienen
en lief te hebben."
Maar dan kwam haar „Esprit Suprême" weer te hulp
om haar op te halen uit de diepe inzinking en hij
toonde haar in een plotselinge verlichting, dat zij
altijd nog te veel gesteld was op troost in haar lilden;
medelijden met zich zelve was er nog bij haar, in
plaats van volkomen overgave aan den goddelijken
wil. En onmiddellijk liet zij in haar brief volgen, dat
de pater haar niet meer met troostwoorden moest opbeuren, maar enkel met strengheid moest werken aan
het heil van haar ziel. De geheimzinnige leeraar had
haar laten zien, dat noch vertroosting noch dorheid,
noch geestelijke zoetheid de ziel aangenaam of onaangenaam maakten bil God. Bittere verlatenheid of
dorheid was een veel veiliger middel om te komen tot
de samenwoning in God dan troost en zoetheid: want
dan schenkt God aan de ootmoedig neergebogen ziel
de genade van een lijden, dat de menschelijke natuur
te boven gaat, om haar deelachtig te kunnen maken
aan den onschatbaren rijkdom van zijn Kruis in de
volle vereeniging met de goddelijke liefde.
Onmiddellijk na haar thuiskomst van den bidgang
had Deanne haar gewone oefening en verstervingen
weer opgenomen en met groote nauwgezetheid den
kring der kerkelijke feesten streng liturgisch gevolgd.
Met nederigheid verhaalde zij telkens al de bijzondere
gunsten en gaven, die zij daarbij ontving.
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Na de voorlichting van haar hoogera leeraar en beschermer, waardoor zij de telkens weer opkomende
scrupules over haar geestelijk leven gemakkelijk kon
overwinnen, voelde zij zich „in haar eenzaamheid als
in een aardsch paradijs ".
Eindelijk ontving zij het antwoord op haar brief van
15 November 1698. (Dii antwoord was gedateerd 7
April 1699). Pater de Bray gaf haar den raad tot God
te bidden, voortaan verschoond te mogen blijven van
al die troostende zielsontroeringen en verheffingen,
die haar zoo gelukkig maakten, omdat in de ontbering
daarvan een grootere zuiverheid en volmaaktheid te
bereiken was en zij niet blootgesteld zou worden, altijd
nog eenigszins toe te geven aan een gevaarlijke eigenliefde. Jeanne begreep, dat dit geheel in overeenstemming was met wat de Esprit Suprême haar geleerd
had en volgde gehoorzaam den raad: immers reeds
zoo dikwijls had zij gebeden om altijd nog meer lilden
en niet om troost. Maar in den brief stond ook de
ernstige vermaning, dat haar verblij f in Montserrat te
lang geduurd had. Zij moest bil zich zelf onderzoeken
welke de ware drijfveer geweest was, die haar de eenzaamheid voor zoo langen tijd deed verlaten. Was het
verveling of hoogmoed of ijdelheid of een andere
verkeerde neiging, dan deed zij beter naar Parijs terug
te keerera. „De eenzaamheid, zeide hij, heeft niets in
het middelmatige, noch het goede noch het kwade,
noch de zuiverheid der genade noch de zonde, noch
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het aangename noch he verdriet of het lilden: zij is
het paradijs of een hel. De mensch kan er niet lang
mensch blijven, de eenzaamheid vergoddelijkt of verdierliJkt hem." Doch al wat de pater schreef over haar
bedevaart kon niet de minste onrust opwekken bil de
arme kluizenares. Haar eenig motief was geweest een
daad van liefde te stellen voor de Moedergods en haar
bescherming te vragen in de gevaren. In haar zelve
had zij al dien tijd de eenzaamheid der kluis ongestoord bewaard, he eenig verdriet was, dat zij toen
noodzakelijk wat meer het stilzwijgen had moeten
breken. Maar ze had even streng gevast en boetvaardig geleefd als in de woestenij der bergen. Uit zijn
brief zag ze, dat er nog altijd twijfel bil pater de Bray
opkwam over de echtheid van haar hooge gebedstoestanden en extasen, evenzeer over de bovennatuurlijke verschijnselen en haar beschermer, den „Esprit
Suprême."
Zij moest vooral de voorgeschreven rust nemen, geen
overdrijving begaan in lang vasten, niet te veel psalmen of cantieken zingen en geen bespiegelingen houden, die haar konden brengen tot buitengewone

gevoelstoestanden. Als afschrikwekkend voorbeeld
verhaalde hij van een broeder uit zijn klooster, die zich
zoo zeer opwond, als hij in den refter iets ontroerends
hoorde lezen, dat hij in een soort extase geraakte, als
dan zingende of biddende gelijk een engel, maar die
verre van 'n heilige was. Gehoorzaam volgde Jeanne de
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aanmaningen van haar ouden raadsman en antwoordde op alle punten van zijn brief. Zij verhaalde weer
uitvoerig van den krachtigen bilstand, dien zij telkens
genoot van haren bovenaardschen beschermer: „dikwijls heeft Hij mij onderwezen over de diepe beteekenis der geloofsgeheimen op zulk een heldere en
verheven wijze, dat ik in een extase geraakte, die den
heelen dag duurde ... Dikwijls deed hij mij begrijpen
de sluwheid van den duivel, wanneer deze mij wantrouwend wilde maken ten opzichte van U en uwe
leiding. Ik heb u reeds gezegd, hoe mijn beschermer
mij daarover opheldering gaf : nog wil ik u zeggen, dat
ik hem dien naam (van Esprit Suprême) heb gegeven,
omdat mijn bewaarengel grooten eerbied voor hem
had als voor een hongeren geest ... Nu zal ik u uitleggen, hoe ik kan onderscheiden de werking van God
en die van den Engel, want die werking is geheel verschillend. De Esprit Suprême doet mij de dingen kennen bil opvolging, hij houdt mijn geest gevangen door
een voorstelling van elkander opvolgende wonderlijke
dingen, die mij geleidelijk opvoeren tot de extase over
Gods oneindige grootheid. Maar de geest Gods komt
als een stortvloed, soms laat hij aan de ziel niet den
tijd om zich te bezinnen, haar plotseling meevoerende
in een afgrond van liefde en begrijpen. Zij zou bijna
meehen niets dan licht te zijn, zonder een klein iets,
dat zich bevindt in die groote zuiverheid van licht
zooals de pit in het licht van de kaars. Zij begrijpt dan,
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dat er nog slechts schaduw is in dat licht door de grofheid van hare nog niet geheel vergeesteliJkte natuur.
Haar wil blijft altijd geheel vrij, maar de groote
genadegaven bewegen hem toe te geven aan de goddeliJke inspiratie."
Meestal had de eenzame vrouw die zielsverrukkingen
kort na de communie, doch het gebeurde evenzeer in
haar beschouwend gebed of plotseling wanneer zij in
haar stille grot een cantiek of psalm had gezongen.
Soms ook geraakte zij in een extatischen toestand,
wanneer zij langen tijd had moeten strijden tegen
zware bekoringen, dan was het of zij plotseling in den
donkeren afgrond harer menschelijke misère zich
omringd zag door een goddelijken bilstand, die haar
verstand doorstraalde en haar opvoerde in de ongerepte schoonheid der deugd, waarvoor bil bitter had
gestreden. Wanneer zij in de onverstoorde stilte van
het woud bezig was aan het snijwerk van haar beelden,
stonden als van zelf geest en hart open voor de liefdevolle influisteringen van den Beminde, dan gebeurde
het dikwijls, dat onbewust haar handen stil stonden
en zij zich geheel moest overgeven aan het geluk, dat
in haar opkwam, onweerstaanbaar. Doch zij vermeed
zorgvuldig zich over te geven aan verbeeldingen, die
haar konden brengen in een overspannen toestand of
tot gevoelens van eigenliefde, „opdat er niets in mij
overblijve, zoo schreef ze, van mil zelf, wanneer die
toestand van extase of verrukking over mil komt.
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Elken dag stel ik mij tegenover God als een voorwer
van haat om de verschrikking mijner zonden en fouten. Ik beschouw mij als een ongelukkig schepsel, dat
zonder Gods oneindige barmhartigheid verdiende
voor altijd van den hemel beroofd te zijn." Maar dan
werd ze uit haar diepe vernedering opgeheven tot
een hooge kennis der goddelijke grootheid en barmhartigheid en in die innerlijke verlichting werden
haar fouten en gebreken geheel weggeveegd, als hadden zij nooit bestaan. Hart en geest en wil werden
zoozeer vervuld van God, dat zij het geschapene niet
meer kenden en alleen nog konden bewogen worden
en handelen onder den drang der goddelijke liefde .. .
Deze brief was de laatste, die door de kluizenares verzonden werd aan pater de Bray, hij was gedateerd. 17
September 1699, het slot ervan luidde: „ik heb soms
sterke aanvechtingen om het heilig Jaar in Rome te
gaan doorbrengen. Als u het mij toestaat, zal ik gaan:
zoo niet, dan blijf ik hier. Ik ben sterk genoeg om de

reis te maken, maar innerlijk voel ik iets, dat mij tegenhoudt en mij zegt, dat het niet hoort bij mijn staat en
het niet past voor een vrouw, zoo ver alleen te gaan.
Van den anderen kant bekoort mij dat heilig Jaar en
spoort miJ aan, de kerken van Sint Pieter en Sint Paulus te bezoeken evenals zooveel andere heilige plaatsen en relikwieën, die er in Rome zijn. Vooral zou ik
er den Jubileum - aflaat willen verdienen. Meldt miJ,
wat u er van denkt en ik zal u gehoorzamen.
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Bid voor mij, mijn vader, ik doe het voor u."
Op 5 December 1699 begon de pater den brief te beantwoorden, doch in die dagen werd hij plotseling zwaar
ziek en stierf op 11 December. De negentien brieven
der kluizenares met de antwoorden van haar geestelijken leider, evenzoo zijn laatste onvoltooide brief,
werden op de pastorie te Châteaufori gevonden.
Maar wat er verder gebeurde met de mysterieuze
vrouw, die ook buiten haar wildernis alle aanraking
met de menschen ontvluchtte, daarvan is niets bekend

.

geworden.
Haar twee Fransche biografen uit de achttiende eeuw
vermelden nog wel, dat zij, geen antwoord meer ontvangende van den pater, voor haar zelve de zekerheid
had gekregen, dat hij gestorven was : aldus ontheven
van haar plicht van gehoorzaamheid, zou zij in den
loop van het Jubileumlaar den grooten pelgrimstocht
naar Rome aanvaard hebben. Maar geen van beide
schrijvers geeft den oorsprong aan, waaruit het feit
van haar vertrek zou vastgesteld zijn: zij veronderstellen, dat zij op de lange reis is overleden.
Op verzoek der familie de Montmorency werden door
de Fransche overheid in 1749 en volgende Jaren
ernstige, doch vergeefsche opsporingen gedaan om
haar kluis op de rotsen of de plaats van haar begrafe-

nis te vinden.
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lI. SINTE PELAGIA

1

o en daalde de zon over de golvende vlakte van Antio-

chië, fel over de landen glansde het gele licht en de
hooge stad in 't wijd schitterde als een brand tegen
het donkere azuur.

Drie mannen naderden de stad : Nero, bisschop van
Heliopolis, groot, als een profeet vol waardigheid,
naast hem zijn twee diakens, de hoofden nederig
gebogen. Doch alle drie de mannen, wit bestoven van
het lange gaan door de landen, waar slechts een arm
gewas van boomen stond, lood-blauw geworden in
den starren gloed der zon.
Naar alle kanten lagen de witte huizen tegen de
hellingen eindeloos, tempels verhieven zich hoog op
de heuvels, marmeren zuilen glansden rondom en
de zonnegloed fonkelde op het brons van groote beelden. Zijwaarts van het poortgebouw en de oude stadsmuur was een groene koelte van tuinen, waar in de
lommer sprongen de glinsterende fonteinen tot ver
langs den oever van den wijd bogenden Orontes. En
vele menschen in kleurenpraal van kleedenen kwa95

men ze tegemoet; die daalden uit de hooge stad om
verfrissching te zoeken in 't groen, nu dat de zon
nederlag in den koperpelen avond.
Gebogen in vermoeienis, gingen de vrome mannen
door het donkere gewelf der poort, ze liepen door de
straten usschen de menschen en keken niet op, als er
waren die hen bespotten, omdat ze geen weelderige
gewaden droegen, maar ruwe kleedenen, als van monniken uit de woestijn. Weldra kwamen ze in de breede
Singonstraat met woningen van grooten rijkdom,
bloemen gloeiden op voorpleinen tegen donkere galerijen en er was daar veel beweging van menschen
heen en weer in de laatste zonnestralen.
Toen hoorden ze plotseling het spelen van fluiten en
guitaren en naderende zagen ze een stoet van vrouwen in lichte gewaden en Jonge mannen in glanzende
chitonen. In 't midden, als een godin zoo heerlijk, ging
Pelagia.
Een lichtgroen gaas omsluierde haar, talloos daarin
vonkten diamanten en saphyren. Om den naakten
hals bewogen de blonde haren in den zachten wind,
haar oogen stonden stil turende, alsof er met den
avond gekomen was een koel gedroom.
Geuren van hartstocht wolkien rond, als de stoet
voorttrok door den zoelen avond en de schoonheid
van Pelagia schitterde in de wazige kleuren vol zonnestraal, zoozeer dat zij de oogen blindde van de
priesters, die terzijde stonden in de schaduw van een
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muur. Doch de bisschop zag haar aan, zag haar oogen
verwonderd gericht op hem en zijn gebogen priesters.
Een diepe droefheid kwam over hem en tranen troebelden zijn blik. Want meer zorg had deze vrouw om
aan haar minnaars te behagen, dan hij had om schoon
te zijn voor God: hij zeide het tot zijn diakens en
knielend boog hij het hoofd ter aarde, Juist toen Pelagia voorbij trok. Medelijdend zag zij den grootera
grijzen man vóór haar liggend in het stof.
En de mannen gingen verder door een straat, waar
het stil en grijs was tusschen oude huizen. Een eenzame stem zong slepend uit smalle vensters, vrouwen
zaten neergehurkt voor donkere poortles, mannen
dobbelden op straat. En er waren vrouwen, die bogen
uit eerbied voor de donkere priesters.
Aan 't einde der straat was een plein, waar hooge
ceders en tamarisken stonden, stil ruischende in den
wind: er schemerde de glinstering van een vijver,
waarbij watervogels zaten, slapend op hooge ponten.
Daar stond verscholen het kerkgebouw, waar de
bisschop met zijn diakens binnenging. Een flakkerende lamp straalde zwakken schijn door de leege
iuimte en ver in de diepe absis schemerde de witte
altaartafel, waarop een gouden kruis.
De bisschop knielde op het leege priesterkoor en boog
het hoofd in gebed; doch als een stoornis, die hij dacht
van den bonzen geest, schitterde voor zijn gesloten
oogen telkens opnieuw het visioen der wereldsche
7. Kluizenaressen.
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vrouw, zooals hij haar gezien had als in een weefsel
van zonnelicht en groen, erwij1 om haar stonden
mannen en vrouwen in een wuft gewarrel. En weer
blonken haar oogen vol verwondering hem tegen uit
al het licht. Dan kwam de angst in hem op en het
duizelde hem in zijn moeheid, dat zoo klein was zijn
verlangen naar God. Totdat eindelijk een week medelijden zich spreidde over het beeld der vrouw en in
zijn gemoed openbrak een gebed voor Pelagic: „O
God, die haar zoo groote schoonheid schonk, geef haar
ook Uw heilige liefde"
Telkens kwam dezelfde roep weer terug, en als hij het
zeide, zag hij haar schooner in een klaar gezicht.
Toen, in vermoeienis neergezonken op den vloer, viel
de vrome in diepen slaap en droomde:
!

Daar was een basiliek van blank marmer, waarin een

laan van zuilen onder wijd gespannen bogen. Uit
diepe ramen sloegen de morgenstralen over den witten vloer. Wierook wolkte door den lichtschijn om
het gouden kruis op den altaarsteen, blauwde langs
de gewelven, zonk als een teederheid van gebed over
het knielende volk in de kerk. Voor het altaar stond
hij zelf gekleed als opperpriester en over het koor
bewoog een groote schaar van diakens en catechumenen in witte kleeding. Steeds door klonk eentonig een
zacht gezang van litanieën, terwijl hij de ritueele
gebeden las in stilte. Doch toen hij opzag van het
papyrusblad, zweefde op vlakken vleugel om zijn
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hoofd
zwarte duif,
duif, die een reuk
reuk van walging
hoofd een zwarte
spreidde door de kerk.
oornig om de stoornis in heilige handeling, beval
beval hij
hij
Toornig
den boozen vogel te verjagen.
denbozr
het altaar terugkwam op het
Toen de bisschop van het
den duisteren
koor,
hij schrikkend
schrikkend weer
koor, zag hij
weer den
duisteren vogel
neerstrijken voor zijn voet, het hoofd gedoken. Maar
Maar
nu nam hij hem op en droeg hem voorzichtig op zijn
zijn
open handen, langzaam stappend over
over den blankenopen
helder water glansde in albasten
vloer, tot waar een helder
hij dompelde
dompelde hem
het water,
water, dat het
bekken. En hij
hem in het
zoete geuren
geuren rond
rond
rondspatte in de zon.
zon. Toen dreven zoete
zweefde omhoog,
omhoog, doch
doch nu schitterend wit
en de vogel zweefde
geworden en als doortrokken van licht: Hij zweefde
al hooger
ruime opening, waar de
honger in een ruime
honger en hooger
waren opengebroken.
opengebroken. Het volk was toegetoegegewelven waren
om hem heen, en allen staarden
staarden
stroomd, kringend om
den lichtvogel na, die steeds
steeds hooger
steeg,
totdat
hij
honger steeg,
hij
eindelijk verdween in een verblindenden gloed.
Zoo droomde de vrome en ontwaakte
ontwaakte in de
de donkere
kerk.

er
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II
In koele kamer zat Pelagia: buiten was het stil in
heete middagzon. Groen licht als onder boomen viel
uit diepe vensternis: in den schemertoon fonkelden
purperroode weefsels langs de wanden, bloemkelken
verspreidden bedwelmende geuren, water druppelde

uit marmeren fontein als parelende koelte.
Op een lagen divan zat Pelagia in witte kleeding, de
blonde haren hingen los over de naaktheid van hals
en schouders. Vóór haar op den vloer zat een .donker
meisje, het smalle hoofd gebogen over een ontrold
papyrusblad, Eusebia, het slavenkind.
Ze zwegen ... Pelagia staarde voor zich uit in strak
gepeins. Voor de pracht van haar lichaam had zij zien
neervallen den man, die gekomen was tot verspreiding
der nieuwe leer van het lilden om een geheimzinnige
liefde, om een onbegrijpelijk geluk. Zij had willen
kennen het geheim wat zoeter was dan het genot der
alles overheerschende aardsche liefde.
In de rust van haar meest verborgen kamer had Eusebia, het christenmeisJe, uit de heilige schrifturen gelezen. En zij had gezegd wat men haar geleerd had over
het hoogste geluk, de liefde tot God en de goddelijke
liefde tot den mensch.
Toen begon er voor Pelagic een groote striJd, want
weggeven moest zij de liefde tot het smettelooze lijf,
om dezen geheimzinnigen schat te ontvangen. Vreem100

de gedachten deden haar oogen fonkelen in den groenen schemer, die haar wangen bleekte. Zij dacht aan
al wat haar vrienden gezegd hadden van Grieksche
en Alexandrjnsche wijsheid en van het ijdele der
nieuwe gedachte. Maar het gaf haar geen rust, altijd
keerde het nieuw gehoorde terug en kwam weer
dezelfde ontroering, die haar beven deed. Met geweld
wilde zij verlagen al wat zij gehoord had en terugkeeren tot het oude zachte leven, maar zij kon niet,
er was een kracht sterker dan haar wil en boven het
visioen van den bedwelmenden hartstocht stond telkens weer het zuivere, rustige, wat zij voelde in de

onbekende liefde.
In herinnering zag zij het gebeurde van dien avond:
den grootera man, die bad met samengevouwen handen
vóór haar liggend in het stof, terwijl de anderen om
haar stonden, sprakeloos in bewondering voor haar
schoonheid ... Wat was het toch, dat haar zoozeer
bewoog
„Maar ik kan toch mijn eigen lichaam niet verachten!" riep ze opeens vol bitterheid. En ze nam in haar
handen de glanzende lokken en li et ze langs haar
vingers glijden languit.
Ze zag in den spiegel haar oogen fonkelblauw staan
onder hoogera wenkbrauwboog; zij wist heel haar
lichaam zuiver en harmonisch als het beeld van een
kunstenaar en met geweld Joeg de hartstocht door het
bloed. Opstaande rukte zij de lichte weefsels aan flar?
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den en stond in halve naaktheid sidderende. Zij wilde
het donkere meisje wegzenden, toen ze voor haar
voeten Eusebia's gelaat in tranen zag, doch in haar
oogen weer de raadselachtige glans, die haar plotseling schrikken deed van he eigen wild gebaar. Weenend hulde ze zich in de gescheurde gewaden, zat voor
Eusebia neer op den grond en trok met beide handen
het donkere hoofdje tot vlak voor haar gelaat.
En fluisterende:
„Wat is dan toch het geheim, dat Je overal meedraagt,
dat ik in Je oogen zie altijd even stil? Zeg het mij,
Eusebia!"
„Misschien is het, dat ik altijd tevreden ben: wanneer
een mensch zoo min mogelijk zondigt, vindt hil het

geluk."
„Wat is zonde ?"
„Dat is het kwade."
„Ik weet niet wat het kwade is, waarvan gil spreekt.
Maar hoe komt van dat niet - zondigen een geluk, dat
grooter is dan het genot van alle weelde ?"
Wanneer de mensch niet zondigt, voelt hij zich in de
liefde van Goden dat maakt hem zóó gelukkig, dat hij
niets anders meer verlangt."
„Hoe is het mogelijk, dat men een God zoo bemint!"
En Eusebia antwoordde : „de Jonge liefde tusschen man
en vrouw in haar diepste innigheid noemt men onuitsprekelijk. Hoe zou het dan mogelijk zijn, deze liefde
102

in woorden uit te spreken! Woorden over haar gesproken zijn als leege schalen, waaruit de welriekende olie
is vervlogen: nog slechts een zwakke geur blijft er in
over.
Stil turende op den grond, sprak Eusebia langzaam.
Pelagia staarde haar aan ... Niet zoozeer wat het
meisje zeide, was wat haar bewoog. Maar Eusebia's
houding was even gebogen als van een droomende,
haar oogen stonden vol stillen glans als weerkaatsend
een licht voor Pelagia onzichtbaar en zij voelde haar
geest wegzweven in ijler sferen, voor haar onbereikbaar.
„Waarom bemint gij uwen God zoozeer?" vroeg wederom Pelagia.
„Omdat God is de liefde, de oorsprong van alle zuivere liefde."
„Hoe weet gij dat ?"
..Het staat in de heilige boeken."
„Zeg mij nog meer van uwe liefde."
„Zij is de rust, die zoeter is dan alle genot, zij is het
verlangen, dat volkomen bevredigd wordt en toch
steeds grooter uitgroeit, zij is de kracht, die het leven
doortrekt zooals het water de aarde. En die het leven
verheerlijkt evenals het water de aarde bloemen en
kruiden doet voortbrengen. Door haar wordt het
gebed een onuitputtelijk genot en is het als had men

een geheimen schat gevonden."
Toen zweeg Eusebia: de oogen half gesloten, zat zij
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stil als een beeld, de dunne armpjes lagen rechtlijnig
over haar donker kleed.
Pelagic zag, dat haar geest was opgegaan in het geluk,
waarvan zij sprak. Een vage angst overviel de courtisane plotseling, doch dan voelde zij een groote liefde
voor het nederige kind, dat vóór haar zat.
Eindelijk nam zij Eusebia's bruine handen en kuste
ze: het meisje schrok alsof zij ontwaakte. Toen streelde Pelagic haar wangen en zeide met tranen in de
oogen:
„Ga nu heen, Eusebia!"
Een late zonnestraal schoot schuins door de vensternis in den rooden schemertoon en schitterde in het
druppelende water der fontein.., nog zat Pelagic
alleen in haar verborgen kamer. Tot haar waren
gekomen de jonge slavinnen om haar naar het bad te
voeren in het frissche marmerbekken en om haar
lichaam te zalven met de geurende oliën, doch zij
had ze weggezonden. Gekomen waren ook haar vriendenere vriendinnen om haar te halen voor een avondfeest buiten in de lommerige tuinen bij den Orontes,
en ook dezen zond zij weg en wilde ze niet toelaten in
haar gezicht. Eenzaam zat Pelagic in den avond bij
een lampje, dat in het midden der kamer brandde op
koperen schaal.
-
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III
Voor de grijze poortgebouwen der stad, opwaarts
langs den zacht klimetenden oever der breede rivier,
lag het heilige Daphne-woud, een uitgestrekt Bosch
van ceders en cypressen, waar de Romeinen in de
windruischende eenzaamheid van het donkere geboomte, een blanken tempel bouwden ter eere van
Apollo en Diana. Een zuilengang van marmer liep
rond het gebouw aan alle kanten; door een open
poort zag men in de geheimzinnige schemering van
een binnenhof de groote witte beelden van den goddelijken boogschutter in zijn fiere naaktheid en van
zijn zachte zuster Diana, de kortgerokte, geleidend
aan haar hand het gevangen hert. Rondom den tempel
tusschen heesters stonden tallooze kleine beelden van
goden en godinnen, fel en star in de doodsche stilte
der bladeren.
Gedurende lange tijden bleef hier ongestoord de
heilige rust en slechts zelden kwam er een priester
of een vrome om een gans te offeren of een schaap.
Maar toen Antiochië gegroeid was tot een stad van
honderd- duizenden, waar Grieksche verfijning zich
paarde aan Oostersche weelde, toen tusschen de lage
huizenblokken der Syriërs oprezen de groote zware
Romeinsche paleizen, tempels en thermen, toen werd
ook het heilige woud bezoedeld en geschonden. Breede lanen doorboorden het dichte geboomte, het water
105

van den Orontes werd geleid in bosch-omzoomde
vijvers en plassen, waarin tegen den avond losbandige vrouwen rondzwommen als dartele nymphen.
In geurende tuinen met fonteinen en grotten langs
de grenzen van het boseb stonden sierlijke kiosken
en prieelen, waar de riJkbedeelden der stad leefden
in alle uitspattingen van weelde. En diep in een
dal, tusschen heuvelend cypressenbosch, lag een
groote openluchtschouwburg, waar gespeeld werd
en gedanst in warme zomernachten: een Grieksche
bouw met breed terras in halven cirkelvorm, afgesloten door een boog van rood marmeren kolommen.
En vóór het terras zaten dan of lagen de toeschouwers
op breede banken tusschen bloemen en hooge vazen,
waarin Arabisch reukwerk brandde, zinnenbedwelmend in den nacht.
Niet lang na bisschop Nero's komst te Antiochië werd
er een groot• feest gevierd ter eere van den Romeinschen landvoogd. In het circus, massaal gebouwd
tegen de helling van rotsachtige heuvels, had het volk
gejuicht bij gevechten van wilde dieren of gladiatoren. En toen de warmte voorbil was en de late zonnestralen vlamden op het snelle water der rivier, trok
het volk langs den stoffigen oeverweg naar het
Daphne-woud. Daar in het open theater moesten
Grieksche comedianten spelen en ten slotte zou er
gedanst worden door Pelagia, de beroemde, harts106

tochtschoone courtisane en haar blonde, uitheemsche
danseressen.
Een triomftocht was het, zooals de gevierde vrouw
gedragen werd van de stad naar het woud. Op haar
open draagstoel zat ze pralend in haar jeugdige
schaamteloosheid, schitterend van juweelen en sieraden, die goud en topaas vonkten op haar matte huid.
Om haar, als een kleurige wolk in he avondlicht,
Stuwden de speelsche danseressen, de bont gemaskerde tooneelspelers, de muzikanten met fluiten en cymbalen, allen opgetogen in bewondering voor de pronkende Pelagia.
Onmiddellijk achter den stoet volgde, gezeten o
zijn zilverglanzend wagentJe, haar vriend Asciepiades, de donkere Syriër, vurig Jaloers haar bewakend
tegen de Jonge Romeinen.
Reeds was het middernacht geworden, de sterren
fonkelden boven den vlamlichten schouwburg en het
donker geboomte. Nu moesten de dansen beginnen;
de lampen om het cirkelend terras wierpen fellen
schijn en groote toortsen brandden op standaards
hoog tegen de duisternis rondom. Tallooze kleine
lampjes verlichtten ook de bankenrjen der toeschouwers, waar blanke meisjes rondgingen, bloemen aanbiedend en geurende vruchten en slanke knapen
koelen wijn schonken, te drinken uit zilveren bekers.
Er ontstond een spannende stilte, slechts de fonteinen bleven zacht klateren in de omringende donker107
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Pelagia danste ...met fijn gebaar strooide zij de verlokking rond ... nu stond ze midden in den lichten
gloed, het Jonge lijf trillende .. .
Toen had zij plots een vreemd visioen; over den
lichtglans om haar heen viel sluierend een rose nevel,
daaronder, in een somberen gloed, staarden haar aan
de roode koppen van .mannen en vrouwen. En al die
zwijmeldronken en bloemgetooide menschen zag zijdoor tegennatuurlijke passies verdierlijkt tot afzichtelijke gedrochten, schrikwekkend beschenen door
het vuur der toortsen. Maar bijna onmiddellijk verscheen boven het rossige licht, het reine gelaat van
Eusebia, zooals zij het gezien had op dien stillen
middag, toen het meisje plotseling in extase wegdreef
in haar bovenaardsche zaligheid: zij zag het donkere
kind alleen in haar kamertje, op haar knieën met uitgestrekte armen biddende.
Pelagia slaakte een scherpe kreet en, de handen voor
het gelaat, deinsde zij achteruit, verdween in den

diepen achtergrond van het tooneel, terwijl de menigte, ontslagen uit den zwaren ban, losbarstte in een
woest getier. Zij vluchtte vol ontzetting, terug wilde
ze naar Eusebia, het reddende licht, ver weg van den
kwaadriekenden poel van gedrochten, die haar dreigde te omsluiten als een hel.
Heimelijk vluchtte zij in den nacht, gehuld in een
donkeren doek, het hoofd onherkenbaar gesluierd.
Nog slechts weinig menschen keerden terug naar de
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stad, soms liep ze geheel alleen op den schemergrijzen
weg, waarlangs de Orontes ruischte in de donkere
diepte. De angst spookte haar voor oogen gezichten
van haar vroegere uitspattingen, wanhoop dreef haar
aan tot zelfmoord in het diepe water, doch het klare
oog van Eusebia weerhield haar en sneller nog liep ze
naar het veilige huis, naar het zwakke kind, dat haar
voortdurend beschermde.
Plotseling dichtbil getrappel van aandravende paarden, de schrik verlamde haar, zij kon niet meer verder.
Maar reeds rende Asclepiades voorbij, zij herkende
zijn lichten wagen wegschietend in den nacht en zijn
profiel met den spitsen baard zag zij een oogenblik
scherp tegen de lucht.
Hij lette niet op de donkere volksvrouw, te voet langs
den weg, zijn geliefde zocht hij in Jagende onrust.
Doch alle liefde voor den vurigere man had Pelagia
verloren, afschuw vervulde haar ook voor hem, zij
wist geen andere redding meer dan bil Eusebia met
haar geheim.
Eindelijk bereikte zij haar woning. En de slavin, die
open deed, voorbij loopend, rende zij naar het vertrek
van Eusebia. Een leeg kamertje met wanden van
ruwen steen, zwak verlicht door een vetlampje in
de muurnis. Daaronder lag Eusebia op haar knieën,
het dunne ulf ineen donker en ruig gewaad, de bloote
armen opgeheven in gebed, het lampenlicht van nabij
op het gelaat met de gesloten oogen. 't Scheen of zij
i 10

niet hoorde, dat de deur openschoof ... , toen viel de
schitterende danseres in tranen vóór haar op den
grond: „Eusebia, bid voor mij!"
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IV
Weer was de avond gekomen over Antiochië. Een
diepe hemel vol sterrenglans koepelde over de witte
deining der huizen en de hellingen van het heuvelland aan de overzijde van den Orontes.
In de stadswijk der Romeinen stonden de paleizen
stil en donker; slechts hij de hooge thermen was er
druk leven. Een lichtgloed sloeg hier naar buiten uit
de zware portiek en op het groote binnenplein daarachter, onder de rondbogen van het ambulatorium
helder verlicht, wandelden of lagen op rustbanken
de rijke Romeinen, mannen en vrouwen, genietend
na het bad, van den koelen avond. Gehuld in lichte
gewaden, zochten zij hun vermaak bij spel en drank,
terwijl Nubische meisjes in lichtkleurige tunica's en
de zwarte haren goudbepoederd, dansten in het felle
licht op een podium bij zachte harpmuziek.
In de oude stad der Syriërs was er druk rumoerend
leven. Na de hitte van den dag liep het volk op straten
en pleinen en school samen in het lokkende schemerdonker van breed vertakte platanen. Daar deunden
wulpsche liederen overal; fluitspelers, in groepjes
neergehurkt, noodigden ten dans, talrijke deernen,
fonkeloogend, dreven haar schaamteloos spel, zoele
geuren spreidend waar ze gingen.
Aan den buitenkant der stad, op het stille pleintje
met het tamariskenbosch, moesten samenkomen op
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baarde Syriërs nobel en slank, en donkere Egyptische slaven in armelijke lompen, nederig van houding,
een zachte verwondering in den blik. Doch de meesten waren eenvoudige, bijna arme menschen uit Antiochië. De vrouwen waren gekomen zonder uiterliJken tooi, in wild plooiende kleeding, zooals zij gewoonlijk zich vertoonden op straat, nu de hoofden
gedekt in een sluierenden donkeren doek, die diep
neerhing, zoodat zij geleken op kloostervrouwen dezer
tijden. Gescheiden van de mannen, zaten zij allen bil
elkander in donkere rijen, zij zaten stil, als reeds verzonken in vrome beschouwing en slechts zelden zag
men een oog blinken onder den plooienden doek of
een arm bewegen buiten de donkere omhulling.
Door een laag traliewerk van de kerk gescheiden,
moesten de nog ongedoopten dicht bil den ingang
blijven staan, waar een kleine toorts dof brandde
tusschen de pilaren van het kerkportaal: daar nu
stond weldra ook Pelagia in de eerste rij.
Toen hieven twee zangers, staande voor het volk bij
het priesterkoor een zachten psalmzang aan, hoog gedragen op nauwelijks bewogen rythme: statig langzaam en glorieerend klonken de sonore Grieksche
verzen in de stilte en telkens zwegen weer de zangers
en hervatte het volk even monotoon het laatst gezongen vers.
Terwijl traden uit een zitdeur op het koor diakens en
priesters en eindelijk bisschop Nero in wit gewaad en
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met gebogen hoofd: en zij omboogden voor de schemerige absis de witmarmeren altaartafel, bevattend
de relikwieën van St. Ignatius, den bisschop -martelaar van Antiochië.
Staande op den ambon in het midden der kerk, begon
alsdan een diaken luid en op gedragen toon als een
gezang het gebed der litanieën.
Laten wij bidden:
voor den vrede der wereld, voor de heilige apostolische kerk, opdat God haar moge beschermen.
En de donkere menigte, onder de lage gewelven neergebogen, antwoordde, tweestemmig, mannen en vrouwen:
„Kyrie elèison!"
„voor alle bisschoppen, priesters en diakens, voor lectoren en zangers, voor maagden, weduwen en weezen!"
„Kyrie elèison!"
„voor de nieuwgedoopten, voor de catechumenen,
voor hen, die aan de armen geven, voor onze zieke
broeders en zusters!"
„Kyrie elèison!"
„voor alle reizigers op zee en op het land, voor hen,
die in ballingschap leven om hun geloof, voor hen, die
de christenen vervolgen, voor de gevangenen, en voor
hen, die arbeiden in de mijnen!"
„Kyrie elèison!"
Zoo ging het voort in lange reeksen, omsluitend alle
lijden op aarde en alle behoefte; en telkens na iedere
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invocatie volgde de zachte smeeking uit de diepte der
kerk: Kyrie elèison! Dan vielen alle geloovigen op de
knieën en in een lange stilte baden de priesters en
het volk, ...totdat de diaken op den ambon zijn stem
verhief en, het algemeen gebed samenvattend, dit
herhaalde met luide stem.
Daarna ontrolde een priester op den ambon de papyrusbladen en las het evangelieverhaal der Verrijzenis, den gang door den avond van de twee in liefde
verteederden, van het breken des broods in het schemer-stille dorpshuis te Emmaus.
Er waren oude mannen in de kerk, die hunne hoofden hoog oprichtten en, de beide armen hoog geheven, staarden als in een droom, en vele vrouwen
weenden verborgen onder bare sluiers.
De bisschop trad nu nader tot het volk, zeggende:
„De Heer zij met U: laten wiJ bidden!"
En allen rechtstaande, de armen smeekend omhoog
baden zij weer in stilte.
Toen sprak de bisschop met zachte stem eenvoudige
woorden over den dood en de verrijzenis van Christus, over zijn goddelijke liefde, in het eucharistisch
maal geschonken aan de menschen van alle eeuwen.
Daarna bad hij luid voor de catechumenen, zegende de
geknielde rijen achter het traliewerk en zond ze weg.
Onmiddellijk verhief een diaken in het midden der
kerk zijn stem; „dat geen der catechumenen, geen
oningewijde hier bljve!
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Herkent elkander! Bewaakt de deuren!"
Alle catechumenen trokken zich in stilte terug, alleen
Pelagia bleef onbewegelijk staan, haar handen drukten den sluier tegen het gelaat en een diaken moest
haar naar de deur geleiden. Buiten in het donker brak
zij los in snikkend geween: want verbijsterend was
er in haar opgegaan een licht, dat geheel haar leven
van wellust en schande fel bescheen en tegelijk had
zij machtig ondergaan de uitstraling van het reine
gevoel, waarin al die menschen samen één waren,
niet meer armen en rijken, ouden of Jongeren, zieken
of gezonden, maar allen samen, allen gelijk in ééne
liefde. Van Eusebia wist zij ook, dat na haar vertrek,
deze menschen elkander zouden kussen met gesloten
oogen, enkel bewogen door datzelfde geluk, dat daarna de bisschop in heilige verborgenis, in gebed samen
met de geloovigen, zou uitspreken over het gebroken
brood en den kelk met wijn de goddelijke woorden
van het Geheim des geloofs, dat dan de priesters aan
allen uitreikten Jezus' lichaam en bloed, zoodat deze
reinen van ziel weldra brandden van een innerlijk
geluk, gelijk de mannen van Emmaus, gaande samen
met Hem door den avond.
Door de verlatenheid van den nacht huiswaarts keerend, werd zij gegrepen door een overstelpende begeerte naar datzelfde geluk.
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Den volgenden morgen gingen de twee vrouwen naar
he huis van bisschop Nero. Op een ruime binnenplaats, in de schaduw van dicht geboomte, zat de bisschop met zijn priesters om allen te ontvangen, die
tot hem wilden komen, christenen en geloovigen.
Reeds was er veel beweging van menschen uit alle
standen uit de stad en den verren omtrek, en druk
gepraat in vele talen weerklonk tegen de hooge muren van het plein.
Grof gekleed als een boetelinge, drong Pelagia haastig door de menigte, en plotseling neervallend voor
de voeten van den bisschop, riep zij uit: „Ik ben Pelagia, een zee van boosheid en zonden, ik ben een afgrond van verderf, ik ben een valstrik voor de zielen,
maar nu heb ik een walging van dat alles! Red miJ!"
En toen de bisschop vroeg, wie zij was:
„BiJ mijn geboorte werd ik Pelagia genoemd, maar
mijn schitterende kleeding verwierf mij den bijnaam
van Marguerita."
Getroffen door baar bekentenis, nam de bisschop
haar vriendelijk aan en toen zij haar Dogen vol tranen naar hem opsloeg, herkende hij onmiddellijk de
wufte courtisane, die hij ontmoette als een diabolische
verlokking in de avondzon, biJ zijn aankomst in Antiochië. Hij legde haar een boete op, li et haar onderrichten in het geloof en voorbereiden tot het doopsel.
118

Zij werd gedoopt op een helderen morgen bij zonsopgang, toen de kerk stond vol rooden glans, die naar
binnen schoot door de oostelijke vensters van het koor.
Daar stonden de doopelingen, kinderen, vrouwen en
mannen, lange rijen in witte kleederen. Voor de absis,
bil de blanke altaartafel knielden de priesters en
midden tusschen hen stond bisschop Nero rechtop
met groote waardigheid. Wederom klonken de hooge
psalmverzen, de monotone litanieën op het smeekend
rythme en uit het schip der kerk steeg telkens als uit
een diepte, de roep om barmhartigheid.
Dan trad de bisschop naar het doopwater in albasten
bekken ter zijde van het koor en begon het stille gaan
der witte doopelingen door de kerk vol zonneschijn:
langzaam gingen zij langs de doopvont en bogen
diep hun hoofd over het water. De bisschop doopte,
met luide stem telkens sprekend de heilige woorden
van den Stichter.
Nu kwam Pelagia: zij droeg een wit gewaad, dat haar
zinnelijke schoonheid vormde tot een beeld van
deemoed. Zoo stond ze, biddend de handen saamgevouwen vóór de rijzige figuur van den bisschop en
toen zij het hoofd boog over het water, vielen de
blonde haren langs haar gezicht als een sluier van
ingetogenheid. De bisschop doopte en Pelagia, als de
anderen, ging voorbil. Doch plotseling, toen zij heen
ging, stond de bisschop, bewegingloos als in een schrik:
want nu wakende, zag hij met scherpe duidelijkheid
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weer den droom van dien avond, toen hij, vermoeid
van de reis, was ingeslapen in de donkere basiliek.
Maar niet meer den zwarten vogel, die slechten reuk
verspreidde, enkel den witten schittervogel zag hij
opstijgen, eindeloos hoog in een ander licht, dat ijier
was, waarbij de schoone vogel was als duisternis.
Toen het doopfeest voorbil was, zweeg de bisschop
over zijn visioen, maar een stille teederheid vervulde
hem voor deze neophyte, die eenmaal zoude zijn een
parel van heiligheid.
Dan begon voor Pelagia een tijd van strenge boete,
alleen met Eusebia in het groote huis. Alle weelde,
verkregen in haar losbandig leven, was haar een
ergernis. Het groote triclinium, versierd met wulpsche marmeren beelden, met zilveren spiegels en
flonkerend gesteente, met erotische voorstellingen
glanzend in den mozaïekvloer, wilde zij niet meer betreden. Al de Jonge slavinnen, die haar gewoonlijk
moesten verzorgen met aromatische oliën in het Romeinsche zwembad, waren vertrokken. Alle zachte
en onzedige kleedeten, die zij bemind had met zinnelijken hartstocht, al dien rijkdom van gewaden, die
zij nu hield voor maaksels van den duivel, liet zij in
haar tuin op een stapel verbranden. Zij had gebroken
met den grooten aanhang van vrienden, van praatzieke wijsgeeren, van ijdele dichters en verzenzeggers,
evenzoo van danseressen en muzikanten en tooneel120

spelers, die de nachtfeesten moesten opluisteren met
hun kunst. Ook voor Asclepiades, haar hartstochte1ij
ken minnaar, bleef de deur gesloten; zijn slimme pogingen om tot haar door te dringen, wist zij te verijdelen en zijn kostbare geschenken werden geweigerd.
Een doodsche stilte was er overal in het groote huis,
niemand bewoog zich door de witmarmeren gangen
en lommerkoele vertrekken, daar kropen nu groote
torren en spinnen langs de wanden en over de mollige
rustbanken. Als een boeteling in een grof grijs kleed,
zat Pelagia dagelijks bij de stille Eusebia in haar armelijk kamertje, afgelegen aan den tuinkant, zoodat de
geluiden der groote stad slechts van heel ver binnen
drongen in bare eenzaamheid. Dan las het tengere
meisje met zachte stem uit de heilige schriften of van
de kluizenaars, die hun leven van strenge ascese en
meditatie begraven hadden in ongenaakbare woestiJn.
Evenals het nederige slavenkind leefde ook Pelagia
enkel van water en brood en zelfs werden vele dagen
doorgebracht door beide vrouwen in volkomen onthouding van eten en drinken.
Daardoor was er in Pelagia's geest een groote zuivering gekomen, een subtiele klaarheid, het opgaande
morgenlicht van een nieuw leven. Niets was er meer
troebel en bewogen in haar, alle onrust was gevlogen
en als een onthuld raadsel zag zij het geheimzinnig
lilden: zij wist nu, dat de lijdende Christus haar door
het lijden zou trekken tot een onuitsprekelijk geluk.
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Ze begreep dit niet zooals zij vroeger had begrepen
de moeilijke bedenkingen van wijsgeerige menschen,
maar zij zag het zonder inspanning in een rustige
schouwing. En in haar verborgenheid vergat zij lange
uren alle dingen van den gewonen dag.
Op een heeten namiddag, toen de zon schroeiend
stond boven de stad, was Pelagic in een lichte sluimering gevallen, alleen in haar woonvertrek. Plotseling hoort zij, als in de verte der gangen, haar naam,
den naam, die haar verworven had de zonde: „Marguerita"! en ontwakend, hoort zij wederom denzelfden roep, doch nu dichtbil als in haar kamer: „Marguerita, waarom hebt gil mil verlaten ? ik heb Je toch
overladen met rijkdom en eer, en alle genot heb ik Je
geschonken ?" en weder klinkt het met zoete stem:
„Marguerita!"
Pelagia schrikt op, zij voelt de nabijheid des duivels,
en haar oogen opslaande, ziet zij in den warmen lommertoon der middagkamer rondom haar een wereld
van zinneliJkheid, naaktfiguren, die zich verlokkend
aan haar opdringen in brandenden wellust. Pelagic
sluit de oogen en bidt met gevouwen handen, doch
het helpt niet: heviger nog voelt zij de bekoring woeden in haar innerlijk, zij werpt zich op den grond,
dat haar hoofd smartelijk bonst op de steenen en, de
armen uitgestrekt in vurige smeeking, bidt zij luid

roepende:
„Kyrie elèison! "... totdat eindelijk het duivelsche ge122

weld verdwijnt en een zuiverende blijdschap haar
opneemt als uit een diepen afgrond; 't is of zij is binnengegaan in een weldadige koelte voor geest en
lichaam. Na dit gebeuren wilde Pelagia niet meer
blijven in het huis, dat nog vol hing van donkeren
zinnelust, waarin de duivel bij haar woonde al die
Jaren. Ook wilde zij niet meer blijven in de stad, waar
de zonde van onreinheid tierde in een afschuwlijke
verfijning en paleizen, lusttuinen en theaters de troebele beelden van het verleden telkens opriepen. Eusebia moest haar bezit uitdeelen aan de armen en geheel
alleen vluchtte zij heimelijk naar de haven aan den
Orontes om scheep te gaan naar jeruzalem.
Vele jaren waren voorbij gegaan .. .
Inden vroegen morgen, toen het nog schemerde onder
de zware stadspoort, had Asclepiades jeruzalem verlaten, op weg naar broeder Pelagos, den Syrischen
kluizenaar, die aan de eenzame oostzijde van den
Olijfberg woonde in een spelonk tegen den kalen
bergwand...
Om het spoor van Pelagia te vinden, was hij naar
bisschop Nero gegaan: want de overgang der beroemde courtisane tot de secte der christenen had groote
opschudding gebracht in Antiochië en haar plotselinge omkeer uit een leven van losbandigheid en schitterende weelde tot strenge afzondering in boete en
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armoede, bleef een onoplosbaar raadsel. Maar ook de
bisschop had hem he verblijf der hevig begeerde
vrouw niet kunnen openbaren. Evenmin had hij van
den strengen man leeren begrijpen he motief van
levensonthechting en lijden, dat zich zoo machtig
toonde in dit donkere geloof.
In de kerk der christenen had hij Pelagia voor het
laatst gezien, toen zij in het witte gewaad der catechumenen ten doop ging met neergeslagen oogen en
de handen nederig samengevouwen. Dat was niet
meer „Marguerita", de robiJnenfonkelende, de wufte
wilde danseres, maar een vrouw van mysterieuze
schoonheid uit een onbekende wereld. En onvergankelijk in zijn herinnering stond haar beeld, toen zij
bij den doop den doorzichtig witten sluier deed neerglijden en langzaam het hoofd boog over het doopbekken, waarbij de blonde haren in den zonneglan s
neervielen langs het fijne gelaatsprofiel. Wat was er
geworden van die vurige vrouw, die vroeger zijn
nen opzwiepte tot laaiender gloed. Als heel ver weg
zag hij haar in ongenaakbaren vrede.
Die herinneringen lieten hem niet meer los, altild
sterker groeide het verlangen haar weer te zien, nu
niet meer als de zinnelijke vrouw van het Daphnewoud, maar zooals hij haar zag bil den doop. Telken s
ging hij terug naar de christenkerk en stond daar in
de rijen der catechumenen, luisterend naar de gebeden en gezangen, in de schemering der kleine olie.

.
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lampjes. Bewondering vervulde hem voor die menschen uit alle standen, doch hier allen gelijk, die
elkander kusten als broeders en zusters, vervuld van
een geheimzinnig gemeenschappelijk geluk. Totdat
hij tenslotte, zonder dat hij het bespeurde, zich één
met hen voelde en ook christen werd en weer eenigen
tijd later door bisschop Nero zich liet wijden tot
diaken. Toen gebeurde het, dat hij van den bisschop
een opdracht kreeg voor den patriarch van jeruzalem.
Tusschen lage muurtJes, uit rotsgesteente opgestapeld, waarachter oude wingerden stonden en knoestige olijfboomen, voerde zijn weg naar hoogere heu
velrijen van den wijd gestrekter bergrug. Reeds
brandden heete zonnestralen over het kaalgrijze land,
toen Asclepiades een pad bereikte, nauw zichtbaar
op den rotsachtiger grond: hij wist, dat dit spoor was
enkel van den landman, die den kluizenaar water en
-

brood bracht in zijn verre eenzaamheid.
Al honger klom hij nu langs het steile pad, achter hem
in het blauw blonken de wazige koepels der oude stad.
Daar was het leven der menschen, hier geen beweging, geen geluid in de hitte, golvend langs de berghelling als boven een vuur. Benauwend werd het
eenzame gaan en reeds bekroop hem de angst, dat hij
verdwaald was, toen plotseling uit de verte vreemde
klanken tot hem kwamen.
Asclepiades luisterde: monotoon en diep als monni125

kengebed, klonk het zuivere rythme van een boetepsalm over het doodsche land. Geruischloos naderde
Asclepiades en luisterde: toen rees de stem langzaam
hoogex in een lang gebed van ontroerende vernedering in overgave ... en nu werd zij liefelijk en zacht
zingende, bijna als knapenzang bij de plechtige viering van het Heilig Geheim, toen plotseling als een
lichtstraal de liefde doorbrak in een teeder gebed. Ver
in den omtrek trok het zoete geluid door den starren
zonnegloed: Asclepiades begreep niet meer de woorden, maar 't was of de deinende zweving der liefde
zijn hart deed meetrillen en op zijn knieën lag hij langen tijd voor de deur der spelonk, toen reeds het zalige
gebed had opgehouden.
Eindelijk zeide hiJ: „Broeder Pelagos!" De deur schoof
open en vóór hem stond de kluizenaar in een lang
rossig-zwart gewaad, uit geitenhaar geweven; om het
hoofd droeg hij een witten doek, die enkel neus en
Dogen zichtbaar liet: de handen bleven verborgen in
de wijde mouwen.
Broeder Pelagos zweeg, bleef zwijgen, nederziende op
den geknielden bezoeker.
En Asclepiades noemde zijn naam, verhaalde van zijn
zending van bisschop Nero van Antiochië bij den Patriarch van Jeruzalem.
Broeder Pelagos stond nog onbewogen en zweeg. Maar
toen de diaken vroeg om gebed en zegen van den in
versterving geheiligden man, sprak broeder Pelagos
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langzaam: „Ja, laat ons dan bidden en God danken,
dat Hij ons beiden uit het verderf leidde op den goeden
weg ... , Asclepiades!"
Hij sprak zijn naam zeer langzaam, zag hem een
oogenblik in de oogen en stond onmiddellijk als aan
de omgeving onttrokken en ingegaan in het omsloten
verblijf zijner contemplatieve eenzaamheid.
In den klank van zijn stem herkende de diaken plotseling Pelagic, maar onmiddellijk ook begreep hij, hoe
Pelagic hem getrokken had uit een wereld van zinnelijkheid in haar lichtend spoor tot het nieuwe leven
van geloof en liefde. Bevend en neergebogen tot den
grond lag hij op zijn knieën vóór haar; Pelagic, recht
staande in haar lang gewaad, nog altijd de armen
omhoog geheven, haar blik stralende als een groot
geluk, bad met zachte stem: simpele woorden, die
langzaam zachter vervloeiden tot een fijn gefluister.
En het duurde... Asclepiades had zijn hoofd opgericht, staarde onbewegelijk naar de biddende...
rondom was de stilte der zonnehitte over het eenzame
bergland... Pelagic sprak al zachter, tusschen de
stille woorden volgde telkens langere rust ... Toen
zweeg zij ...haar armen zakten langzaam omlaag .. .
dan zonk zij dood neder. De ruwe kleederen lagen
samengevallen als borgen zij geen lichaam meer, doch
in haar gelaat als van een jeugdige, stonden onder
fijnen wenkbrauwboog de oogen half open, nog vol
van den reinen gloed der extase.
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