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VOORWOORD
Het verschijnen van dit bundeltje was
een groote wensch van mijn man. In zijn
nagelaten papieren vond ik hiervan een
schema, waaraan hij zelf den titel „Zwerftochten" had gegeven. Deze schetsen zijn
alle reeds in druk verschenen, de meeste
ervan in „De Stem". Mijn man had gehoopt,
alvorens ze te bundelen, er nog enkele reisschetsen aan toe tekunnenvoegen. (Hoe had
hij de gave om te reizen!) Dit mocht niet
gebeuren. Het komt mij voor, dat dit werk,
ook zooals het thans verschijnt, er een is,
waarin mijn man zich sterk en misschien
wel 't meest spontaan heeft uitgesproken.
A. F. HAVELAAR -SÍ jBOLTS

Amersfoort, Augustus 1930

INDRUKKEN UIT ZWITSERLAND
Is het door 't plotseling, na vele jaren, terugzien van een bergland, dat de Zwitser
natuur mij zoo sterk ontroert?
-sche
Wonderlijk is de fascinatie der bergen!
Een drang naar de bergen sluimert steeds
in ons hart. Vreugde vlamt in ons op, zoodra wij de bergen zien. — Ons verlangen
naar verheffing boven de vlakte der alle
boven de vertrouwelijkheid-dagschei,
van 't menschelijke, neemt gestalte aan,
wordt zichtbaar en gaat in stoffelijke vervulling bij 't zien en bij 't bestijgen der bergen.
Niet voortdurend is de indruk zoo sterk.
Slechts bij momenten kan de natuur een
diepere taal tot ons spreken. • Een landschap mooi te vinden is heel iets anders.
Wanneer geen zorgen ons kwellen, wanneer wij passief zijn en ontvankelijk, zullen
wij steeds in staat blijken de schoonheid
der natuur te ondergaan als een troost, als
een zachte weldaad. Maar iets anders dan
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de rustige aandoening der schoonheid is
die plotselinge, vaak wat verschrikkende
emotie van 't raadselachtige der wereld.
-- Wij liepen blij, genietend, door de
schoone wereld en wij zeiden elkander in
opgewekte woorden onze vreugde; maar
zie, eensklaps is 't of onze oogen open
gaan. Wij zwijgen stil. Wij zien de wereld
stralen in een ander licht, als verhelderd.
Wij zien de ziel der wereld, die meer is
dan de schoonheid der wereld, hoewel zij
de schoonheid omvat.
Het gebeurde op een kleinen berg boven
Bern. 't Werd reeds avond. Rondom spreidde zich de lavende rust van zacht-uit -golvende, bloemenrijke weilandjes, omzoomd
door den donkeren opstand der hooge dennen. Een breed uitgebouwd boerenhuis lag
in de beschuttende golf-lijn van de helling.
Daar omlaag, schemerig, de stad, waar de
eerste lichten reeds flonkerden. En over
heel het landschap uit, ontzaglijk, het rythme der verre bergen, schuivend achter elkander, opstuwend, violet onder den bleek gouden avond -hemel.
Een wereld van waan, van bekommering,
van onrust, viel van ons af. Hoe stil, hoe
heilig was het leven hier! Oneindige vrede,
liefelijk en plechtig, rees tot ons op, daalde
over ons neer, vervulde ons als een stroom
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van liefde te machtig om door 't menschelijk hart omvangen te worden.
De volgende maal, even onverwacht, maar
heel anders dan dit zacht praeludium, was
het aan 't schoone Thuner meer. De dag
was heet geweest. Brandend had de zon
geschenen. Maar later in den middag viel
een schaduw over de wereld en oversluier den plotseling vale wolken het felle hemelblauw. Verre donder, onbestemd, gromde
machtig tusschen de bergen. Een onweer
kwam snel op, dreigend.
Rossig flitste 't licht om de donker geworden rotsen, wier kruinen hier en daar reeds
achter grauwe nevelflarden wegdoken. Het
wijde meer begon fel groen te glanzen,
valsch koper- groen, tegen de machtige
steilte van een berg, die vlak-bij scheen.
Geen wind voelde ik en toch gingen, nu en
dan, vreemde rillingen over 't nog gansch
gladde watervlak. Een hel-witte gol fl ijn
schitterde even op. Statig, langzaam, wiekte een groote vogel aan over 't meer, zweefde, in kring-vlucht, boven ons hoofd en
vloog verder. Daar brak de stormwind los...
De bergen verschimden achter een dichten
sluier van regen. En heel het meer was omwoeld van schuimende golven.
Al de angst, de angst voor 't onbekende,
voor 't onafwendbare, voor 't onopgeloste,
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al de angst die 't leven brengt, verzinnelijkte zich in dit mysterieuze natuur -aspect.
Maar de majesteit der wereld was een bevrijding en verzoende de beklemming van
den angst.
Want de angst is het voor- gevoelen van het
mysterie. De angst is 't besef van onze
menschelijke onmacht en geringheid, waaruit groeit het besef van de raadselvolle
macht, die de grond van 't leven is en waaraan wij ons in vertrouwen overgeven, als
het heilige ons meer nabij komt. Want uit
den angst wordt de hoogere rust geboren
en de berusting in 't onbegrijpelijke leven
met zijn half- begrepen tragedies. Angst is
geen angst meer, waar zij in verhevenheid

ondergaan wordt.

Den volgenden avond scheen het antwoord
te komen op wat vraag was gebleven.
Wij bevonden ons in een hoog, nauw dal,
tusschen steile bergen. Het had dien dag
veel en zwaar geregend. Traag vergleden
de wolken tegen de barre rots-wanden.
Maar de regen hield op; de hemel klaarde
tot een glanzend blauw.
Het was zeer stil op den weg, die langs
kleine, verspreide huizen leidde. Snel daalde de schemering.
En opeens, daar achter de ontzaglijke
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poort van tot elkander overbuigende rotsen, straalde, in een bovennatuurlijk licht,
het sneeuw-gebergte, geweldig, irreëel en
toch een aardsche werkelijkheid: onvermoed, glorieus vizioen, dat wij in ademboze verbazing aanstaarden. Neen, deze
gigantische wereld weet niets van ons leven, niets van onze vluchtige vreugden,
van onze kleinmoedige moeiten. Maar aan
die onaantastbare wereld hebben wij deel.
Er is een geest, die deze lichtende bergen
verbindt met onze zielen. En 't weten dier
verbinding schept een sprakelooze rust
zoo diep, dat wij nog slechts met een glimlach op onze onrusten terug kunnen zien.
Nietig, niets, voelen wij ons; en het is goed.
Een onbegrensde overgave, een tot jubelende vreugde stijgend vertrouwen doorstroomt ons hart en verslaat al onze bekommernissen.
Laten we weer kinderen worden en ons bekeeren tot den eenvoud van 't leven. 't Is,
of de kleine bloem aan den weg-rand kostbaarder wordt, nu wij 't licht der gletschers
in onze oogen hebben.
Er is ook een ander Zwitserland: het Zwitserland der coquette chalets, der mooie
kleurtjes, die nooit kleur worden, die altijd

14 INDRUKKEN UIT ZWITSERLAND

aan prentjes doen denken; het Zwitserland, dat in de vroolijke idylle van Dalcrose's liedjes zijn poëzie vindt.
Ik weet, dat dit bestaat. ik zie het soms
verstandelijk. Maar ik zie het niet als wezenlijk. Zoodra ik waarlijk iets zie, zie ik
een Zwitserland, dat rijk van karakter is,
rijk ook van kleur, soms dreigend-somber,
soms juichend en vurig. Mijn gemoed ziet
geen sentimenteel Zwitserland.
Soms zie ik een idyllisch Zwitserland, het
land van lente, bloemen en zonneschijn.
Maar de synthese van deze idylle zie ik
niet in de meisjesachtige sfeer van Dalcrose, doch in die van „het Zuiden".
Dit is wat dadelijk al treft, wanneer men
zwerft door de Zwitsersche steden. Bazel,
Bern, Luzern: dat zijn heel mooie steden,
van een Zuid-Duitsche schilderachtigheid,
vol afwisseling, vol romantiek. De straten
zijn er bochtig, de huizen oud, rustiek,
kleurig; de pleintjes hebben er, in hun rommeligheid, iets behagelijks.Machti ge bouwwerken vindt men er niet, doch telkens
staat men verrast stil voor een volksch monumentje: een gebeeldhouwde bron, een
oude klok, een ruig, kantig torentje.
Maar wat in die steden heerlijk is: de kleur,
het licht, de zon! De architectuur is
Duitsch, maar de sfeer is Italiaansch. De
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zon schijnt hier hevig, zonder te schroeien.
Het licht heeft hier een doordringende
klaarte. Het blauw van den hemel straalt,
verrukkend. Al de hevige kleuren, het koele blauw-groen der bruisende rivieren, het
wit en geel van de gevels, het roestig rood
der daken, het bonte groen der boomen, al
die haast barbaarsche kleuren klinken samen tot een felle muziek in den Zuidelijken
licht-gloed. Dit zijn niet de kleuren, die
een impressionistisch stemmingsschilder
begrijpen kan; maar 't zijn de kleuren die 't
volk mooi vindt en die 't vertolkte in zijn
ornamenten, de kleuren die de vroege Renaissance-schilders in Italië tot een bewuste, geestelijke schoonheid omschiepen
en die in de moderne kunst, boven het stemmingsvolle uitkomend, weer opklinken.
Nimmer vergeet ik een marktpleintje in
Bazel. Het ligt halverwege den heuvel der
boven-stad. Rondom, grillig en vertrouwelijk, de oude huizen met hun ver overhellende daken, hun balkons. Veel volk verdringt er zich. Een vroolijk stuk leven.
Maar wat mij daar eensklaps stil deed
staan, in een schok van schoonheidsontroering, dat waren de kraampjes, waar, in de
schaduw van 't uitgespannen zeil, stapels
vruchten, groenten en bloemen gloeiden,
rood, geel, oranje, diep-blauw, zoo fel en
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donker-gloeiend dat deel de omgeving door
die kleur werd beheerscht. Kleur kan magisch werken! Ik was 't vergeten, dat kleur
zoo vreemd kan zijn.
Telkens herinnerde ik mij de stralende blijheid van dit pleintje, als ik, tusschen de
teeder-strakke dennen, die aan Seghers'
etsen doen denken, de felle bloemen, de
weelde der bloemen schitteren zag in een
groene alpen-wei.
Dit is het Zuiden. Dit is dat godzalige Zuiden, waarvan ons Noordelijk hart' altijd
droomen blijft. Dit is de wereld, die genoten wil worden en die oproept tot het leven.
Dit is de blijdschap van 't leven, alleenmaar omdat 't h e t Leven is. Want neen,
de wijsheid der Stoïcijnen is de beste wijsheid niet.
Waarom schijnt zooveel wijsheid een
troost der ontgoochelden? Waarom hebben zooveel diepe naturen, snel begrijpend
dat 't leed onontkoombaar is, de vreugden
der aarde verloochend?
De wijsheid der liefde en der kinderlijkheid, de wijsheid van 't leven, moet toch
wijzer zijn, voller. Dieper is de wijsheid
waarvan dichters weten in hun dwaze ver
-voering.
Want deze wereld is schoon. En 't verdriet is goed, indien 't ons nader brengt tot
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de schoonheid der wereld. -- Wie het leed
kent, die kent de deugd der vreugde. Al het
leed van 't leven dient om ons tot dieper
vreugde voor te bereiden.
Laat er nooit een innerlijk verzet zijn tegen
geluk, hoe onverklaarbaar ook. Waag het
leven. Vreugde is een genade.
De fascinatie van dit land is, dat 't liefelijke
en 't verhevene, 't juichend-kinderlijke en
't dreigend-grootsche, er zoo volledig samen gaan.
Ik voel geen rancune tegen de poëzie der
chalets. Zij zijn op eenvoudige wijze sierlijk. Zij hebben iets ruigs en iets ranks tegelijkertijd. Zij passen bij de rotsen, maar
ook bij de bloemen. En vooral: zij zijn niet
burgerlijk. Zij maken, dat in dit land van
hotels en pensions de schoonheid der aarde
door 't snobbisme en de banaliteit van onze
eeuw minder verknoeid wordt dan in andere landen. De dorpen behouden er hun eenvoudige, boersche gratie.
De menschen hier leven gelukkiger dan bij
ons. Zij 1 eve n meer. 's Zondags ziet ge de
Zwitsers bij zwermen uittrekken, den ransel op den rug, hun bergen tegemoet. Zingend, met bloemen overladen, keeren zij
's avonds naar hun steden terug. Een kruier gaf ons met nadrukkelijke hartelijkheid
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de hand toen we afscheid namen in 't hotel,
waarheen hij onze valiezen gedragen had.
En spontaan reikte een dame bloemen uit
haar boeket aan een jonge vrouw, die zij op
den weg ontmoette, alleen maar omdat
deze gelukkig keek of zoo mooi was om te
zien. Deze ongewone dame was een Engelsche; maar zou zij ooit zoo iets verrassends gedaan hebben in haar eigen land?
De Zwitsersche vreugde had haar menschelijker gemaakt!
4

De natuur heeft een fataliteit in haar meest
grootsche verschijningen, juist in die,welke
ons 't sterkst haar eeuwigheid doen voelen.
Een grandioos fatum was mij de vijfvoudige waterval van een der Jungfrau-beken,
die zich baan breekt dwars door de ontzaglijke rotsmassa's, spuitend uit nauwe spleten, neerdonderend in diepe, donkere
krochten, waar 't water, kolkend en bulderend de harde rots uitboort, wegschuurt,
om opnieuw zijn weg te forceeren en van
steilten wild neer te storten. Wolken
waterstof stuiven omhoog.
Dante kan zich de hel niet verschrikkelijker en grootscher hebben voorgesteld.
Wat zijn wij tegenover 't elementair geweld der blinde natuur-krachten? Wat zijn
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onze werken waard en onze droomen, onze
bestrevingen en wenschen, onze overtuigingen en idealen? Zooals dit water, dit
wilde water, voortgaat eeuw na eeuw, duizend eeuwen, en na nogmaals duizend
eeuwen voort zal gaan, zijn ontzettende
kracht te verspillen aan de hardheid der
rots, zoo gaat 't leven voort, van eeuwigheid tot eeuwigheid, fataal.
Indien deze waterval de waarheid was en
al ons droomen waan...
De natuur is het vijandige... Zulke natuur
verplettert den mensch.
Dedagelijkscheaanschouwingdezervruchtelooze noodwendigheid zou ons verslagen
doen nederzitten. Ik begrijp, dat woestijnvolken het fatalisme tot den grond der religie maken, hoewel het in zichzelf de loochening is van elke geestelijke levens -conceptie.
Bestijg de bergen, en zie hoe de lawine een
bosch verplettert, de honderden stammen
krakend en brekend en door elkander werpend tot een chaos. — Stijg op naar de onherbergzame hoogten, waar een klamme
en ijle koude u omvangt. Rondom, doodsch,
de grauw-groene glooiïngen waarover de
grijze steenklompen geslingerd liggen;
plekken fel-witte sneeuw ademen kilte; de
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gletschers, vijandig, strekken zich mateloos uit naar den lichten, kleurloos-grijzen
hemel. 0, barre wereld der verlatenheid,
door onbegrijpelijke krachten gevormd,
star en streng en onveranderlijk in de zwijgende stilte der eeuwigheid... Hoe een
hoogten l Wij zelf zijn 't-zamis'topde
eenig levende hier. Wij zijn de bewuste
krachten in de eeuwige onbewustheid.
Maar wij alleen ook zijn in staat deze werelden, die ons tegenstreven, die niets liefelijks meer hebben, niets wat ons streelt,
te zien en te begrijpen. En omdat wij zien,
zijn wij de deemoedige meesters der wereld. Want dit zien wordt bewonderen. Wij
bewonderen, daar deze zelfde grootschheid woont in ons zelf. De beklemmende
angst schept zich om tot een bevrijding.
Eeuwigheid... waar 't eeuwige spreekt,
zwijgt het bewustzijn in een ontzag, dat de
vragen van ons hart niet beantwoordt, maar
tot rust brengt.
0 wij menschen, die ons best doen, die
streven, die de waarheid zoeken, die wik
wie beschikt wordt, die mee -kenovr
te handelen als wij bestuurd worden:-ne
de eeuwigheid staat boven ons uit, raadselachtig. En de liefde alleen, de wil tot liefhebben, is onze heiliging.
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Ik houd van de kale hoogten met 't korte,
mosachtige gras, dat gloeit tusschen de
steen-blokken. Ik houd van die enorme
rotswanden, machtigopgestapeldalsburchten van een goden-geslacht, grijs, geelachtig, ros, scherp en grillig op-blokkend en
uit-kantelend tegen de teederheid van den
hemel. Ik houd van de wolken, die zoo
droevig hun rouwsluiers weven om het
barsch geweld der bergen, of die langzaam,
loom, zich wentelen in de diepte der dalen.
Van de sneeuw houd ik, als kristal schitterend op de toppen. Ik houd van de sterke
stammen der dennen, die straf, zondereene
kronkeling, 'Opschieten, maar welker takken met een vrouwelijke gratie nederbuigen, die slanke takken met 't sierlijk gegroeide naalden-loof, met de exotische,
vuurroode bloesems en met de wierachtige, grijze mossen die er in flarden van afhangen en die aan stalaktieten doen denken. Ik houd van de schuimende berg-beken en van de geheimzinnige watervallen,
welke van hoog langs de steile rotsmuren
neerschieten, of donderend zich storten in
de dalen en een nevel van damp op doen
waaien. Ik houd van de alpen-weitjes waar
in alle kleuren der aarde de bloemen zoo
verrukkelijk stralen in de felle klaarte der
zon.
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Gezegend land, liefelijk en beangstigend,
troostend en verpletterend, altijd verheffend. Gezegende eenzaamheden! 0, gezegende natuur, die niets weet van onze
gewichtigheden, onze reputaties, onze
meeningen, ja niets van onze vreugden en
moeiten en die toch al deze moeiten verzacht, al de wonden heelt, al onze vreugden beantwoordt, omdat zij ons in contact
brengt met dien geest, die meer is en eeuwiger dan de geest van wetenschap, wijsbegeerte, kunst of godsdienst. Gezegend
land, dat, symbool van God's eeuwigheid,
ons ontdoet van alles wat „cultuur" aan ons
is. In een zwijgende overgave van 't gemoed voelen wij ons vereenzelvigd met
deze wereld der oneindigheid en der eeuwigheid.
Alle stof is geestelijk, alle geest is stoffelijkheid geopenbaard. Waar het verstand
zwijgt, lost al wat wij ervaren zich op in
den droom der ziel.
Zwitserland heeft plaatsen, die zich in 't
geheugen prenten als visioenen van 't absolute geluk.
Ik herinner mij — ja hoe zal ik 't mij steeds
herinneren! — in den omtrek van de Brünig-pas een groene vallei. Hier en daar,
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verspreid, wat houten huizen. Een kleine
beek kronkelt er langs bebloemde oevers.
Grijze koeien, als herten rank, loopen er te
grazen onder 't geklink-klank der bronzen
klokken aan hun hals. Een boeren -jongen,
slank en strak, kijkt ons nadenkend aan
met zijn gave, wonderlijk lichte oogen.
Heerlijk glanst, in de ijle atmospheer, het
gouden zonlicht over de verklaarde wereld!
Blauwachtigfloersteensparren - woudlangs
de verre hellingen. Aan den horizon, in
een mysterieuze kleuren -teederheid, rose,
goud - grijs, rijzen de scherp-kantige rotsen,
op welker toppen de sneeuw nog glinstert.
Hoe blauw, hoe klaar, straalt de hemel!
Weelde van kleuren, vurig en licht, weelde
van muzikale lijnen, weelde van leven: o
glanzend geluk, o heerlijke aarde!
VIERWALDSTATTER SEE

Een paars - grijze watervlakte, kalm, droomerig, wijd omvat door zacht -welvende
heuvels, waar enkele boerenhuizen tusschen de boomgaarden liggen. Door de
breede poort der teeder naar elkander neigende heuvelglooiingen heen, ziet men in
parelmoeren kleurenglans de wazige wijdheid van het groote meer, waaroverheen de
straffe silhouetten der bergen achter el-
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kander verschuiven in 't gulden licht van
den gesluierden hemel. Alles rust. Regendroppels, zwoel, stil, druppen gestadig
neer om het in 't water uitgebouwde huisje
met zijn klein balkon, waar wij sprakeloos
gezeten zijn.
Een oneindige droom van melancholie, die
geluk en leed omvangt, hangt als een betoovering over de roerlooze wereld. Van
zeer verre dreunt, met plechtig geluid, de
donder.
Eeuwig en souverein is de vrede.
Juni 1924

HET BOSCH IN DEN HERFST
Ergens in de eenzaamheid, achter slikkerige paadjes, die kronkelen door groentetuinen en kleine, omgroeide weiden, staat
een groot, oud bosch. Verscheidene jaren
achtereen ben ik daarheen gegaan, als de
blaren gelen. Nooit anders kom ik er, nooit
ben ik er in anderen tijd geweest, dan in
de laatste dagen van den herfst. Dit plechtig bosch wil ik niet anders zien, dan in
zijn tragisch najaars-kleed; want zóó heb
ik 't de eerste maal gezien.
Eigenlijk is het maar klein, mijn mythisch
woud, doch in mijn verbeelding wordt 't
ontzaglijk: een ongemeten deel van een
onmeetbare wereld. Hoewel ik voor vele
bosschen in dit land en in andere landen
een aparte genegenheid voel, is er geen,
dat mij zoozeer den indruk geeft van ontzaglijkheid; misschien daar 't zoo verborgen ligt dat men nooit er iemand tegen
komt, misschien omdat de boomen er zoo
verwonderlijk hoog en sterk en als be-
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tooverd staan in die eenzame wereld, misschien omdat een breede beek er doorheen gaat, een snel riviertje, dat daar zoo heilig
voort - stroomt onder 't hoog gewelf der takken, alsof dit bosch 't verloren Paradijs was.
Er staan machtige beuken en zilver-dennen
en zware, wild uitkronkelende sparren en
zweverige berkjes, door elkaar, die van
zelf zich groepeeren tot wijdsche geheelen.
Het kleuren - geweld der rosse beukenblaren in de laatste najaars -dagen en het
ijle goud der berken mengt zich orchestraal
met het somber grijs en groen der Noorsche
dennen, wier purperen stammen formidabel naar omhoog zuilen.
Wat bindt mij aan de boomen, dat ik ze
lief heb met een zoo eeuwen-oude liefde?
Het hooghartige en onverzettelijke van de
dennen, het patriarchale van de beuken
met hun gespierde, grijze stammen en hun
wijd zegenende blader-takken. Teeder
zeeft het hemellicht door 't verbruinde
loover: het zet het gansche bosch in een
doorgloeide schemering, die de kleuren
een nog intensiever kracht schijnt te geven.
Vreedzaam ligt de grond gevleid, de rosse
grond van dorre blaren, waartusschen 't
ongerepte mos hevig glanst, als achteloos
weggeworpen edel -steenen. Alles: de diepe
kleuren, de bronzen vormen der stammen,
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de eigenzinnige lijn der ópstijgerende en
neer-gestrekte dennentakken, de feeëndans der berken, 't staat alles zoo vreemd
verklaard in den betooverden schemer. Dit
samenstemmen van een kristallen klaarte
en een verdroomde schemering ontroert
me, zooals een kathedraal ontroert. Maar
verhevener is mijn bosch, dan de edelste
tempel.
Er zou minder onrust en vijandschap op
aarde zijn, indien de menschen beter de
taal der boomen verstonden.
Nu weet ik 't weer voor goed en zeker, hoe
arm zij zijn, die zeggen, dat schoonheidsontroeringen geen religieuse waarde hebben. Heft uw oogen op uit de boeken der
theologie en der wijsbegeerte en ziet een
oogenblik de vlammende herfst-boomen
onder 't grijze licht, in die roerloos-stille
dagen van November. Alle onderscheidingen vallen weg: ik weet niet meer wat
droom is en wat werkelijkheid: ik zelf ben
niet, nu 't woud alles werd, nu het mij te
niet deed, mij opnam in zijn plechtige ver
zijn peillooze stilte.
-klardhei,n
Maar ik weet wat het leven is, de levenshartstocht, die gloeit in 't hevig groen van
't mos, in 't karmijn en amber der kleine
padde-stoelen, kabouterend tegen vermolmde boomstronken, in 't sonore paars

28

HET BOSCH IN DEN HERFST

der stammen, in 't goud der stervende
blaren en die koortst in 't rythme der tak
Deze levensgloed is een mystische-ken.
kracht, wijder dan ons armelijk bestaan of
waanbevangen weten, oneindig, eeuwig
bezielend. Het is dezelfde heilige-heid,al
kracht, die de kleine kinderen zoo onvergelijkelijk mooi doet zijn, die zich ver
simpele daden van edel--menschlijktd
moedigheid en medelijden en die zich opstuwt in de zeldzame scheppingen van
dichters en denkers. Ik weet het nu, dat
deze kracht leeft en dringt in mijzelf, in
ons allen, omdat wij deel hebben aan God's
eeuwigheid.
Niet meer zie ik de grenzen, die de natuur
en de menschen scheiden, noch die, welke
scheiden de gebieden der schoonheid, der
wijsheid, der heiligheid. De geest der liefde,
de stijgende wil, die wij de goedheid noemen, de universeele geest van Christus
openbaart zich in de wereld van Pan, in
dit schemerig woud, dat schoon was eer
menschen spreken konden, eer zij theologieën opbouwden of kunstwerken droomden.
Nu ik dit schrijf is de wind opgestoken en
zwiept de regen neer, die als tranen biggelt
langs de ruiten. Beverig trilt het zwart ver-
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schrompelde blad aan de takken van een
kleinen appelboom, bij mijn huis. En de
laatste rozen gloeien, wonderlijk rood, aan
den zoom van 't" verregende tuinpad. De
avond daalt. De laatste blaren dwarrelen
neer. De winter nadert.
Alles is goed zooals het komt. De dood is
goed evenals het leven goed is. Maar nooit
wordt dit goedzijn boven vreugde en leed
ons zoo wezenlijk, als in de dagen, wanneer de zomersche pracht nog éénmaal
bloedend op vlamt, eer de winter zijn grijsheid over de aarde spreidt.

November 1926

BRUGGE
Volkskracht en vroomheid beide hebben
de Vlaamsche kunst haar stempel gegeven, van v. Eijck en Breughel af tot George
Minne en Masereel toe, van Ruusbroeck
en Maerlant tot Gezelle en Streuvels. Deze
oude cultuur, wier strakke pracht als betooverd slaapt in de zalen en werkplaatsen
van Plantijn's huis te Antwerpen, wier
barsch geweld versteend ligt in Mechelen's
Sint Rombout's Toren en wier weelderige
volmaking een legende van schoonheid
wordt in de praal en in de gratie van
Brussel's marktplein, deze geest, die alle
steden en stadjes van Vlaanderen doordrong, die het centrum van Gent, met zijn
zware, stroeve, machtige gebouwen, zijn
strenge torens, tot een der meest ontroerende plekken van West-Europa maakt,
vindt zijn apotheose in't droomerig Brugge.
Hoevele malen heb ik gezworven langs
haar buigende straten, waar, rij aan rij de
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ranke huizen spitsen, langs haar donkere
grachten, waar de zware welving van een
brug zich geheimzinnig in spiegelt, over
haar mooi besloten pleinen en pleintjes,
haar weidsche markt, zoo fier beheerscht
door de jubileerende glorie van haar Belfrood.
Brugge, de stad van verruimenden wereldhandel, van stuttende gilden, van bezielende vroomheid, de stad van Memlinck,
haar teedren schilder, die even organisch
met haar is saamgegroeid als de architectuur zelf. Welke stad heeft zóó zeer zijn
eigen kunstenaar, als Brugge heeft in
Memlinck? welke stad bezit een zoo zinrijk museum als Brugge heeft in 't Sint
Jans Hospitaal? — Memlinck de schilder
der innerlijkheid; Brugge de stad der ziel.
Ik weet het: Brugge heeft gezondigd tegen
den geest, die het leven is. Zij heeft nieuwe
bouwwerken — en zelfs een station — gereconstrueerd in den stijl van 't onherroepelijk verleden. Zij heeft sentimenteel (en
berekenend) met héa! oude schoonheid gecoquetteerd. Maar onder de suggestie van
dit levend verleden, kan men slechts glimlachen over de zwakheid van haar ver
-leugnd
heden, dat geen heden is.
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Te goed, helaas, ken ik de verleiding harer
oneindige melancholieën... Als een ziekte
kan deze melancholie ons bevangen, wanneer wij ons laten dwalen langs haar uit
straten, langs haar bleeke, grijze-gestorvn
zwijgende huizen met de starende raam
Wie kent deze ziekte niet, wie, die-ogen.
soms zich een vreemdeling voelde in onze
wereld? Een schemerige straat, die wijd
en bleek en vreemd wordt in den neveligen
regen, een donkere vrouwengestalte, die
geruischloos glijdt langs de vochtig-vergeelde muren, het stil verhaal van oude
steenen, van een zwart-verweerd poortje,
waarboven een heiligenbeeld droomt in
zijn nis, een vleug herinnering en verwondering is reeds voldoende om al de luide
realiteiten dezer haastige wereld tot een
wezenloozen schijn te doen verbleeken!
Een legende is ze geworden, Brugge, een
ontroerende reliquie, een verleidelijk graf
dat vrede belooft... Maar uit graven kan
de Geest weder opstaan!
Meer dan een museum is Brugge een suggestie; meer dan een herinnering, een
profetie.
Want zij bevestigt slechts die bovenhistorische herinnering onzer ziel, die
herinnering welke onverwoestbaar ons geboven doet aan de geboorte eener edeler
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wereld. Haar verzwegen geheim doorlevende, beseffen wij, dat zekere droomen
van ons hart geen utopieën zijn. Want ook
het openbare leven kan glanzend van
schoonheid zijn, indien het, in zijn diepste
kern, gericht is naar een centraal, bovenpersoonlijk en tijdeloos idealisme. Wie wel
eens de vervoering kende van de éénwording eener schare door de bezieling der
idee, weet deze dingen en vergeet ze nooit.
In Brugge beseft men elk oogenblik, dat
het woord gemeenschap een heiligen zin
heeft.
Niet uitsluitend een stad van 't verleden
is zij, maar ook een eeuwige stad, omdat
in haar eenmaal het leven tot eeuwige
schoonheid zich kristalliseerde, tot een ons
nog diep vertrouwde schoonheid. Zij, de
stad der schoone bruggen, der peinzende
grachten, der biddende huizen, der zingende klokken, de stad der ziel, zij onthult
ons, wat diep in ons hart, al ware 't maar
als verlangen, ons verbindt met het stralend hart der middeleeuwen.
Het is goed, al ergert het ons, toch is het
goed, dat de botte toeristen-kudde voortdurend haren droom bezoedelt. Het is onvermijdelijk, maar goed. Want dit tribuut
heeft onze eeuw aan de oude schoonheid
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te brengen, zij 't dan in den vorm der sen
leugens. Het is goed, dat steden-timenl
als Brugge, als Venetië, Neurenberg of
Florence, het hypocritisch toeristendom
blijven trekken, dat zij „mode" zijn. De
hypocrisie, heeft men gezegd, is een eerbewijs, dat de duivel gedwongen wordt
aan God te brengen. Deze hypocritische
mode bewijst, hoe een schemerend bewustzijn der geestelijke schoonheid nooit geheel kan worden gedoofd. Dat men uit
Engeland, uit Duitschland, uit Amerika
hier toestroomt, zou daarom alleen reeds
goed zijn, omdat nauwelijks een andere
stad in Europa zoo diep, zoo innig althans, de macht doet verstaan van de meest
universeele der beeldende kunsten, daar
geen stad misschien in haar geheel zulk
een voorbeeld geeft van de sobere rechtschapenheid en van de speelsche of verheven fantasie eener architectuur, welke
hoog uitsteeg boven den gril van 't aestheticisme en boven de dorheid van het zakelijk nut. Het is goed, dat ons geslacht van
tentoonstellingen -jagers en auto-maniakken ook Brugge als een permanente tentoonstelling bezoekt en tot doel maakt
eener auto-rit. Want zelfs de meest verwaten groot-stedeling betreedt Brugge
niet, zonder ergens, héél diep in zijn hart,
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een kleine wroeging te voelen over iets,
dat ons ontbreekt, over een gemis, een
leegte... In 't rumoerend Brussel staan alle
gezichten verstrakt en onvoldaan, hoewel
men er lacht; in 't plechtig Brugge ontspant zich de grijns der maskers en glanst
even een glimp van verloren kinderlijkheid
in de oogen der menschen, hoewel men er
zwijgt.

November 1926

REIS - INDRUKKEN
Het begon, toen onze trein, een uur na
Frankfort te hebben verlaten, ons voerde
langs de boschrijke hoogten en glooiende
weiën van het Spessart- gebergte.
Tot dan toe was er de vreugd geweest van
op reis te zijn, het opwindende vrijheidsgevoel, dat het op- reis-zijn nooit nalaat te
wekken. Maar deze vroolijkheid steeg eerst
tot een lichte verrukking toen wij, de Main
volgend, ijlden langs de met groen koren
bebouwde hellingen van dit, ons nieuwe,
land, langs de milde weelde der valleitjes
die, tegen het blauwend silhouët der verre
toppen, goud gloeiden van lente -bloemen.
Er waren kleine dorpen: propere huizen
met spitse, roest-roode daken, saamgedrongen om het óp- puntend kerktorentje.
De hemel, nog kil en grauw in de Rijnstreek, was plots uitéén gebroken. Groote,
losse wolken met gouden en zilveren koppen, zwierven luchtig door het blauw, tot
eindelijk een onbesmette, teeder-violette
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koepel ons overwelfde, die aan den horizon
geleidelijk verbleekte tot een fijn, zilverig
grijs.
Toen de zon al in warmer toon begon te
gloeien, zagen wij de grijze berg-vesting,
die Würzburg, aan de overzijde der rivier,
beheerscht.
Niets zoo feestelijk als dat eerste, vrije
zwerven door een nog onbekende stad, die
iets te vettellen heeft: een nieuwe ontmoeting en velerlei, ongegiste mogelijkheden!
De reiziger, de tourist, is zuiver „toeschouwer". Niets bindt hem individueel
met de hem omringende wereld. Zijn oude
zelf, met al de oude bekommernissen, bedenksels, meeningen, zinkt weg. Hij komt
in een volmaakt vrije en objectieve verhouding te staan tot het leven, waardoor
zijn ontvankelijkheid verdubbeld wordt.
Hij leeft, zooals men zich voorstelt dat
„wijzen" leven: bevrijd en overgegeven;
nieuw. Hij wordt een kind, maar volwassen en bewust.
Würzburg behoort tot de uitverkoren steden, die hun geheim zonder eenige terug-
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houding openbaren. Zoodra men de straten
in loopt, weet men reeds wat deze stad ons
te geven heeft. De steenen spreken dadelijk hun ontroerde taal. Toch is 't oude
Würzburg in 't geheel geen mystieke stad.
Er staat, op het volle marktplein, waar veel
kramen met vruchten en groenten als felle
zomer-bloemen gloeien, tusschen de oude,
donkere gevels, een Gothisch kerkje, als
een groote kapel, met een rank,strak torentj e; maar zulke herinneringen aan 't middeleeuwsche Würzburg blijven uitzondering. Haar eigen gelaat dankt de stad aan
den bloei, dien zij in de 18e eeuw kreeg,
toen Neumann, de architect, in Frankrijk
den wijdschen, nieuwen hofstijl ging bestudeeren, eer hij 't waagde zijn groote
opdracht te aanvaarden: den bouw van het
bisschoppelijk paleis, de „Residentie ". De
afstammelingen der feodale baronnen volgden 't voorbeeld, zoodat heel de stad val
staat van de statige patriciërs-paleizen en
woonhuizen dier dagen. De Romaansche
Dom is inwendig geheel overdekt door het
zware statiegewaad der late Barok (een
brutaliteit, die voor den roemzuchtigen
Bisschop niet pleit!) Het mooiste van den
Dom is het kleine kunstwerkje, dat Neumann tegen de oude muren aanbouwde:
het zeer aristocratisch mausuleum met zijn
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zacht rondende vormen en groene koper
-dak.
Tot nu toe wist ik 't eigenlijk toch niet, dat
de pompeuze Barok en de wulpsche Rococo zoo geheimzinnig kunnen aandoen. Ik heb de Barok bewonderd in Rome,
in Verona, in Parijs: maar dèze ietwat
sprookjes-achtige fantasie-wereld was me
nieuw.
Wij drentelden door oude, grijze straten,
langs ernstige gebouwen met enorme, plastisch rijk uitgewerkte ingangspoorten; wij
dwaalden door de nauwe kronkel-straatjes
en stegen der middeleeuwsche stad, waar
telkens de oude tijd verdrongen was en de
18e eeuw zich genesteld had; wij zagen
oude, romantische binnenplaatsjes; wij gingen over de zoo mooi afgesloten pleintjes,
waar oker-gele gevels zich in voorname
hooghartigheid verhieven boven 't gewoel
der menschen; wij kwamen aan de rivier,
die koel en stil voortvloeide langs de ruige
kade, met haar verweerde, als saamgegroeide, donker-rosse huizen. Een zware,
steenen brug voerde naar de stilte der
verre bergen en naar de donkere vesting,
die den heuvel aan de overzijde omvangt.
Stil-aan zijn wij gegrepen door de fascinatie der historie. Wij kijken elkander
verwonderd aan, als wij telkens weer, bij
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elke straat-bocht, bij elke steeg, deze schilderachtige intimiteiten ontdekken.Wie beweerde, dat de romantiek na de middeleeuwen geen plaats meer had in onze
wereld?
Een oude muur, een sierlijk koepeltje, met
wat geboomte er achter; een trotsche gevel, plechtig in zijn vervallen rijkdom; een
deur als een poort, groot genoeg om monumentale statie-karossen door te laten; een
dood-stil plein, achter een der vele kerken,
waar de gele en bleek-groene huizen, heel
breed, heel rank toch in hun sobere kracht,
zwijgend de wacht houden.
Hier wacht de laatste, algemeene, groote
bouwkunst op de eindelijke wedergeboorte
der Europeesche cultuur.
Ik heb 't nog nooit zoo sterk gevoeld, hoe
de geschiedenis van Europa een onafgebroken voortgang is geweest, tot op 't einde
der 18e eeuw toe, tot de Fransche revolutie
toe. Spengler heeft meer gelijk dan ik 't bekennen wilde: wat wij Barok noemen en
Rococo, is een organisch vervolg van Gothiek en Renaissance. Er zijn overgangen;
nooit abrupte vernietigingen en plotselinge
verrijzenissen. Er was een Westersche,
een Europeesche „ziel", die langzaam uitgroeide, die breeder werd van allure, meer
maatschappelijk en minder religieus, meer
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wereldsch en minder mystiek, maar die
desondanks zichzelf gelijk bleef en die in
haar wezen diep was, diep van verbeelding, van droom, van verlangen naar 't oneindige, 't onmogelijke. Ik heb het nooit
zoo stellig geweten, dat ook deze wereld
schoonheid, deze stijl van de licht--sche
vaardige weelde, van het groote gebaar,
van den decoratieven zwier, tenslotte „ziel"
had! Want het woord „ziel" houdt immers
alles in, wat van den droom is, alles wat
boven'trationeele uitzweeft, alles wat zijn
stilte heeft en zijn mysterie.
Würzburg, de verstorven stad der 17e en
18e eeuwsche wereldmacht, de stad der
trotsche baronnen en prelaten, de stad der
contra-reformatie, is een stad vol ziel; niet
omdat zij verstorven is, niet omdat zij weemoedig mijmert over haar verloren glorie,
maar in haar verstorvenheid, in haar melancholische betooverdheid, kon zij haar
ware wezen eerst volkomen toonen. De
karossen ratelen niet langer over de hobbelige keiën; de groote heeren van het kerkelijk hof begroeten elkander niet meer
met een diepen zwaai hunner steekhoeden:
maar in haar vernedering openbaart zij
eerst zuiver haar geheimzinnig wezen.
Een stille straat brengt ons onverwachts
aan een ontzaglijk, leeg plein, een plein
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als een vlakte, aan de eene lengte-zijde geheel beheerscht door een in geel-grijze
steen opgetrokken, mateloos groot bouwwerk: de Bisschoppelijke residentie.
Verbluft staren wij er naar. Wij gaan, als
bedelaars, op een stoep van een der huizen
aan de overzij zitten.
Het is Versailles... maar het mist de kaalheid en de kilheid van Lodewijk's paleis.
Eer kan men zeggen, dat Versailles van
verre op Neumann's grandiose schepping
gelijkt! Het is misschien nog wijdscher,
maar zeker veel fijner en mooier dan Versailles. In heel Europa vindt men, geloof
ik, een zoo prachtig bouwwerk niet uit die
dagen.
In een volmaakte harmonie sluiten de
breede massa's zich aanéén: het diep inliggende, rijk en sober bewerkte middengedeelte, met ter weerszijde de enorme,
rustige vleugels, die in hun horizontale gestrektheid een zoo lichte bewegelijkheid,
een zoo nobel rythme houden en waaraan
de strakke kolonade-bouw zich aansluit,
achter welken de donkere hoftuin floerst.
Welk een wereld, die in zulk een steenen
fantasie zich realiseeren kon!
Hier, aan dit verlaten plein, droomt eenzaam het hart van Würzburg: de „Residenz" verklaart geheel de geheimzinnige
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stad. Maar hier ook droomt de laatste imposante manifestatie van Europa's cultureele scheppings- kracht, de laatste, massale versteening van Europa's eeuwenoude, historische ziel. Daarna kwam de
verstijving, de burgerlijke leugen, de democratische chaos... En wie dit betooverd
bouwsel aan zijn leege plein -vlakte beschouwt, beseft het: hierna moest de
chaos komen. Dit was het einde, zooals
Berlage's Beurs een nieuw begin beteekent.

En toch vraag ik me af, of tenslotte de
Barok niet in de bouwkunst is, wat de
opera is in de muziek. Die vraag dringt
zich aan me op, nadat wij ons hebben overgegeven aan den ernst van Bamberg's Dom
en nadat wij in Neurenberg fragmenten
van opera's aanhoorden, door leerlingen
van het plaatselijk Conservatorium tot 't
algemeen genoegen der burgers — misschien niet onverdienstelijk — gespeeld en
gezongen.
Ik haat opera's. Ik haat de kunstmatigheid,
het holle effect, de openbare leugen en
leegte van alle opera's, terwijl Würzburg's
romantische poëzie en grandioos verval mij
een moeilijk te benaderen geheim verrie-
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den. De vergelijking schijnt onbillijk, onjuist...
En toch, wat is Würzburg's „Residenz",
met haar machtige vestibule, haar vorstelijke statie-trap onder Tiepolo's daverende
(en geniale!) koepel-schildering, naast het
strakke, grauwe bouwwerk, dat het romantisch Bamberg van zijn stijlen heuvel af beheerscht? Is dievestibuleniethetmeestvolmaakte voorbeeld van alle leugenachtige
opera-paleizen, die de 19e eeuw in alle
mondaine steden zag verrijzen?
Wat zijn de breed-gebarende beelden van
bisschoppen en vorsten op Würzburg's
oude rivier-brug, naast de verstilde wonderen, die in den Dom ons ontroerden?
Wij ondergingen de vreemde betoovering,
de bijna sprookjesachtige fantasie van
Würzburg's wereld; maar het woord fantasie heeft zijn uiterlijke en zijn innerlijke
gedaante! Is de „fantasie" der Gothische
heiligen-beelden, de fantasie van de geblinddoekte „Synagoge" en van de zachte
„Ecclesia", terweerszijde van de strenge,
Romaansche kerk-poort, is de fantasie van
de apostel-beelden bij het koor, met hun
vragende, hartstochtelijke expressie, is de
fantasie van het ascetisch en zachtmoedig
bisschopsbeeld tegen zijn strakke zuil, of
die van den jongen, legendarischen „Kei-
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zer", die vanaf zijn paard zich naar de
vrome gemeente heen wendt, is deze fantasie niet van een essentiëel andere orde?
Een bisschop, in de oogen van den Barokkunstenaar, was een zelfverzekerd potentaat, die zijn staf zwaait als een ridder uit
een opera. Maar een bisschop, in de oogen
van den middeleeuwschen kunstenaar, was
een beheerscht en zeer stil mensch, wiens
vermagerd gezicht straalt van milde aandacht voor allen. Een vorst, in de oogen
van den Barok - kunstenaar... wij vermoeden wat hij geweest moet zijn na de monumentale trappen van Würzburg's Residenz
betreden te hebben. De pompeuse gestalte
van Rigaud's Zonnekoning, in zijn hermelijnen mantel, die als een onweerswolk den
afgod der wereld omhult, zou deze statietrap onder Tiepolo's jubileerende gewelf schildering met waardigheid bestijgen kunnen. Maar een vorst, een keizer, in de
oogen van den Middeleeuwer, dat is deze
jonge, ernstige, edel - geboren mensch,deze
dichter, zonder zweem van pathos of
machtsbegeerte gezeten op zijn trouw
paard, het smalle en bezielde gelaat-hartig
naar ons toegewend met een glimlach die
onzegbaar teeder en onzegbaar sereen is.
Hij is de heerscher in het rijkvan den geest,
waar geweld en glorie niets gelden omdat
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de liefde het gebod der ziel is. Een prins
is hij — niet zoozeer de prins van het
sprookje, maar de prins der legende. Want
de wijde droom der mythe omruischt zijn
fiere gestalte en zijn omlokt gelaat.
De Barok, in zijn edelste vormen, kan een
fantastisch sprookje schijnen, ietwat weemoedig daar deze grootheid een wereld
waan werd. Maar de Gothiek staat-sche
in de sfeer der legende, die boven de realiteit uitrijst door haar te doordringen en in
zich op te nemen.
Want waarheidszin en menschelijkheid
bezielen het Gothisch beeld, dat altijd
psychologisch is en altijd in een symbolische sfeer staat. Klare waarheidszin en
warme menschelijkheid suggereert heel
het strenge, sobere bouwwerk, dat het
romantisch stadje beheerscht. De menschen, die deze wonderen schiepen, leefden niet in ee^i fictieve wereld van praal
en machts-bewustzijn.
Wij kunnen lang redeneeren en ingewikkelde theorieën opbouwen, tenslotte keeren wij altijd terug tot het inzicht, dat alle
geestelijk leven, dat alle kunst en alle menschelijkheid slechts geschat kan worden
naar de kracht, naar de diepte, naar de
vrijheid der liefde. En, trots alle feiten der
geschiedenis, blijft dit de waarheid, die
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door de werken zelf steeds bevestigd
wordt: dat het wezen der Middeleeuw
kunst van geestelijke liefde is door--sche
straald. Niettegenstaande alle boosheden
en wreedheden, moet een besef van oneindige liefde het geweten der Middel
hebben beheerscht,-euwschmnid
dezelfde liefde die nog steeds het gelaat
verheldert der eenvoudigen, die voor het
stille altaar hun gebeden prevelen.
Het is deze liefde, die in 't ontroerd realisme van Riemenschneider's konings -graf
nog voortleeft: hoe stil liggen zij gestrekt,
deze grooten der aarde, die als heilige kinderen van God in de herinnering der menschen voortleefden, hoe verstild in hun
doods-uur.
De fantasie van den middeleeuwer was het
tegendeel van fantastisch. Ze was zelfs
niet weemoedig.
Dat wat stil is en wijding heeft, dat wat
eerbiedig is: het is ons záó veel waard, dat
al 't andere, hoe grootsch en zeldzaam ook,
er schijn bij wordt.
Niet door 't pathos van den storm, niet door
het dramatisch onweer, niet door 't zengend vuur openbaarde de Godheid zich aan
haar geliefden profeet, maar in het ruischen van een koele luwte.
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In de kathedraal van 't ruige Regensburg,
in dien ontzaglijken Dom, met haar machtig stijgend rythme, haar onafzienbaren
rijkdom aan beeldhouwwerk en plastisch
ornament, bij 't jubelen van orgel en zangkoor, wist ik 't opnieuw, dat deze plaats
het vaderland onzer zielis. Onze realiteitszin vindt een sublieme bevestiging in de
altijd levende karakteristiek van dieren en
groteske figuren, onzen drang naar de rust
en naar de stilte der ziel in de strenge
heiligen-beelden, ons verlangen naar het
onmetelijke, het onbegrensde, het eeuwige,
in de matelooze ruimte en in de verheffing
dezer transcendentale architectuur.
Een Grieksche tempel kan nooit ons zoo
diep bevredigen, juist daar hij in zijn sta
symmetrie, zijn volmaakte vormen--tische
schoonheid, zijn onpersoonlijke, wiskundige orde en waarheid, niets meer te verlangen overlaat. Hier is de rust, maar een
rust die een aardsche verzadiging is en het
hart hongerig laat. Zij heft het leven op,
deze rust. Zij ontkent den tijd en zijn worden en vergaan. Zij vertolkt de eeuwigheid
der aarde, niet die van de ziel. Zelfs de
natuur-zin der Grieken miste den huiver,
die bergen en zeeën wekken in het hart
van den Westerling. De rust van den Griekschen tempel is de vrede niet van den Go-
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thischen dom. Het Venus-beeld bewondert
men, maar de Gothische madonna heeft
men lief.
Bij Regensburg, op den heuvel, staat het
moderne Parthenon, de „Walhalla" een
volmaakte imitatie, die ons doet gapen van
verveling. Al onze pogingen den Griekschen geest te benaderen, eindigen in deze
on-Grieksche verveling.
Wij zagen de stad van Dürer. Een donkere
stad, een bijna zwarte stad, besloten in
't somber geweld van haar massale muren,
haar poorten, haar vierkante of machtig
rondende torens, haar ongenaakbare vesting. Het Middeleeuwsche Neurenberg...
maar hoe breidde het zich uit! Het feodale
Neurenberg werd de stad der bloeiende
burger-cultuur, die er haar hallen, haar
forsche gemeenschaps- gebouwen, haar
strenge patriciërs-paleizen met de statige
binnen-hoven schiep, haar deftige burgerwoningen, haar stille pleinen en hofjes: de
stad van Dürer.
Nooit was een universeel kunstenaar zoo
innig verbonden aan zijn vaderstad, als
Dürer aan Neurenberg.
Nobele stad, waar de schilderachtige romantiek van honderd Duitsche stadjes
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wordt opgeheven tot de waardigheid van
een streng cultuur- monument. Het rustieke, chaotische, verbrokkelde, heeft hier de
synthese gekregen van den verklaarden
vorm. Men denkt soms aan Italië, maar
volkomen Noordelijk blijft deze stad.
Dürer's naam roept den nieuwen tijd op,
den tijd der levens-verruiming, der levensschoonheid, den tijd der koele Renaissance,
den tijd der religieuse herleving, die de
Reformatie bracht, der geestelijke activiteit, die het Humanisme beteekende.
Dürer hief de kunst van zijn land op uit
het provincialisme. Hij was de eerste
E u r o p e e s c h e persoonlijkheid inde beeldende kunst van Noord Europa.
Maar nooit had Dürer dit kunnen worden,
indien hij door zijn stad niet in contact was
gebleven met de ziel der Gothiek. Hij begreep Italië beter, dieper, dan eenig ander.
En essentiëeler dan eenig ander bleef hij
een Noorderling, een kunstenaar die het
karaktervolle en het reëele zocht en die,
naar eigen bekentenis, „niet wist wat
schoonheid is", een mensch die den eer
kende voor alle kleine détails, voor-bied
de bloempjes en grashalmen, voor de kleine
dieren, voor een kronkeligen boomstam,
voor een verweerden muur, voor de rimpels en kreuken van een doorleefd gelaat.
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De schilder van het détail, zooals ook wij,
Hollanders, zijn; maar tegelijk de schilder
der ideeën, der groote verbeeldingen. De
schilder van het intieme en de schilder van
het wijde, de schepper der symbolische
samenvattingen: de Melancholia, vermoeid
van wereldsche wijsheid en van eeuwig
Ridder, die door stand--heidsvrlang;
vastigheid en vroom vertrouwen, Dood en
Duivel trotseert; de Hieronymus, die in
meditatie zijn vrede won.
Neurenberg viert zijn grooten zoon, die
vier eeuwen geleden stierf en sedert een
symbool van den Duitschen geest bleef.
Den filosofischen, religieuzen, wetenschappelij ken Dürer, den vorscher en ontdekker,
den psychologischen realist, den onrustigen metaphysicus, den hevigen God -zoeker, den bijna-protestant, den goeden,
trouwen, warmen mensch, die het zich
moeilijk maakte, die aan problemen leed,
die soms een schoolmeester schijnen
wilde...
Neurenberg, de schoone burger-stad, viert
zijn genialen zoon; en het Duitsche volk,
de Duitsche jeugd, stroomt toe.
Onze aandacht werd vastgehouden door
Durer's portretten. De bekende.., maar de
verrassing is altijd nieuw. Hoe verbazend
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mooi is dat, een mooi portret van Direr!
Veel inniger mooi dan die van Holbein.
Mijn vrienden verwijten mij, Holbein te
onderschatten, den volmaakten, objectieven portrettist, den mensch der humanistische levenshouding: koel, hooghartig, beschouwelijk. Den synthetischen teekenaar
van het menschelijk gelaat. Misschien zie
ik Holbein beter dan mijn vrienden denken.
Maar ik zie óók zijn begrensdheid, zijn
sceptische en voorname onverschilligheid,
zijn harteloosheid. Naast Dürer's portretten vertolken die van Holbein de volmaakte,
rationeele rust, welke nooit reikt aan den
innerlijken vrede der onvolmaakte Gothiek.
In Holbein's kunst worstelt niets, hunkert
niets, overwint niets. Er klopt geen thenschenhart in.
Dürer's beeltenissen hebben deel aan de
ingekeerdheid, aan de stille vurigheid van
de Middeleeuwsche ziel en aan de ver
levenskracht en de persoonlijke be--edl
wustheid der Renaissance van Italië.
Het portret van Krell, dien intensieven,
worstelenden mensch; het portret van v.
Orley, dien bleeken droomer en godzoeker;
het portret van Wohlgemut, den fijnen,
ascetischen grijsaard met zijn scherpe
trekken, met 't onbluschbaar verlangen in
zijn levende, oude oogen: het zijn gevorm-
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de, intensief levende persoonlijkheden,
meer gedifferentieerd en meer wakend dan
de biddende portretten van Memlinck of
v. d. Weyden, meer bezield dan de hevignuchtere van v. Eyck, meer moreel en
menschelijk- bewogen dan die van Mantegna of Raphael. Het zijn gereede menschen, die het merk dragen van strijd, pijn
en teleurstelling en wier leven op fundamenten is gebouwd. Zij voegen zich in het
stroeve, ernstige Neurenberg, in die boeiende, boven - romantische sfeer, waardoor
Neurenberg ons treft.
Hoe edel, van kleur en van vorm, zulk een
portret door Dt rer! Hoe compleet!
Het spiritueele van Dürer's portretkunst,
zijn wijze van de menschen als geestelijke
en zedelijke wezens te zien, zijn realistisch idealisme, zijn mystiek der werkelijkheid: ik ben daar nooit op uitgekeken.
Deze psychische kunst, kunst van intensieve waarnemingen van grootsche ver
blijft ons wonderlijk vertrouwd.-belding,
Welk een verademing een tijd lang in een
wereld te leven, die niets weet van sportieve exaltaties, van voetbal -fanatismes,
van vliegeniers-romantiek, van Noordpool eerzuchten. Zij zal misschien ook hier, in
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Neurenberg, de r e ë e l e wereld zijn. Ook
hier verschijnen kranten. En als men van
de hooge veste af de schoone stad overziet,
ontwaart men in de verte het woud der
fabrieks-schoorsteenen... Ikweethet. Maar
nu ben ik toerist; een mensch, die een superieure onverschilligheid kan voorwenden voor de belangen en de werkelijkheden
van den dag. Ik zwerf door de oude steden
van dit oude, rijke land, „eenzaam en niet
verlaten ", zonder haast en in voortdurende
beweging, mij overgevend aan de dingen
die niet van vandaag zijn en waarin ik
toch mij zelf herken.
Reizen is een dwalen, een proeven, een
zwerven door eeuwen en eeuwigheden,
een wisselwerking van egocentrisch droomen en naar buiten gekeerd schouwen. Het
is een leven zonder nadrukkelijkheid, zonder verantwoordelijkheden en plichtplegingen. Het is, naar Weininger (geloof ik)
zeide, een erotiek van het gemoed. Een
bevrijdende weelde is't, een fictie, die voor
korten tijd heel de verrukking heeft van
't zorgelooze, avonturenrijke feest, maar
die op den duur het leven te vlak, te irreëel
zou maken. Geboren toeristen - naturen zijn
geestelijke dandy's, die het leven gaan zien
als een lief, weemoedig spel. Couperus was
een hunner fijnste representanten. Zij fla-
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neeren door de wereld van hun gemoedsaandoeningen, zooals zij flaneeren door
landen en steden.
De kunst van het reizen veronderstelt een
hooge en lichte onverschilligheid bij een
steeds actieve ontvankelijkheid, een soepelheid van beweging die nooit tot roezige
haast verwordt, een onbegrensde belangstelling, die altijd contact houdt met 't
droomend zelf en die nooit zwaar wordt
van ernst. Den onrustigen geeft zij de
illusie der rust.
Reizen is ontdekken. Maar des te bekorender is op reis de ontdekking van oude
herinneringen. München kende ik. Bijna
dertig jaar geleden is 't, dat ik met een
hart, bonzend van verwachting, de trappen
van de Alte Pinakothek besteeg.
München is een vroolijke, ruime, moderne
stad, met veel weelderige winkels en goede
café's. Toen München wereldstad moest
worden, graasduinde men, met of zonder
goede-smaak, in de architectonische rijkdommen der historie. De Romeinsche palazzi, de Loggia dei Lanzi van Florence,
de Gothiek, het romantisme van OudFrankfort, de Grieksche zuilen-tempels —
och, vooral veel Walhalla-Grieksch! —
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alles vindt men hier toegepast in enorme
verhoudingen — vooral monumentaal! —
de ééne kolos naast de andere. Maar al
deze verhevenheden, die als jongen mij
verbaasden, zijn ten slotte maar goede sier.
Het leven is hier gemoedelijk, aangenaam
en onpersoonlijk. München is een prettige
stad, met veel kunst, veel muziek, veel
theater. En de „Englischer Garten", dit
enorme, oude park, was ons niet alléén zoo
lief, omdat Dr. Herzfeld — ge kent hem:
Georg Hermann's tweeling-broeder — er
zulke intieme en lieve herinneringen aan
behield.
Maar hoe fiets wordt dat alles naast een
der vele Neurenbergsche herinneringsbeelden: een hooge, barre stadsmuur, een
zware, rondende toren, een opéénstapeling

van verweerde, hoog gedaakte huizen, donker en streng profileerend tegen 't gloeiend
groen-blauw van een verklaarden avondhemel...
In de Alte Pinakothek had ik mij niet vergist: het is een schatrijk en niet te groot
museum. Men ziet er Rubens in zijn meest
geïnspireerde en edelste momenten; men
hervindt er zijn enthousiasme voor de Spanjaarden: het barsche en hooghartige zelfportret van Velasquez, de dweepzieke ex-
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tases van El Greco, de bittere hevigheden
van Goya; men bewondert er prinselijke
portretten van Titiaan, muzikale schemeringen van Perugino en een landschap van
Raphaël, dat al de milde schoonheidsdroomen van Italië in ons hart weer oproept.
Haast verschrikt staart men er naar het
ruige zelfportret van den ouden, lachenden
Rembrandt.
En toch: sterker dan dit alles leeft in mijn
herinnering Dürer's laatste schepping: de
vier apostelen en evangelisten, dit stroeve,
grootsche werk, waar heel de vurigheid
van ziel en heel de ernst van geest en heel
de zware menschelijkheid uit spreekt van
zijn heroïsche eeuw.
Dürer's geconcentreerde kracht en intensiteit van leven doen alle andere indrukken
verbleeken. Welk een geweten!
Het is mogelijk, dat de figuren van Mem
een nog edeler toe--linckofv.dWey
stand van den geest vertolken. Het is mogelijk, dat de ontroering, door hen gewekt,
uit stiller diepten opkomt... Maar, bekennen wij 't ons: hun levensfeer is voor ons
zooveel moeilijker te benaderen. Wij kunnen deze sublieme eenzijdigheid niet meer
in waarachtigheid begeeren, wij kunnen
hun ontroerde kinderlijkheid niet meer ons
eigen maken.
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Dürer's donkere klaarte en worstelende
liefde is ons, trots onze ontoereikendheden, meer onmiddellijk vertrouwd. Wij
kunnen zonder al te groote schaamte,
vooral zonder al te smadelijk zelfbedrog,
Dürer's ernst en menschelijkheid onze
gansche liefde schenken. Althans kunnen
wij in hem een enorm voorbeeld blijven
zien.
Na de steden en haar historie en haar cultuur, de bergen en haar zwijgende eeuwigheid; de ontzagwekkende rotsen, deze onvoltooide architectuur der goden: onmetelijk, fantastisch en doodelijk stil.
De zon overgloeit zilverig hun grauwe
ruigte; en de grijze nevels oversluieren
hen. Wolken sleepen traag en langzaam
en eindeloos teeder langs hun barsche
contouren.
Ik word niet moede naar hun eenzaamheid
en hun geweld te staren. Onuitputtelijk is
hun fascinatie, onuitputtelijk en stillend
als die van de zee.
Een betooverde wereld, een wereld van
den droom, worden de bergen, schaduwende schimmen, hoog boven de bloeiende
realiteit der aarde, schimmen in de schemering der wolken, waardoor heen een
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irreëele lichtglans stort, datzelfde magische licht, dat huivert over de drie kruisen,
die Rembrandt etste.
De onrusten van 't hart zwijgen stil voor
deze verheven fantasieën van den kosmos.
Alleen de groote, zeldzame verbeelders,
de groote eenzamen, hebben het geheim
der bergen gepeild: een Rembrandt, een
Seghers, de vizioenaire kunstenaars van
China, die de tijdgenooten waren van Li
Tai Po. Segantini ook, omdat hij eerbiedig
was.
De bergen doen mij mijn geringheid beseffen, want zij roepen alles in mij op, wat
mijn nietigheid te boven gaat.
Zij voeren mij in de wereld der eeuwige
stilte, de eenige die de ziel bevrijdt.
Vreedzaam vleien zich de zachte valleiën,
waar de tijdelooze burchten uit 'prijzen;
troostrijk en kalm is de melancholie der
donker-glanzende meertjes, in 't schemerend woud der dennen, de rimpellooze,
lokkende meertjes, waarin het woest profiel der rotsen zich teeder spiegelt.
In het bizonder een groet aan het wijde en
mysterieuseWalchenmeer, sluimerendtusschen de donker beboschte bergen.
In de milde avond-schemering, in de ongestoorde stilte, zagen wij de bleeke, paarse
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silhouëtten der in plechtig rythme langs
en over elkander schuivende bergen wonderlijk klaar weerkaatst in de koele diepte
van het water. Achter de stramme rankheid der beuken - stammen lagen meer en
bergen als betooverd in hun eeuwigen en
onberoerbaren vrede.
Juni 1928

HET FEEST
Men kent een cultuur aan den stijl en den
geest harer feesten. Want een feest is geen
willekeurig maaksel, het is de organische
uiting eener gemeenschap; het is een stuk
„leven", dat de gesloten gestalte kreeg
eener geestelijke schepping.
Evenals de lithurgie is het een kunstwerk,
dat uit het leven zelf onmiddellijk opgroeide; het is een kunstwerk dat geheel„leven”
werd; of, liever nog, een levens-beweging
die zich tot kunstwerk styleerde.
Heel de gemeenschap heeft er deel aan.
Er is bij het feest — evenals bij de lithurgie
— niet hier een publiek en daar een groep
uitvoerders, niet een groep die toeschouwt
en een die handelt: maar de gemeenschap
is tegelijkertijd toeschouwster en uitvoerster.
Omdat het feest een zoo directe levensuiting is, sterft het ook met het leven, met
de levende menschen, die eenmaal het
vierden.
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Wij kunnen ons nog slechts benaderend
de vervoering voorstellen van de Dionysische feesten der Grieken, of de schoonheid
der Olympische spelen.
Wij vermoeden slechts wat de ritueele,
kerkelijke feesten en pantomiemen der
Middeleeuwers moeten beteekendhebben,
die feesten, waaruit Male den wonderen
bloei der Gothische sculptuur grootendeels
verklaart. Wij weten het niet meer, welk
een bekoring moet zijn uitgegaan van de
edele, gestyleerde feesten der ?lorentij nen :
de lichte lente-gratie van Botticelli's kunst
doet het ons flauw gissen, zooals Breughel
ons vermoeden doet, wat de ruige, bonte,
boerenfeesten van Vlaanderen waren en
Watteau hoe de 18de eeuw haar feesten
vierde.
De muziek is verstomd, de bewegingen zijn
verstijfd, het leven is heen: slechts een ver
droombeeld blijft, als een verstarde herinnering.
In haar feesten viert de samenleving de
vreugde van haar één-wording en van haar
levens-affirmatie. Eerst wanneer het leven
tot vrije ontplooiing komt, wanneer de
geest geheel van-zelf is geworden en spelen kan en zijn eigen zwaarte overwint:
dan bloeit het schoone feest.
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Denken wij ons de muziek van Mozart: hoe
licht, hoe edel! hoe diep in haar speelschheid, hoe blij in haar hunkering, hoe luchtig
in haar wijsheid, hoe volkomen vrij van
zorgen en problemen! Een tijd, die zulke
muziek voortbrengt, weet wat feestvieren is.
Het was het gratievolle feest der 18de
eeuwsche aristocratie, ontroerend als een
oude menuët... Het groote volk had er geen
deel meer aan. Het was het zorgelooze
einde van 't zorgelooze feest. Het was het
feest in avondlijke parken, waar godinnen en satyr-beelden droomden in de schemering, het feest bij zacht flonkerende kaarsen-luchters in een goud glanzende Rococo-zaal, het weemoedig-amoureuse feest,
dat verstommen zou in den bloedigen ernst
der revolutie.
Het democratische tijdperk brak aan, het
tijdperk der burgerlijke verstijving.
De democratie heeft zich nog niet door
haar feesten kunnen rechtvaardigen, want
de democratie werd het tijdperk der problemen. De staat, het recht, het huwelijk,
het kind en zijn opvoeding, het sociale en
het sexueele leven, de kunst, de moraal,
zelfs de religie... 't werd alles probleem.
De mensch werd zich zelf een probleem.
Wij kunnen niet tegelijkertijd met proble-
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men worstelen en feest vieren. Al wat het
woord feest inhoudt, sluit het tobben, het
grüblen, het moeizaam experimenteeren
uit. Het feest zelf is voor ons bewustzijn
min of meer probleem, probleem en experiment... De Delftsche studenten, de arbeiders-jeugd, de vele jeugd-groepen doen
pogingen om den zin van het feest weer te
wekken en het schoone feest te herstellen.
Ik zelf, een man van het feestlooze tijdperk, voel mij gedrongen het probleem
„Feest" te bemijmeren...
Een kwarteeuw geleden kenden wij, stedelingen, nog de soms wel gemoedelijke,
maar gewoonlijk alleen-maar beklemmende dronkemans-feesten der kermissen.
Johan de Meester heeft in zijn „Geertje"
de oude verruuwde en vergoorde kermis
van het zomersche Rotterdam zoo geniaal
gebeeld, dat men haar ruikt en hoort en
ziet. Een obsessie!
De goede Geertje, in haar landelijken eenvoud, voelde zich van God en mensch verlaten in den heeten walm van het helsche
kermis-feest. En de overheid heeft Geertje
gelijk gegeven en de kermissen afgeschaft,
niet omdat de gemeente-raden door landelijken eenvoud plegen uit te munten, maar
omdat de burgerlijke fatsoenlijkheid moest
worden gered. (De fatsoenlijkheid, die Ina
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Boudier liet gluren achter de horretjes
naar het uitzinnig kermisvolk op het pleintje van het daareven nog doode stadje).
Aldus behielden wij nog maar de sloome
dofheid onzer Koninginne-feesten, met illuminatie-na-achten, met lijzige „volksspelen", waarbij hoog-gehoede heeren, een
oranje strik om den pandjes-jas-arm, de
kans krijgen hun belangrijkheid en hun
democratische ziel uit te stallen.
Ik lees, dat in 't nieuwe Rusland het openbare leven zich weer in grootsche massafeesten manifesteert, in feesten, die de
buitenlandsche toeschouwers verrukken
door de nieuwheid en echtheid hunner
schoone, levende vormen.
Indien dit waar is — en waarom zou het
niet waar zijn? — dan kan niets mij zoo
dwingend van de beteekenis der revolutie
overtuigen.
In de 19de eeuw is het feest, het feest in
al zijn vormen, dood gegaan, omdat de 19de
eeuw democratisch heette, doch tegelijkertijd alle restanten der oude volks-beschaving vermorzelde.
Toch heeft van Looy — dit sublieme volkskind, — ons doen voelen, wat Feesten nog
kunnen zijn, in het boek dat dien naam
draagt. Het feest, zegt van Looy, is het
vreedzame, goede geluk van het eenvoudig
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timmermansgezin, dat de verjaardag viert
van den zieken vader. Of het is de wandeling van de twee gelieven in de duinen,
waar toen de regenboog zijn betooverde
kleuren-schijn uitspande aan den wijden
hemel.
Dit zijn de feesten, die wij zèker zullen
in eere houden. Kostbare kleinigheden die
ons verrukken kunnen...
„Vandaag is het Zondag voor mij ", praatte
het kindje, dat aan mijn hand liep te mijmeren. „Waarom ?" vroeg ik, benieuwd.
„Omdat het zoo mooi is". „Wat is er dan
zoo mooi ?" drong ik aan. „Alles..." droomde het stemmetje, ergens beneden mij.
Soms lijkt de dagelijksche maaltijd onverwachts een lichtend feest, omdat de innerlijke gezins-éénheid dan opeens een warme
zekerheid wordt voor allen. De oogen stralen dan een bizonder licht uit, de gezichten
schijnen veredeld en alle dingen worden
kostbaar om te zien.
Maar dit blijven feesten in miniatuur.
De ware feesten, dat zijn de schoone en
blijde ceremoniën, waardoor een gemeenschap haar innerlijke éénheid beleeft. En
de ware gemeenschap bestaat eerst daar,
waar zij, die niet door banden van bloedverwantschap of persoonlijke genegenheid
verbonden zijn, zich één voelen. De ware
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gemeenschap wekt een zoo verlossende
vreugde, juist omdat degeen, die elkander
vreemd zijn, één worden, één in den gezamenlijken opgang naar de boven-persoonlijke gevoelens. Er zijn dommen en
verstandigen, eenvoudigen en begaafden,
rijken en armen: maar alle verschillen
worden opgeheven, want de ééne idee
overstraalt een ieder en schept de willekeurige menigte om tot een geestelijke
gemeenschap.
De vreugde dezer éénwording viert zich
uit in den levensrythmus van het feest.
Feesten zijn levens-symbolen; zij zijn de
uitbeelding in het leven zelf van een gezamenlijk idealisme. In het feest bekent
en doorleeft een menigte de blijdschap der
idee, die haar vereenigt. Allen hebben aan
deze blijdschap deel; sommigen dieper en
bewuster, anderen meer van verre, zooals
bij een katholieken eeredienst het mysterie
door enkelen in heel haar omvang en diepte
wordt doorleefd, maar ook zij, die achteraan staan en slechts van verre volgen, wat
daar bij het altaar gebeurt en die den letterlijken zin der Latijnsche woorden niet verstaan, ook zij worden opgenomen door den
geest der adoratie en nemen iets mede naar
hun huizen van de verheven schoonheid,
die het statig kerkgebouw doorglansde.
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Van allen is het feest en voor allen.
Het is de blijdschap, die diepte heeft; het
is de ernst, die in ontroerde blijdschap zich
ontspant. Een bevrijding, een collectieve
bevrijding is het feest, een collectieve ontroering en vreugde.
Koning David danste voor de ark uit,
danste ter eere van zijn verheven God,
voor 't aangezicht van zijn opgetogen volk,
bij muziek van bazuinen en schalmeien.
Dit dansen verleerden wij, deze religie die
dansen kon. Want wij zijn stijf geworden
en bezwaard. En den geest der muziek
jaagden wij weg uit onze kerken. Wij hebben hem vermoord onder 't mechanisch
dreunen der protestantsche-slomen
gezangen, waarbij het orgel jammerend
klaagt, klagend den dood der religieuse
ontroering bejammert.
Des Zondags, in den bomen middag,
sjachrijnt het melancholisch harmonium
door de doodsche verveling van „de mooie
kamer ".
Wij kenden de groote vroolijkheid niet
meer. De gratie hebben wij geminacht.
Omdat wij zoo leelijk werden van verdorring, meenden wij ernstig te zijn. Omdat
wij geen vuur meer in het bloed hadden,
meenden wij goed te zijn.
Het feest van gansch het volk, het wereld-
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sche feest en het religieuse feest, het wereldsche feest dat wijding bezit en het
religieuse feest dat hartstochtelijk is, het
zegevierende feest dat allen eenvoudig
maakt en verbroedert, dat de benauwdheid
en de onrust ontspant: het is van de aarde
weggevaagd!
De wereld werd arm en grijs en traag. Hoe,
harder de motoren snorden en hoe feller
het tempo werd van het leven, des te trager
klopte het hart.
Het feest is dood gegaan, omdat er geen

bezielende idee meer was, die de menigte
samen bond, omdat er geen enthousiasme

meer was, dat de menschen boven zich
zelf en hun kleine bekommernissen, eerzuchten en egoismen uithief. Het feest is
leeg geworden, leeg van geest en leeg van
leven.
Toen ik een jongen was (maar het leven
was toen veel dorder en stijver dan het nu
is), had ik een woedende hekel aan alle
feest-gevier. Een hekel had ik aan de
domme, dure, ijdele studenten- maskarades,
waar bleeke en slappe jonge heeren, een
lorgnetje op de spitse neus, paradeerden
in de statige gewaden der 17de eeuwsche
burgers, der Florentijnsche aristocraten,
der middeleeuwsche ridders, als wilden zij
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de onmacht van den eigen tijd demonstreeren (maar dit wilden ze niet eens); een
hekel had ik aan alle nationale feesten met
hun brakende verveling en dronken gelal,
aan de obsessie der „schoolfeesten", aan
de „partijtjes" van de burgerij, zelfs aan
de schuldelooze familiefeesten.
De Zondagen vervulden mij van walging
en wanhoop, omdat zij in het teeken der
feest-verveling stonden.
Ik dacht: de melancholie van het leven
verziekt tot algeheele misère, als de menschen feest vieren. Zwoegers zijn we: laat
ons zwoegen! Dat niets den plichtmatigen
sleur verstore...
Ik was een baloorige en verdrietige jongen, al te verzot op 't zelfbedrog der eenzaamheid. Maar toen is 't ten leste gebeurd — ik spreek van ruim een kwart
eeuw geleden — dat de boeren van Beieren
mij de oogen openden.
Ge kent dit warmhartige berg-volk met de
mooie, witte pluimen en de fantastische
scheer-kwasten op hun vilten hoedjes, met
de korte leeren broeken, de kinderlijke
kuitkousen en de aardige, groene buisjes?
En de vrouwen kent ge, met haar strakke,
zwarte keurs-lijfjes, waarde zilveren knoopen zoo mooi op blinken, met 't gloeiend
purper harer plooi-rokken?
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Er zijn veel mooie menschen onder, menschen van ras, van sterk bloed, met iets van
ongerepte droomen in hun oogen. De kracht
van hun rotsen en de melancholie van hun
berg-meren is dikwijls in hun wezen na te
voelen. Ik zal nooit het verrukkend vizioen
vergeten van een jong paar, dat gearmd,
met veerenden stap, een berg-pad afdaalde.
„Mooi als herten", dacht ik.
Dien dag waren wij aangekomen in een
berg-dorp, waar we overnachten zouden.
Kent ge die deftige dorpen, die lage, breedgedaakte huizen, die gevels, fantastisch
beschilderd met Bijbelsche voorstellingen,
die ruige hoeven en sierlijke, een beetje
Russische, kerktorentjes? — Er staat een
breed gehoornd ossen-span, slank en machtig, te droomen op het plein, bij het steenen
waterbekken van de bron.
Het is een mooi, oud land, dit Zuidelijk
Beieren en Tyrol. Het leven heeft daar nog
glans en kracht. Men voelt er Italië naderen en toch is men er nog in de cultuursfeer van het Noorden.
Dien avond was het feest. Men had een
plankier getimmerd op het kerkplein, onder de zware boomen. Het volk dromde er
omheen. De muziek vulde heel het dal. En
de jongens en de meiden begonnen te
dansen.
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Een primitieve boeren-dans, spel van verovering en verweer. De meisjes, in haar
zedige dracht, kringden sierlijk, met neergeslagen oogen, de handen op de schoot
gevouwen, om zich zelve heen: luchtig,
ingehouden, stilletjes. Maar de jonge kerels zwaaiden en woelden in wijde arabesken om haar heen, op het rythme der
muziek, al feller, al onstuimiger dringend.
Ze klapten in de handen; ze stampten op
den vloer, gestuwd door het opwindend
rythme der klanken. Jodelend stieten ze
een roep uit, als een natuur-geluid; lokkend, vleiend, vurig, hartstochtelijk...
En de oude menschen, daaromheen, onder
dit schouwspel, dat-ginedbav
al hun liefste jeugd-herinneringen wekte,
heel hun leven in de bergen, in het oude
dorp, al wat Boersch en Beiersch was!
Oude, magere kerels, krom van rheumatiek,
wierpen hun kinderlijke hoedjes hoog de
lucht in en vingen ze, als goochelaars zoo
behendig, weer op. Ze stieten helle roofvogel-kreten uit, terwijl de muziek luid
jubileerde en de jeugd als betooverd danste.
Oude vrouwen, met perkamenten rimpel gezichten, lachten uit haar donkere flonkeroogjes en dachten aan de verre, zoete
jaren van weleer...
Het leven gaat eeuwig voort; en de bergen
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blijven de bergen, en de beek ruischt nu
als immer, en de avond behoudt zijn goede
kalmte en de jeugd droomt altijd weer van
liefde en geluk...
De muzikanten toeterden, als moesten de
muren van Jericho nog eens omgeblazen
worden.
De opwinding steeg, al hooger, al ijler.
De felle blijdschap juichte in honderd harten, onbedwingbaar. Tot .eindelijk, naar
goede Christen-zede, de liefde overwon,
de kuische meisjes haar armen openden
en de algeheele verzoening, tot ieder's vol
werd gevierd.
-doenig,
Toen de stilte in het dorp was weergekeerd en de nacht kalmeerend gedaald was
over menschen en bergen — alleen het
ruischen van de beek verbrak de stilte,
die daar nog stiller door scheen — toen
begreep ik voor 't eerst in mijn tobberig
leven, dat de vreugde behoort tot de edelste bewegingen der menschelijke ziel, omdat zij vereent, omdat zij ons bevrijdt uit
den kerker der zelfvervuldheid, omdat zij
grootmoedig is.
En toen begreep ik, wat het Feest is.
Het mag waar zijn, dat deze primitieve
boeren-dans volstrekt zoo mooi niet is als
ik mij voorstel — kenners van den dans
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hebben voor mijn enthousiasme hun deskundigen neus wel opgehaald — maar men
heeft zijn persoonlijke herinneringen en
men bewaakt ze.
Het feest is de meest menschelijke uitdrukking van het universeele rythme, dat den
kosmos beweegt, dat de vlucht der vogels
en den groei der boomen en den bouw
der bloemen en den hartslag van 't bloed
en de zuivere bewegingen van 't kind bepaalt. Het rythme, die gratie van 't lichaam
en van den geest, wekt het nuchter woord
der mededeeling tot het hooger leven der
poëzie. De ziel der poëzie en de ziel der muziek is louter rythme; de ziel van alles wat
schoon is en ontroert; de ziel van 't leven
zelf. Een levens-rythme is het schoone
feest. En de meest directe en direct-ontroerende openbaring ervan is de dans, die
de beweging is der muziek, de lichaam en
leven geworden muziek. Want als de muziek ons doordringt, dan wordt ons lichaam
zelf muziek, muziek en geest, omdat de
ziel dan haar verheven feest viert.
Juni 1928

A TALE OF TWO CITIES
(PARIJS EN CHARTRES)

De weilanden stralen, goud en groen, onder den bleekblauwen hemel, tot waar —
oneindig ver en teer — de duinen-reeks
deint aan den horizon. Holland is verrukkelijk mooi in den bloei der lente.

Waarom ben ik zoo opgetogen dit land te
verlaten? Omdat de liefde voor Holland
,een bezwaarlijke liefde blijft. De Hollandsche Tuin ligt vol voetangels en klemmen.
Holland is niet uitsluitend het land der
glanzende velden en der ruime rivieren;
het is eveneens het land der stugge benepenheden. Er is de Hollandsche sloomheid,
de Hollandsche burgerlijkheid, de Hollandsche onvolwassenheid, die soms wat onnoozel is en soms tot ongemanierdheid
omslaat.
Men kan van Holland slechts houden met
een vertwijfelende liefde. Misschien zijn
wij daarom zulke fanatieke reizigers.
De Hollanders reizen om de Hollanders —
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en in hen zich zelf — te ontvluchten. Wij
zijn die gelukkige familie, die niet nalaten
kan zich aan elkander te ergeren.
Nog enkele uren, en ik zal me storten in
't gewemel van Parijs!
Ik houd, tenslotte, véél van 't Fransche
volk. Het is fijn en intelligent. Het is een
volk met een oude, diep ingeleefde cultuur,
dat het tempo behield der jeugd. Hoeveel
danken wij de Fransche beschaving, de
Fransche litteratuur en kunst, de Fransche
gedachte! Nog altijd is Parijs voor ons de
meest spiritueele stad van de wereld!
Ik wensch te gelooven, dat het Fransche
volk een edel volk is. Vooral de Fransche
vrouw wensch ik hoog te houden. Haar
charme heeft karakter. Sommige Hollanders zijn geneigd in elke Française een
cocotte te zien, of tenminste een coquette.
(Omdat zij innemend is en tot op haar laat
levensdag nog behagen wil ?)
-sten
In de moderne, strakke concertzaal van
Pleyël, onder het cliff uze sterren-licht der
electrische lampen, luistert het kunstzinnige Fransche volk naar de derde symphonie van een jongen Rus, meesterlijk
uitgevoerd onder leiding van Pierre Monteux. De muziek heeft prachtige momen-
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ten, die echter door den componist als
moedwilligverstoordworden. Middeleeuw
adoraties en jaszband-cynismes door- -sche
één... Ik ben altijd geboeid door de moderne
muziek en ik begrijp haar nooit geheel.
Onder het luisteren overweeg ik, dat ik
tenslotte meer van sonaten houd dan van
symphonieën.
Geklap en gefluit doorsnijden de ruimte,
zoodra de laatste klanken verstild zijn.
Men rijst verward op, men sist, men gilt,
men applaudisseert. Het applaus wordt
sterker. Men roept om den auteur: een
jong, blozend mannetje, glimlachend, kinderlijk, onhandig buigend... Uit wellevendheid houden de uitfluiters zich een
beetje stil, hoewel het protest van uit de
hemel-hooge gaanderijen nog telkens losscheurt.
Dit alles is aardig om bij te wonen. Een
opwindend comedie-spel... In Frankrijk,
zegt Gide, is iedereen „partij" (hij zelf
uitgezonderd ?). Het is het land der polemiek.
De rust keert weer bij 't concerto in ré
majeur van Mozart. Hemelsche muziek,
die allen volkomen bevredigt. Volmaakte
muziek, luchtig, teeder en toch ondoorgrondelijk diep.
Dit is de muziek die door Parijs verstaan
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wordt, die met het diepste ideaal van het
Fransche volk overeenstemt. Wat is nog
„Duitsch" aan deze muziek? Waarom was
Mozart geen Franschman? Omdat zijn
luchtigheid diepte had? Omdat hij, bij al
zijn „esprit", ook „ziel" had? En Couperin
dan?
Niet ver van me af zit een jong meisje:
haar fijn, stil en bezield gezicht met de
verstandige, nadenkende oogen boeit me
heel den avond reeds. Ik ben verrukt over
de geraffineerde soberte van haar zwart,
strak japonnetje. Welk een distinctie in
haar houding, in haar bewegingen!
Wanneer Mozart's muziek tot een uiterste
van subtiliteit stijgt, wanneer zij iets para
krijgt, zoo verrukkend zingen-dijsachtg
violen en piano te zamen, zoo gespannen
en bevrijd is deze gratie..., dan, ach juist
dan — haalt het meisje haar zijden taschje
te voorschijn en begint ze, in verzonken
aandacht, haar gezicht te poederen, haar
fijne lippen bij te werken, haar donkere
haar glad te kammen. Ik voel mij als persoonlijk beleedigd. Bitter erken ik mijzelf,
dat alleen in Parijs dit momentje zinnebeeldig is. Onnoozele Hollander: wist je
dan niet, dat zooveel cultuur de vrucht
moet zijn van een voortdurende aandacht
en inspanning? De gazons der Engelsche
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kasteelen glanzen immers zoo fluweelig,
omdat zij sedert eeuwen, dag aan dag,
onderhouden werden?
Ik houd van Parijs met een wat koele en
afzijdige genegenheid. De architectuur
van Parijs -- de Lodewijken-architectuur
— is nobel en van groote allure; maar het
is geen architectuur, die mijn dieper wezen
aanraakt. Ze ontroert me niet, al vind ik
haar „mooi ". Zij doet me aesthetisch weldadig aan. Het is een architectuur van volmaakten „smaak".
Heel de grootsche aanleg dezer aristocratische stad heeft dat aesthetisch bevredigende, dat meer den geest en de zinnen,
dan het hart bevredigt... Elk monumentaal
bouwwerk staat op de juiste plaats om tot
zijn recht te komen en om zijn decoratieve
functie te kunnen vervullen. Het is de stad
der schoone perspectieven. De Parijzenaars zijn meesterlijke régisseurs. Zelfs
gebouwen en standbeelden van twijfelachtig gehalte weten zij effectvol te doen
werken in 't geheele stads-aspect en schijnen mooier dan ze zijn. Ik houd van den
tuin van 't Luxembourg met de vele, aardige (nooit lawaaierige) kinderen en met
de beminnelijke oude -heertjes. Wij zitten
op een bank onder de bloeiende boomen en

82

A TALE OF TWO CITIES

kijken naar het beeld van een der „Reines
de France". Het is geen kunstwerk, maar
het heeft „houding", zulk een beeld. Een
lage, breede balustrade sluit het hooge,
zacht óm-buigende terras, waarop wij gezeten zijn, mooi af. Een kastanje -boom,
vol en rijk, welft over het ietwat verweerde
beeld heen. Daarachter, in den gouden
zonneschijn, ziet men den gestyleerden
tuin, met zijn oleanders, zijn palmen, en
een vleugel van het oude, grijze, strenge
paleis. — Schooner vizioen van Zuidelijke
levensgratie kan ik mij op 't oogenblik niet
voorstellen.
Ik houd van de blonde lente-boomen aan
de Seine: midden in de wereldstad droomt
men er van Corot's arkadische natuur
houd van de wijde, ietwat-poëemn.Its
klassiek aandoende, ingangs-poorten, die
in de oude quartiers tusschen de grauwe
muren in staan. Er hangt over Parijs een
„antieke" sfeer: méér misschien dan over
Rome!
Zelfs de hooge étage-huizen, die toch niets
bizonders hebben, vormen een rustig-normatieven achtergrond, een natuurlijk „ka
voor de statige bouwwerken der 17e-der"
en 18e eeuw. Zij hebben, evenals het koninginne-beeld, „houding"; zij staan nog in
de traditie. -- Het normatieve bevredigt.
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De Madeleine, hoog op haar voetstuk, is
mooi, indien men deze Grieksche imitatie
zonder moderne vooringenomenheid weet
te zien. Zij is hier iets méér dan imitatie:
deze koele, harmonische schoonheid past
zich aan bij 't gewemel der boulevards en
bij de Chambre des Députés, welker zuilen
men in 't verschiet der Rue Royale, achter
de obelisk, nog juist ontwaart. De Madeleine is meer dan imitatie: zij is een resultaat.
Niets schijnt zoo „Empire" als de strenge
facade, waarmede Perrault in 1670 het
Louvre naar den Oostkant afsloot. Het
zware pathos der Barok en de grillige fantasie der Rococo vierden zich grandioos
uit in Italië, in Duitschland; Parijs heeft
het koele, maatvolle, ingetogen klassicisme nooit verloochend. Zelfs de Notre Dame
bewijst het! Meer dan van het Parijs van
Lodewijk XIV of Napoleon, houd ik van
de oude universiteits-stad, waar de donkere tuin schemert van Cluny, waar S.
Julien le Pauvre verborgen ligt, het quartier latin der studenten, der boekwinkels
en der verlokkende antiquiteiten. Ik houd
van de Panische volks-café's; ze zijn leelijk, maar ze hebben „sfeer ". 't Is er huiselijk, op het provinciale af. Met den kellner
is een kleine, persoonlijke verstandhouding
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mogelijk, een „vluchtige ontmoeting ". De
menschen worden er één groote familie.
Het coquette, wat jongensachtige en slordige volkskind, de glorie van haar verliefden kantoor-bediende, praat dood op haar
gemak met een deftig - bedaagd burgerpaar,
dat naast haar zit. Het Fransch aristocratisme kan zich een democratische levenshouding veroorloven.Alle echte democratie
veronderstelt veel cultuur... wij, Hollanders, vergeten dat te licht!
Het slordige Parijs, het schunnige Parijs,
het Parijs van de hooge, trieste huizen, de
sombere straatjes en gore binnenplaatsen,
heeft altijd nog „sfeer" en vormt één geheel met het grandiose Parijs, omdat ieder
Parijzenaar trotsch is op de Place de la
Concorde, de Champs Elysées, 1'Institut
de France en omdat ieder bewoner van
1'Isle Saint Louis zich thuis voelt in de
schimmelige buurtjes van Montmartre.
Met hoeveel gratie heeft het Parijsche
volk de tuinen, parken en paleizen zijner
vroegere vorsten in bezit genomen! De
Fransche democratie teert op haar monarchaal verleden. Maar scheppende cultuurkracht heeft ze niet getoond.
Parijs is oud. Het is langzaam gegroeid.
Men voelt er de traditie van eeuwen en
men voelt er de melancholie der eeuwen,
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de melancholie van een oud, fijn cultuurvolk, dat zich herinnert, dat zijn fierheid
heeft, dat niet de eerzucht heeft iets te
worden, doch de eerzucht iets te blijven.
Nergens is de moderne melancholie zoo
infectueus als in de stad van Utrillo. In
geen wereld-stad is de melancholie der
groote steden zoo vreemd-bedwelmend.
Ik zwerf door Parijs, opgewonden, uiterst
ontvankelijk en een beetje eenzaam en
droefgeestig, een beetje peinzend, als
immer.
Hoe zei het Emerson? „Travelling is a
fools paradise... At home I dream that at
Naples, at Rome, I can be intoxicated with
beauty and lose my sadness. I pack my
trunk, embrace my friends, embark on the
sea and at last wake up at Naples, and
there beside me is the stern fact, the sad
self, unrelenting, identical, that I fled
from". — „It is for want of self-culture
that the superstition of Travelling retains
its fascination for all educated Americans".
Maar ik ben geen Amerikaansche globetrotter! Mijn ideaal is Europeër te zijn,
zooals Vermeylen het bedoelde. En Parijs
is nog steeds Europa's hoofdstad.
Het komt mij voor, dat Parijs minder ver-
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beten, hard en nerveus is, dan in de jaren
na den oorlog, minder verziekt dan in de
jaren daarvóór.'t Is maar 'n impressie; maar
zij dringt zich op. Op de boulevards ziet
men minder hongerige hoeren (of verontrusten ze me niet meer zóó als in den tijd
toen ik — een jongen van twintig — voor
't eerst hier omzwierf ?). En de menschen
hebben weer den tijd hoffelijk te zijn en
gemoedelijk. Ik ben geneigd achter die aardige omgangsvormen meer hart te veronderstellen, dan waarschijnlijk juist is. Ze
berusten misschien grootendeels op een
behoefte aan aesthetiek. Maar welk een
levens-kunst!
De Parijzenaars voelen formalistisch. Hun
opgewekte beminnelijkheid, hun pathos
zelfs, blijven gereserveerd en koel. Maar
men leeft hier! Jonge kameraden loopen
gearmd over straat. En verliefde paren wanen zich op de boulevard S. Michel blijkbaar in een belommerd laantje van het
Bois...
Mooier nog dan de jonge vrouwen van
Parijs — hoe historisch is Renoirs Parisienne reeds geworden! — zijn de oude
vrouwen. Zij gaven den strijd op tegen de
onttakeling der jaren. Zij styleeren zich
niet meer. En juist daarom heeft haar fijn,
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Coenen, Dirk Coster, A. den Doolaard, Dr.G. J.
Geers, Marnix Gijsen, Mr. Roel Houwink, Dr.
F. M. Huebner, A. G. van Kranendonk, Karel
Leroux, Dr. H. van Loon, Dr. J. F. Often, Alb.
Plasschaert, Dr. A. Perdeck, Herman Poort,
M. J. Premsela, Top van Rhijn-Naeff, M. Roelants, Nico Rost, J. van Schaik-Willing, Dr. Joh.
Tielrooy, B. Verhoeven, Theun de Vries, Dr.
Herman Wolf.

INHOUD
Reeds werden boeken besproken van de volgende schrijvers:
NEDERLAND: Jo van Ammers-Kuller, Ina
Boudier-Bakker, Menno ter Braak, Kees van
Bruggen, Antoon Coolen, A. den Doolaard, E.
Du Perron, Fabricius,Van der Feen, R.van Genderen Stort, Just Havelaar, Albert Helman, E.
van Lidth de Jeude, Emmy van Lokhorst, Jac.van
Looy, Jo Manders, H. Marsman, Joh. de Mees
Oudshoorn, Francois Pauwels, Maurice-ter,Van
Roelants, C. en M. Scharten-Antink, Arthur van
Schendel, Joh. Slauerhoff, Matthijs Vermeulen,
Alie van Wijhe-Smeding, Lode Zielens e.a.
FRANKRIJK: Marcel Arland, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Joseph Delteil, André Gide,
Jean Gióno, Giraudoux, Julien Green, Joseph

Kessel, Jacques de Lacretelle, André Maurois,
Paul Morand, Iréne Nemirovsky, M. Rouzaud,
Philippe Soupault e.a.
DUITSCHLAND: Alfred Doeblin, E. Dwinger, Karl Edschmidt, Heinrich Hauser, Hermann Hesse, Heinrich Eduard Jacob, Heinrich
Mann, Thomas Mann, Theodor Plivier, Rainer
Maria Rilke, W. E. Sfsskind, Jakob Wassermann, Stefan Zweig e.a.
ENGELAND en AMERIKA: Nathan Asch,
Theodore Dreiser, Richard Hughes, Aldous
Huxley, Sinclair Lewis, Charles Morgan, Don
Passos, Thornton Wilder, Virginia Woolfe e.a.
CRITISCHE CURIOSA door Anth. Donker.

PRIJS
Het abonnement op het,, Critisch Bulletin" loopt
van 1 Jan. ~31 Dec. en kost slechts f 2.50 p. jaar
en franco per post. Wie zich abonneert met ingang van den komenden jaargang, kan de nog te
verschijnen afl. van den loopenden jaargang ontvangen á f 0.25.

CONCLUSIE
Voor een uiterst laag bedrag kan men zich door
boeiende en toonaangevende critieken een goed
overzicht verschaffen van het beste dat er in
Nederland en daarbuiten uitkomt.
ABONNEERT U DUS NOG HEDEN,
door aangehecht inteekenbiljet ingevuld aan Uw
boekhandel te zenden of aan de Uitgeefster
N.V. VAN LOGHUM SLATERUS'
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
Arnhem
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Het . Crltiech Bulletin" wil door onpartyaige, strenge
en etimuleerende critiek, zich uitsluitend naar de
kunstwaarde, d.i. de schoonbeide- en levensintensiteit
der werken richtende boekbeacbouwing, een critieche

standaard zijn, en een gids in de litteratuur. Het wil
een eritiech front vormen tegen de slappe critiek en

tegen de onwaardige, die haar an een kunst tot brutalieeerenrd marktgeschreeuw verlaagt. Door van de
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REDACTIE VAN ANTHONIE DONKER EN
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den.H et hooptaldus door een concentratie dercritische krachten in ons land te kunnen bijdragen
tot de verheffingvan het-critisch-letterkundig peil
en tevens tot een overzichtelijker en doeltreffender voorlichting van den Nederlandschen lezer.
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vermagerd en verrimpeld gezicht dikwijls
een stijl, een innerlijke distinctie, die dieper ontroert, dan de illusie van jeugd en
cultuur. Nergens ziet men zooveel mooie
oude vrouwen-gezichten als in Parijs.
Mooier dan de schoonheid is het leven.
Mooier dan het schoonste bouwwerk is de
uitdrukking van een gelaat, dat geleefd en
geleden heeft.
Misschien boeit me deze tragische schoon
diep, omdat de fascinatie van-heidzo
Parijs mij niet geheel bevredigt. Misschien
is het daarom, dat ik naar Chartres verlang. De geest van Parijs is altijd nog de
Renaissance. Maar de droom van Frankrijk is de Gothiek. Hoe heeft de groote
Rodin zijn leven lang gestreden tusschen
die twee diepe liefden van zijn ras! Zooals
Michel Angelo streed tusschen Dante en
Plato. Maar Michel Angelo beleed in elk
zijner werken deze worsteling, terwijl Rodin, weifelender, zwakker, de twee werelden zijner liefde naast elkander bleef stellen, tot hij, moe gestreden, moe getwijfeld,
in een vaag, sensueel, ietwat mystisch
pantheïsme bezweek.
Ik kende Chartres' kathedraal reeds een
kwart eeuw geleden, nadat ik Huysmans'
boek gelezen had. Ik vind haar nog imposanter dan de Notre Dame.
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De Notre Dame staat een beetje vereenzaamd aan zijn plein. Hoe nobel zij ook
haar eiland beheerscht, zij doet in het
Parijs der Lodewijken als een ontijdig
curiosum aan. Zij is niet meer versmolten
met het stadsbeeld. Het is, of iets van de
Parijsche mondainiteit haar strenge ruimte
ontwijdt. Wanneer ik katholiek was, zou ik
niet graag hier bidden, aangegaapt door de
brutale oogen der Engelschen en Amerikanen, wier touring-car op het plein staat te
ronken: tien minuten voor de Notre Dame...
De kathedraal van Chartres vormt nog een
organisch geheel met de oude stad, die ze
bekroont, met heel het bloeiend land om
Chartres heen, dat ze van haar hoogte uit
beheerscht.
Welk een macht, zulk een bouwwerk!
Nooit betreed ik een oude kerk zonder te
beseffen, dat dit huis van God het tehuis
der ziel is. Nooit verlaat ik haar zonder
donker heimwee in mijn hart, zonder ontevredenheid over mij zelf. Maar van al de
oude kerken, die ik gezien heb in vele landen, is geen mij zoo lief als deze.
Ik heb haar gezien toen geen gerucht haar
stilte stoorde en toen de menigte haar
ruimte nog ontzagwekkender scheen te
maken, toen het orgel dreunde en klaagde
en jubileerde.
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De kathedraal van Chartres vereenigt de
strenge soberte en de constructieve zuiverheid van den Romaanschen stijl met de
triomphale verheffing der Gothiek.
De ruige, grijze steenmassa's der gevels
hebben nog een zoo barsch karakter. Die
zware kracht der conterforten, welke samen stemt met de strenge ingetogenheid
der breed gebogen portalen en met de
stramme stijging van den ouden toren,
wordt verlicht door het fijne rythme der
duizenden beelden: de straffe, als in een
droom van eeuwen terug gezonken gestalten, die als biddende zielen naast elkaar
staan, van de mystieke Konings-poort; de
meer tragisch bewogen of mild vermenschelijkte beelden der Noordelijke en Zuidelijke portalen; de „klassieke" statueën:
Sint Joris, Sint Theodorus, die Griekschen
vormen-adel en Gothische ziels-diepte samenvatten, zoo schoon en zoo vanzelfsprekend, als Michel Angelo noch Rodin het
ooit vermochten.
Hoe droomen-stil staan ze uit tegen het
gedempte rood der hooge deuren! Elk
beeld heeft zijn eigen individualiteit, maar
geen dringt zich op. Geen dezer beeldhouwers heeft zijn voorgangers of medewerkers willen „overtroeven". Alle beelden dienen en vermenschelijken den geest
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van het gansche bouwwerk, dien vurigen
en diepen gemeenschaps-geest, dien wij
zien, maar nooit meer verkennen, die ons
diep vertrouwd blijft en die toch onbereikbaar vèr schijnt.
Haast wonderlijker nog dan de strenge
schoonheid der gevels, is het inwendige
der kathedraal. De zuivere logiek, de waarheidszin van het bouwwerk openbaart zich
hier eerst als eeuwige waarheid, een waarheid, die zich in lyrische verrukking bevestigt. De wetten van maat en orde krijgen
hier een ontzaglijke, kosmische verwijding
zoodat zij de sfeer der natuurlijke redelijkheid wijd overstijgen en opgaan in den eerbied en de liefde van de groote religieuze
ontroering.
Wat voor de gevels de beelden zijn, beteekenen voor het intérieur der kathedraal
de honderd boogvensters en rosetten, die
het klare licht van den hemel breken tot
gloeiende kleur. Hun vurige teederheid
vergeestelijkt en verheerlijkt heel de verheven ruimte.
De hoogste werken der schilderkunst bereiken deze mystieke kracht niet, omdat
ééne groote idee de honderden symbolen
en motieven beheerscht en omdat de musikale luister dier licht-wonderen slechts één
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motief vormt in de majestueuse hymne, die
heel dit bouwwerk doortrilt.
Er zijn zacht stralende ramen in een koel,
water-klaar blauw, dat aan een hemelschen
dageraad doet denken; er zijn er van meer
droomerig-versmolten en gebroken kleur
er zijn onstuimig jubileeren--symphonieë;
de, wier hevige kleur-contrasten samen
gloeien tot een vlammende apotheose. Er
zijn er donkere, die overwaasd schijnen
door den wierook der eeuwen, en er zijn
er die fel fonkelen als sterren in den nacht.
Sommige verbeelden statige profetengestalten, die heel het raam vullen; anderen
binden een wemeling van kleine figuren
tot een grandioos mozaïek. Maar hoe systeemloos deze scheppingen — de arbeid
van eeuwen — ook schijnen mogen, alle
stemmen samen in het machtig orkest der
kleuren en der vormen, omdat ieder kunstenaar slechts dacht aan het geheel en
geen de eigen glorie zocht.
In heel de beeldende kunst weet ik niets
te noemen, wat met de magische macht
van deze kathedraal te vergelijken is.
Men wordt hier anders. Men voelt zich
hier uit zichzelf gerukt. Hier niet langer
sleept men zijn oude zelf achter zich aan.
Hier peinst men niet meer over Holland,
over de Fransche cultuur, over historische
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problemen of over die zwaardere van den
eigen tijd; zelfs niet aan kunst of schoonheid of genialiteit denkt men meer. Men
wordt hier een sprakeloos kind, dat in
wonderen gelooft, daar het ze ziet, en dat
het leven onbevangen als wonder aan
Als een kind zoo gelukkig wordt-vardt.
men hier, zoo zorgeloos, zoo schuldeloos
gelukkig.
Ik heb in verwonderde ontroering de statige opgang nagestaard van een zuil: hoe
zij rijst uit haar zware, rotszware voet
zij, als een levend organisme,-stuk,hoe
zich omhoog strekt, kolossaal van kracht
en toch zoo geweldloos in haar rankheid,
hoe de enorme schacht het machtige kapiteel luchtig tilt om eindelijk zich te ver
gespannen rythme der-vluchtigen'
hemel-hooge bogen. Ik heb het gezien,
maar niet begrepen, hoe hier de ruimte
zelf een mystieke beteekenis krijgt: deze
eindeloos-boeiende perspectieven in den
doorgloeiden licht-val; deze hoog strekkende zuilen-poorten, die ranke gaande
dragen, waar hoog bovenuit weer een-rijen
ruig muurvlak zich strekt en een raam
fonkelt... Ik heb de muziek der stilte hier
gehoord.
De oude kathedraal behoudt haar stilte en
haar leegheid zelfs wanneer de menigte
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haar vult en wanneer de stem van 't orgel
de gewelven doordreunt.
Hier kan de massa bidden, deze gebeden,
die de bevrijding krijgen van gezangen.
Hier kan men te midden der velen zijn eenzaamheid bewaren en toch met allen zich
vereenigd voelen.
Duizenden stroomden toe, uit heel de
streek, om het lentefeest der kathedraal
te vieren. Het was de groote dag der bedevaart. Ook ik wist mij een bedevaartganger, kettersch misschien, maar niet minder
geloovig dan deze schare, indien gelooven
stil-zijn en vereeren is. Wie dwaalt: ik, of
deze menigte? Atllen dwalen wij, zoolang
wij over God en de goddelijke dingen een
meening hebben. Maar God vergeeft ons
den dwazen overmoed onzer meeningen,
daar wij ze noodig hebben: de meeningen
van de kerkelijke traditie of die uit persoonlijke ervaring gerijpt. Met de duizenden
mede, met die ouden, en met die moeders, en
met die zwerm kinderen en met de vele
priesters, geschaard om hun bisschop, en
met de rijen koorknapen, die als witte vogeltjes schemerden bij het verre altaar, heb ik
mijn klein gebed gepreveld. Gebedenzijnal
-tijdmarklen,t ivorenwd,omdat zij te groot zijn voor welke woorden ook.
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Wat scheidt mij van die duizenden ?Eenige
opvattingen over God en leven? Eenige opvattingen zouden mij scheiden? In die sfeer
die zoo wijd is, dat elk woord haar te eng
wordt, dat sprakeloosheid alleen haar vertolkt? Opvattingen zijn niets meer, dogma's
en meeningen niets, waar vereering is en
zelf-vergeten vreugde, De kathedraal stijgt
uit boven de theologische gedachte, die
haar schiep. Zij behoort aan geheel de
westersche menschheid, wier diepste religieuze drang zij voor alle eeuwen vertolkt.
Heel stil ben ik weg gegaan. Stil en nadenkend. Maar een groot verdriet kwam die
stilte vullen, het verdriet om onze onmacht,
om onze verdeelde menschheid.
Want hoe zeer het eeuwige ook boven
menschelijke werkelijkheden uitstraalt en
hoe zeer levend dit bouwwerk ook nog zijn
moge, gedragen door een geloof, dat millioenen bindt, nooit meer is dit geloof in

staat zulke scheppingen voort te brengen
omdat het nooit meer een universeel geloof
kan worden. En de universeele religie,
waarvan wij droomen, zal nauwelijks op
andere wijze universeel kunnen zijn dan
hierdoor: dat zij de geloofsvormen van alle
volken en menschen eerbiedigt en doorgrondt. Nooit meer zal het katholicisme
in staat zijn zulke scheppingen voort te
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brengen. Maar zal ooit een andere vorm
van religie hiertoe nog in staat zijn? Niet
dit is het verdriet: dat wij zulke monumentale bouwwerken en kunst-scheppingen
niet meer zullen scheppen; maar dat de
geest, waaruit deze kunstwerken ontstonden, ons verlaten heeft, dat de massa haar
scheppende kracht heeft verloren, dat deze
massale aanbidding zich niet meer bevestigen kan.
Wat is mij Parijs en zijn cultuur en zijn
Lodewijken-architectuur naast de kathedraal van Chartres? De Lodewijken-architectuur is geschiedenis geworden: ik kan
het zonder wroeging constateeren.
Maar ook: wat beteekent mij, naast Chartres, het geëxperimenteer der moderne
kunst? Neue Sachlichkeit uit Berlijn! Picasso's laatste abstracties! Een nieuw
genie in den kunsthandel van X...
Hoe moet ik ooit mijn tijd weer in ernst
nemen, als ik mij Chartres herinner?
Moeten wij misschien ons niet te veel
herinneren, om te kunnen leven? Is het verleden onze vloek? Zeker is dit wel de tragedie van onzen tijd: dat wij weten van een
leven en van een schoonheid, die wij noch
vergeten, noch verwerkelijken kunnen.
Wij allen zijn eenzamen; eenzame zwervers. Allen lijden wij dezelfde pijn: katho-
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lieken, protestanten, godsdienstloozen...
De pijn onzer cultureele onmacht. Allen
loopen we rond met vragen, waar wij geen
antwoord op weten.
4

Het was eerst in die andere stilte, in de
stilte der velden, dat ik mijn vrede hervond.
Toen ik dien bleek-purperen vruchtboom
zag bloeien in de doorwaasde schemering
van den regenachtigen avond tegen de
donkere krachten van een zwarten rotswand; toen ik de gouden populieren wuiven zag in de groene vallei, onder den
doorzichtigen lichten hemel; toen mijn oog
de wijde golflijn volgde der verre heuvels,
in dat klare lente -land, in de kalmeerende
schoonheid van die gelukzalige wereld,
toen kwam ik weer, in den eigenlijken zin
van het woord, „tot mijzelf".
Wanneer men mij vraagt, waarvan ik meer
houd: van de natuur of van de kunst, van
een kunst, zoo hoog gestemd, zoo boven
het kunstvolle -uit, als die der oude kathedralen, dan voel ik mij als een kind, dat
een keus moet doen tusschen zijn moeder
en zijn vader — mijn liefde voor boomen
en velden, is een troostvoller, een eenvoudiger liefde.
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Ik zei mij: Misschien zal de religieuze
drang der menschheid zich nooit meer in
zoo grootsch gestyleerden vorm bevestigen. Misschien is de tijd der tempels en
kathedralen onherroepelijk voorbij. Misschien zullen wij eenmaal op een gansch
andere wijze onze vereeringsdrang vertolken. Het is niet aan ons, „bezorgd te zijn
om den dag van morgen". Was Socrates
een tempel-bouwer? Heeft Christus gehoopt, dat Zijn Woord eenmaal kathedralen zou wekken? Heeft de ziel al deze
dingen noodig, wanneer zij tot haar grond
zich inkeert? al deze oude, gegroeide, historische vormen en symbolen, waaraan de
kathedraal haar ontstaan, haar levenskracht
haar ontzaglijke uitbreiding dankt? En zou
in de schoonste kathedraal God ook het
best worden gediend?
Schooner dan de schoonste kathedraal is
de ziel van den minste der menschen; en
gewichtiger dan eenig Verleden ieder N u.
Laat Chartres blijven: een der meest verheven en centrale herinneringen onzer
historie.
Mocht men maar weten, dat de gemeenschapsgeest, waaruit de kathedraal ontstaan is, eenmaal onze wereld weer ordenen en heiligen zal...
Wij weten het niet; al willen wij het ge-
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boven. Wat kunnen wij anders, dan op
onze plaats blijven en in ons hart die stilte
bewaren, die ons in staat stelt boven het
tumult der menschen en boven ons eigen
ik uit te stijgen?
Mei 1929

KLEINIGHEDEN
Wij liggen, wij twaalven, in de blanke
zieken-zaal met haar leege muren, waar
niets het oog vasthoudt. Nergens een symptoom — hoe schamel — van dien onuitroeibaren schoonheidsdrang, die zooveel heerlijks en zooveel leelijks in de wereld bracht.
Leeg en neutraal zijn de wanden, waarlangs zich de ijzeren bedden reiën; witte
spreien kreukelloos over 't voeten-eind.
De handen liggen stil op 't dek; het masker
der gezichten slaapt in het waken voort.
Onheimelijk staren de oogen, die 't leven
verhullen. Het leven is hier een staren geworden.
Een donker hoofd, aan de overzij, beweegt
zich monotoon heen en weer op 't witte
kussen,! in een vermechaniseerd gebaar
van pijn. Ik tracht niet te kijken; maar telkens wordt mijn blik daarheen getrokken:
het hoofd gaat onophoudelijk van links naar
rechts, van rechts naar links, regelmatig
als de slinger van een klok.
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Aan de lange tafel, in 't midden, zit een
pleegzuster, bezig onze „lijsten" bij te
houden.
't Is 't stille uur van den middag. Maar er
zijn hier geen uren. De tijd hier heeft geen
beteekenis. Elk uur is een eeuwigheid tusschen eeuwigheden. Er zijn de korte interrupties: het middagmaal, de kop thee, de
boterhammen, de avond-pap... Er is 't
oogenblik, dat de beide electrische lampen
aan de hooge zoldering gaan schijnen. Er
is 't oogenblik, dat deze worden gedoofd
en 't kleine, groene licht de schemerende
ruimte beheerscht: het lampje boven de
tafel, waarbij de zuster van de wacht haar
uren verdroomt. Er is de eindelooze nacht,
die evenmin een nacht is als de dag een dag
was geweest.
De tijd vloeit voort, traag, vaal, als een
riool-kanaal. „Das Leben ist ein Schmutziger Strom".
Nu is het middag, het doode tijdperk van
den middag. Wij wachten. Waarop? De
bezigheden zijn afgedaan. De dokter is geweest. Wij allen zijn behandeld, de een na
den ander. Wij wachten.
Wij wachten op den avond, op den nacht,
zooals wij 's nachts wachten op de vale
schemering.
Ieder wacht het uur, waarin hij verlost zal
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worden en door die groote, verre wereld
weer zal worden opgenomen. Hoeveel weken nog? hoeveel maanden?
Hoe is dit alles toch zoo gebeurd met ons
en hoe zullen wij ooit weer in de wereld
passen?
Velen zijn vertrokken, velen gekomen.
Niets verandert.
Ieder wacht. Ieder denkt zijn kleine bedenksels, altijd dezelfde. Ieder heeft zijn
zorgen, zijn bekommernissen. Ieder peinst
over zijn kwaal, zijn pijn, zijn zieke lichaam.
Ieder heeft zijn zak-spiegeltje, waarin hij
angstig zijn gelaat betuurt.
Schrikbarend eenzaam leven wij hier. Zeker, er zijn uren, dat wij met elkander
praten; er zijn zelfs oogenblikken van
vroolijkheid en oogenblikken van discussie. Er is een gemoedelijkheid tusschen
ons mogelijk. Wij voelen ons het twaalftal
van de zaal. Maar het is een samenhoorigheid van schimmen. Niemand gelijkt meer
op zijn vroeger zelf. Wij zijn ont-persoonlijkt. Het is een samenhoorigheid in een
negatieve wereld, in de wereld die wacht.
Ons ware zelf voelt zich volkomen verlaten.
De verschillen van stand, klasse, ontwikkeling vervloeien en toch was er eer nog
broederschap mogelijk in den tijd, dat wij
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ons van elkander onderscheidden door onze
kleeren en huizen, door onze belangen,
ons werk en ons denken. Alles is negatief
geworden, ook deze uniformiteit. Nooit is
ieder zoo heilloos een éénling geweest,
prijs gegeven aan zijn eigen negatie. Nooit
heeft ieder zich zoo nauwgezet voor zijn
medemensch verborgen, als verborg hij een
onuitspreekbaar en schandelijk geheim in
zijn hart.
Ieder weigert hier te leven, zich hier in te
leven. Ieder klampt zich vast aan dat andere leven, het vroegere leven in de wereld.
Wij hebben elkander niet gekend toen wij
nog leefden, toen wij een „ik" waren. Wij
kennen elkander slechts sinds wij schim
werden. Vandaar deze beangstigende-men
eenzaamheid achter den schijn van kameraadschap.
Ieder is prijs gegeven aan zich zelf, aan
datgene wat nog rest van zijn oude zelf.
Ieder schaamt zich zijn vermomming.
Dit is het eeuwigdurend uur der groote
melancholie; een melancholie zoo leeg,
zoo kleurloos, zoo oneindig als wij nimmer
nog kenden; een melancholie die je overspoelt, waaraan je bent overgeleverd als
een drenkeling aan het noodlot der grondelooze golven; een melancholie, die je
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tegen staart uit de doode oogen der maskers en van af de blanke leegte der wanden; een melancholie die suizelt in de ijle
ruimte.
In de wereld blijft de melancholie een luxekwaal en is ze meestal slechts een aesthetisch opgetooide verveeldheid. Maar hier
is ze de kwaal der hel.
Satan's wezen moet de melancholie zijn,
want het wezen der melancholie is de
negatie.
Een gruwzame ziekte, deze melancholie;
ons aller gemeenzame ziekte. De een verbergt haar achter zijn lachen, de ander
achter zijn zwijgen. Je worstelt er mede,
vruchteloos. Al je energieën, al je gedachten en gevoelens worden er door verkankerd.
De menschen uit de wereld der levende
werkelijkheden, als zij ons bezoeken, vragen ons of wij ons niet vervelen. Welnee...
wij vervelen ons niet. Om zich te kunnen
vervelen moet er de mogelijkheid zijn eener
activiteit, , een onvervulde mogelijkheid.
Maar wij zijn de volstrekt passieven. Wij
verdwaalden in een algeheele apathie. Wij
zwalken rond op een grauwe noodlots-zee
van melancholie. De melancholie is onze
ergste, interne ziekte, de schaamtevolle
ziekte, waarover wij niet praten.
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Zal ooit deze ziekte van ons wijken? Als
wij terugkomen in de groote wereld, zullen
wij dan ooit die ziekte overwinnen? Of zal
er een eenzaamheid om ons blijven han
zal er een vertwijfeling blijven kna--gen?
gen aan ons hart? zal er een vervreemding
blijven tusschen ons en de anderen, die
hier niet waren, zelfs tusschen ons en
degeen die ons het liefste zijn en aan wie
wij met zoo hopeloos verlangen denken,
den dag lang, telkens als wij niet denken
aan onszelf, aan onze kwalen en lasten?
Eens hadden wij een zekere fierheid, een
zekere flinkheid, zelfs in bittere dagen.
Waar is ze heen? Wij doen nog maar alsof
wij flink waren, maar wij weten dat elke
dag ons willoozer en eerloozer achterlaat,
elke lange dag, elke eeuwige nacht.
Hoe stil, hoe raadselachtig stil... Een leegte is 't, nog eer dan een stilte. Begonnen ze
maar weer te praten, de nonsens-praat van
elken dag, te zingen zooals hier gezongen
wordt: om geluid te maken.
Ik tuur door de groote, kale ramen. Er is
een muur aan de overzij, een muur van
't zelfde gebouw, waarin ook wij liggen.
Enkele doffe gangramen verbreken de
grauwheid van den barren gevangenismuur. Boven dien muur, boven het grijze,
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recht afgelijnde pannen-dak, zie ik een
lange, smalle strook van den hemel. Altijd
tuur ik naar die strook van den hemel.
Soms gaan er wolken voorbij; soms is hij
een effen grijs gordijn. 's Nachts zie je
wel eens een ster dwalen door die smalle
ruimte, een vreeselijk verre ster, die eenzaam is en eeuwig en nutteloos, als alles
hier.
Ik staar naar het stukje van den hemel,
die nu blauw is, ijl blauw, lichtend en vèr.
Deze hemel straalt over de wereld, waarin
wij leefden, handelden, bewogen. De menschen letten er niet op; wij echter weten
wat deze hemel beteekent.
Ik staar en ik denk mijn trage bedenksels,
die geen vorm verkrijgen. Maar opeens
spant zich mijn aandacht, fel. Daar, in die
smalle strook van den hemel, daar beweegt
iets, eindeloos ver en hoog. Een vogel? Het
zwenkt en het blinkt een oogenblik in 't
zonlicht, blinkt als zilver en wendt zich
cirkelend om en verdwijnt schuin naar omhoog: de vliegmachine!
Een haast ondragelijke vreugde is opgesprongen in mijn hart, als op den dag toen
ik het eerst den mensch zag ópzweven van
de aarde en sturen zag in de onbeperkte
ruimte.
Als een heerlijke boodschap uit dé wereld
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is mij die flitsende verschijning. 't Is of de
wereld mij verlossen kwam uit deze verlatenheid. 't Is als een teeken, dat het leven
naar mij uitzendt, om mij te bemoedigen.
Ik kan 't niet óp. Ik ga overeind zitten. Ik
voel mijn hart bonzen, als was een mirakel
aan mij gebeurd.
Dwaas... deze kleinigheden! Terecht zei
me dezen nacht nog de zuster, die mij
clandestien kwam troosten met een kopje
thee, terécht zei ze, dat ik zoo overdreven
kon zijn, zóó overdreven van dankbaarheid
dat men niet meer wist of ik eigenlijk er
wel iets om gaf. Zulke kleinigheden moesten maar kleinigheden blijven, zei ze. En
haar zwarte oogen, in 't bleeke, spitse gezicht, lachten treurig en spottend.
Maar wat zijn kleinigheden? Wat was het
leven zonder de kleinigheden? 't Is misschien niets anders dan een aanéénschakeling van kleinigheden, het leven.
Wanneer ik zoo hunkerend terug denk aan
mijn oude leven, denk ik dan aan groote
gebeurtenissen, aan heroische daden, aan
zeldzame ervaringen?
Ik denk dan altijd aan de kleinigheden.
Wat het leven lief maakt, dat is de herhaling der kleinigheden. Kleinigheden diep
en groot te ondergaan: ziedaar 't geheim
van 't leven. Ik heb het nooit zoo goed ver-
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staan als hier. Wat wij hier missen: dat
zijn de kleinigheden die groot worden beleefd. Daarom is dit leven ondragelijk.
Daarom bleven diepe en machtige boeken,
die ik hier las, maar kleinigheden. Daarom
werden fijne, teere verzen hier zoo onbeduidend. Daarom vermoeit ons alles, wat
eens ons boeide. Alles wordt gelijkelijk
onverschillig, nu de kleinigheden hun zin
verloren.
Het was dat blinkend ding niet, dat mij zoo
vreemd ontroerde; 't was de gedachte niet,
dat wij, aardelingen, den hemel veroverden, zooals men 't zegt. Iets anders was
het. 't Was het symbool der vrijheid.
Die vrijheid ontroert me. Niet een romantische vrijheid, die van heldendaden droomt,
niet de vrijheid waarvan de jeugd praat;
maar de vrijheid ons leven te leven, ons
zelf te zijn in de omgeving die wij zelf ons
schiepen; de vrijheid van de dagelijksche
plichten; de vrijheid van het goede werk;
de vrijheid van het eigen huis.
Mijn gedachten gaan daar heen, waar mijn
hart is. Ik zie de kamers weer, waar het
licht zoo mooi is, zoo mooi, zoo mild schijnt
over al de vertrouwelijkheden. Je kunt daar
stil zitten in de stoel bij 't raam en rond
kijken en de lichte bewegingen volgen van
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't fijne, blonde kindje, dat altijd bezig is.
Je luistert naar haar water-klare stemmetje en naar 't rustig tikken van de plechtige hangklok en je voelt je verzadigd. Je
kunt daar verdiept zijn ineen boek en heel
die lieve sfeer vertrouwend, beschuttend,
om je heen voelen. Elk ding heeft er zijn
eigen verhaal; alles wekt er herinneringen;
alles is er met je leven verweven. De onverschilligheid bestaat daar niet.
Ik zie de nog meer stille en gedempte
kamer, waar ik alleen ben met mijn werk.
De schrijftafel, waar de chaos van het
leven bekampt wordt door de orde van den
geest; de bekende, trouwe boeken langs
den wand; de portretten van hen, die 't
meest beteekenden in mijn leven. Het is er
sober en weldadig. Ernstig is het er, maar
nooit stug.
Ik bedenk, hoe in deze sfeer de kleine dingen vol zijn van beteekenis. De dagelijksche maaltijd krijgt daar de wijding van
een gemeenschapshandeling. Het thee-uur
is er een kleine, rijke ceremonie, die men
niet gedachteloos viert. Als, in de winteravonden, bij feestelijke dagen, het vuur
vlamt in de haard, dan turen wij geboeid
dit kleine vlammen-wonder na, dit klein
geweld van 't vuur, dat vernietigt en zuivert en ten leven wekt. De magie van 't
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vuur wekt even groote droomen als de
klanken der muziek, waarnaar ik zoo graag
luister omdat zij de ziel bevrijden.
Daar is het goed bevriende menschen in
de oogen te zien onder het praten dat niet
interessant behoeft te zijn om diepte te
hebben. Het is goed er te zwijgen met degeen die de bezieling geeft van deze sfeer
en die de dingen wezenlijk maakt. Wanneer twee menschen, die elkander verstaan,
omdat hun-diepte dezelfde is en de muziek
van hun leven in denzelfden toon staat, tot
elkander neigen in de stilte, in de sprakeboze teederheid, dan is het leven vervuld.
De droom en de werkelijkheid zijn dan niet
langer te scheiden.
Ik denk aan dien onlangs gestorven schilder, Verster, de hartstochtelijke, die uit
het woelen der wereld en der meeningen
zich steeds maar terugtrok op het klein
bestek van zijn oude landhuis en van de
dingen die vlak-bij zijn. Een beperkt bestaan, terzijde van de wereld; een eindeloos rijk leven in de kamer der ziel.
Weinigen zouden záó nog kunnen leven
zonder te verschrompelen, te verijlen in
't egoïsme der zelfgenoegzaamheid. Ik
weet niet of ik dit het mooiste leven noemen mag, maar ik weet dat zijn leven zich
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rechtvaardigde. Want altijd inniger, altijd
dieper werd zijn verhouding tot de dingen,
altijd grooter werden voor hem de kleinigheden, altijd onafhankelijker werd zijn ziel
van de wereld.
Uitte ooit teederheid zich zoo sterk? Was
ooit de rust meer gespannen?
De wereld werd als kristal, zoo doorschijnend. Alle dingen werden een spiegel der
ziel en bleven toch de dingen.
Wat is groot en wat is klein? Maar indien
de kleinigheden niet groot voor ons zijn,
hoe zouden dan de groote dingen het ooit
kunnen zijn? De eeuwigheid overspant de
onderscheidingen tusschen het kleine en
het groote.
Een hooge gedaante rijst plotseling naast
me op.
— „Ik dacht dat u sliep," lacht de stem der
zuster, die met een gebaar, dat geen grade
mist, mij de thermometer reikt.
Ik kijk haar nadenkend aan.
— „Integendeel," zeg ik, „ik geloof, dat ik
juist wakker was."
April 1928

GRENSGEBIED
Toen mijn oogen open gingen, zat recht
tegenover mij een pleegzuster. Zwijgend
staarden wij elkander aan.
Hier was iets niet te doorgronden. Ik spande mijn denken tot 't uiterste in, maar 't
bleef ondoorgrondelijk; alles...
Ik lag lang uit op mijn rug, in een bed dat
ik niet kende. Het licht schemerde door gesloten raamgordijnen. Daarbuiten koerde
een duif.
Maar nee, zoo makkelijk zou ik me dit
alles niet laten suggereeren! Ik wist 't heel
goed, dat ik dit immers maar droomde. Het
leek maar of ik wakker was. Niet hier lag
ik, maar thuis. Dit „hier" bestond niet.
Wat ik zag bestond niet in de werkelijkheid. Ik kon het trouwens zien, dat dit alles
niet „echt" was en dat 't alleen er was omdat ik 't mij zoo fantaseerde.
Ook deze gedaante, daar vóór me, die zuster met haar witte mutsje en haar groote,
vreemde oogen, was maar een fictie.
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Onrustig, angstig, wilde ik me oprichten:
een arm, onverbiddelijk als 't noodlot, hield
me terug, drukte me neer.
Ik staarde in de oogen tegenover me. Ik
zweeg in een groeiende woede. Ik trachtte
mijn knieën op te trekken, als om te bewijzen dat ik iets kor willen; maar de fatale
arm drukte mijn knieën neer. En intusschen keken de oogen me aan met een
dwingende macht. Ze werden groot, die
sprakelooze oogen, groot,. donker, beangstigend. Het scheen of het gezicht verdween achter de grootheid dier betooverde
oogen.
Ik zuchtte diep en berustend ontspande ik
mijn ledematen.
En toch, dacht ik in een duister verzet,
toch zal ik van jou de dupe niet zijn. Ik
weiger in je te gelooven. Je bent mijn
droom. En alles om je heen is droom; want
ik zelf...
Een carillon liet zijn klanken waaien door
de ruimte.
Daarbuiten scheen de zon. Je hoorde in de
verte 't vaag rumoer der stad. Auto's toeterden. Een kar ratelde over de straat.
Waar is de werkelijkheid en waar begint
de fictie? Wie kan zeggen wat werkelijk
is? Wie en wat kan ik vertrouwen? Het
leven heeft plotseling zijn verband ver-
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loren. De feiten staan wezenloos en als
geïsoleerd in de eeuwige ruimte: het zijn
geen feiten meer, maar ficties.
Ik tast om me heen. Mijn vingertoppen
glijden voorzichtig langs de rand van een
tafeltje naast mijn hoofdkussen, langs de
plooien van een wit kamerscherm, dat als
een tentje om me heen staat.
Dit alles is zooals het is; zooals het is in de
werkelijkheid of in mijn droom?
Indien ik het stijf-witte mutsje van deze
zuster aan kon raken... dan zou ik 't weten.
Maar ze zit zoo eindeloos ver weg. In een
poging dichterbij te komen, voel ik opeens
een dolksteek in mijn zij.
Het zweet breekt me uit. Die pijn is een
nieuwe onloochenbare gebeurtenis. En een
die eindelijk, heel vaag, van heel ver weg,
iets wekt uit 't leven dat ik mij herinner,
dat 't mijne is geweest.
Hoe was het? Wat is er toen gebeurd? In
een uiterste wilsconcentratie roep ik het
verleden op, dat wat ik „ken". Ik tracht
mijn geest te tillen over den drempel van
dit fictieve, geïsoleerde, schimachtige
„nu". Ik wil probeeren dit ijle „nu" weer
te verbinden aan datgene, wat daarvoor
geweest is. Langzamerhand begin ik
dit „nu" te voelen als iets dat werd en
dat mijn bezit is, dat mij innerlijk áán-
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gaat. Een sluier schijnt langzaam op te
trekken.

Er was die pijn.
En toen, dien avond, de twee groote, donkere gestalten, de doktoren, aan mijn bed,
daarginds. thuis. Een auto wachtte buiten
op den weg. Een vreemde tocht langs
nachtelijke wegen. De boomen glipten
snel, schimachtig, ter weerszijden weg,
achter mijn rug, in 't duister. Telkens, hel
verlicht, teekenen de takken een wilde
arabesk voor 't glas der voorruit, om dan
opgezogen te worden in de leegte, in den
nacht.
Een woordelooze tocht door een leege,
duistere wereld. Ook toen was er, durend,
de realiteit van de pijn, de angst van die
pijn.
Eindelijk een stad; een uitgestorven nachtstraat; blinde ramen. De auto zwenkte en
stond stil. Een deur die open ging; zusters,
die uit 't licht van de gang naar buiten
traden. En toen kwam dat andere in mijn
leven, dat nu nog voortduurt: ik hield op
een „ik" te zijn en werd langzamerhand
een „iets ".
Ik werd — als kon ik opeens niet meer
loopen — getild op een plat, hoog wagentje. Er was een lift, een gang, een schunnig
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portaaltje. Er moest lang gewacht worden.
Allerlei ging stormachtig door mijn hoofd;
maar er was geen eigenlijk contact meer
tusschen mij en de menschen, die zich om
me heen bewogen en zich met mij bemoeiden. Ze vroegen me niets meer; ze deden.
Ik was een ding geworden.
Plotseling gereden in de hel-lichte ruimte,
achter die deur, die mij reeds zoo gefascineerd had. Drie witte gestalten, die onmiddellijk, zwijgend, op me toe traden, als
bij woordelooze afspraak. Drie paar armen,
die resoluut me tilden op de hooge, platte
bank. Hoe haastig en stil gebeurde dit
alles! Als een misdaad! Banden gegespt
om polsen en beenen... Hoe dramatisch!
Een middeleeuwsche evocatie! Ik lachte.
Maar als 't licht eens uitging? als de Centrale haperde? dacht ik, verschrikt. Ik wilde daarover iets vragen; maar de zuster
met 't strenge, bruine gezicht, 't fijne inquisiteurs-gezicht, had me reeds een witte
dop geplant op den neus; een belachelijke dop. Ik moet den grotesken neus van
een clown hebben, dacht ik. Uit een fleschj e
goot ze droppels boven op mijn witten
neus. Een ondragelijke benauwdheidademde ik in. Een vergiftigende, zwoele stank.
Ik sperde de oogen open en verzette me
in een woede. Ik wilde praten, maar ik
8*
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hoorde, dat er nog maar vage en schorre
klanken uit mijn keel óp stootten. Mijn
hoofd schudde ik heftig heen en weer,
woedend. Met geweld wilde ik de oogen
open houden; want ze dachten zeker dat
ik al „weg" was... Ze moesten niet denken
dat ik... Opeens iets ontzettends, iets dat
niet meer te definieeren was. Een vreeselijk onheil...
En in een doodelijke stilte, in een helsch
zwarten nacht, dreunden, fataal en geweldig, de mokerslagen van het Lot.
Dat is mijn hart! schoot 't door mijn bewustzijn heen; dat is mijn kloppend hart,
dat angstig is, het mysterieuse hart, dat
de maat slaat bij je leven.
Toen tuimelde ik weg in den duizelenden
afgrond van het geluidloos Niets.
April 1929

WERKEN VAN
JUST HAVELAAR

HET PORTRET
DOOR DE EEUWEN
MET 67 REPRODUCTIES EN HET
PORTRET VAN DEN SCHRIJVER
Dit boek is een welsprekend posthuum getuigenis
van Havelaars persoonlijkheid en werk, omdat
hierin de beide sferen van zijn belangstelling op
bijzonder gelukkige wijze vereenigd zijn: zijn liefde
voor de kunst en zijn zin voor de achtergrond van
het leven. En omdat tegelijkertijd op treffende
wijze de scheppende kracht blijkt van zijn proza,
zooals hij hier in korte, rake bewoordingen, tijden,
geestesgesteldheden, kunstenaarsnaturen weet te

karakteriseeren.
De eigenlijke bedoeling van dit werk kunnen wij
niet beter kenmerken dan als een

CULTUURHISTORIE IN PORTRETTEN.

„In den enkelen mensch typeert de portrettist een
periode, omdat hij zelf door de diepere krachten
van zijn tijd beheerscht wordt, omdat hij zelf, als
persoonlijkheid, een tijd vertegenwoordigt... De
portrettist is een schepper van menschen, van typen.
Hij schept menschen naar het beeld van zijn tijd.
Hij stelt zijn tijdgenooten het beeld voor oogen,
dat zij zelf, naar hun wezen, zijn. Hij is de biograaf van zijn eeuw." (Uit de Inleiding)
Op zwaar getint kunstdruk f890 gebonden

DE WEG
TOT DE WERKELIJKHEID
„Boeiend is daarom dit boek zoozeer, omdat het zoo rijk
geschakeerd is van sentiment en toon... Het is als een
windharp die alle tonen van het leven ving... Eerbiedafdwingend is dit boek. Zijn biecht is de eerlijke biecht
van eiken mensch, doch weinigen vinden den moed tot
zulk zuiverend belijden." Maio Schmitz
„Deze bundel van Havelaar puilt uit van paradoxen, van
dwaze gezegden. die diepe wijsheid veerhullen , het is een
duurzame bewustmaking, die opspuit, niet uit het contemplatieve leven, maar uit het leven tusschen de menschen
en de daad." Prov. Utr«bace en Sted. Dagblad"
„Tegenover zulke bezwaren, die trouwens hoogstens den
uitingsvorm raken, staat in dit boek een kostbaar voordeel.
Ik bedoel de stukjes biecht. de herinneringen vooral aan
eigen jeugdleven. Dit is voor nadere vrienden van den
schrijver het kostbaarst, maar ook wie verder staat, zal met
ontroering dat eenzame jongetje voor zich zien, of de jonge
man in de extasen van een enthousiaste schoonheidsliefde."
Dr. P. Minders.

„Overal ziet hij door den ulterlijken schijn heen, hij raakt
aan het wezen. Hij kent alle droeve feiten, alle onzeker
elke twijfel en eenzaamheid. Maar hij worstelt zich-hedn,
door tot een geloof aan een eeuwige werkelijkheid, die
werkelijker is dan de droom, waarin wij thans leven...
Het is een troostrijk en sterkend boek." ,Nieu.c Courant"
.

„Dit boek is weer een beste, beste gave van een mensch
met fijne pen in de zachtmoedig-sterke hand."
,De Hervorming"

Prijs f 2.25 ingenaaid; f 3.25 gebonden
Band van J. de Gruijter jr.

DE NIEUWE MENSCH
INHOUD: De Arbeid ~ Persoonlijk Idealisme
De Natuur en de Ziel — Het Christendom
Fatum en Levenslot — Onsterfelijkheid
De Nieuwe Mensch
,,... Een boek, waarin veel wijsheid voorkomt ... Een
intensief meegevoelen met dezen tijd, een oprecht idealise, en een scheppende kracht des woords maken deze
Dr. J. D. Bieren, de Haan
studies aantrekkelijk."
„En dan zou ik waarachtigheid, echtheid, waarheidsdrang en vroomheid als de hoofdbestanddeelen willen
noemen van de sfeer, waarin dit boek ons plaatst."
E. C. Knappert

„Er Is mijmering en berusting in, zoowel als opstandige
hartstochtelijkheid; hij is geloovig, maar gooit toch ook
scherpe keien door de kerkruiten; dan heeft hij een
bleeke, dan weer een roode droom in zijn zachte oogen
branden; hij staat op den bodem der werkelijkheid, maar

zijn verbeeldingsleven kan ook samendrommen als bij
een gigant met geheime vernielende plannen." Dei$eche Crt
„Wie op waarlijk moderne wijze tot de levensbron
wenscht te worden gevoerd, waaruit ieder nieuw menschengeslacht het water des levens drinken kan, die leze
een boek als dit van Just Havelaar, en hij wordt er
sterker, blijder en gelukkiger door." Nieuwe Courant
„Havelaar heeft ons in dezen bundel op openhartige
wijze vele — dikwerf harde -- waarheden gezegd, geput
uit zijn wijsgeerige levensbeschouwing, die, hoewel ruim
en breed opgevat, immer aan een fijn gevoelend en
scherp opnemend verstand behoort. Zijn ondervindingen,
neergeschreven in dezen bundel, hebben tot ons hart en
ons verstand gesproken. Het lezen dezer essays was ons
een geestelijke verrijking, waardoor het leven voor ons
meer kleur en relief heeft gekregen." Doedeechtscee C
Prijs f 2.50 ingenaaid, f 3.50 gebonden

RELIGIE DER ZIEL
TWEEDE DRUK

„Dit geschrift is het getuigenis van een zelfstandigen geest,
die de waarde van het religeuze ten volle erkent, maar
tegenover eiken positieven godsdienst een vrije houding
aanneemt." Dr. J. D. Bierent de Haan in ,Onze Eeuw"

„De grondtoon van dit boek is de drang naar waarachtig
werkelijkheidszin. die men het kenmerk bij uit--heid,
stek kan noemen van hetgeen in de wandeling „moderne
religie" heet." ,Nieuwe Rott. cri."
„De bron is rijk en zuiver en wat zij biedt, komt uit
's levens diepsten grond... steeds zal men er dieper
van doordrongen worden, dat hier de wijsheid. de liefde,
de moraal en het geluk zich openbaren in een gedaante,
die in harmonie is met het innigste wezen van dezen tijd."
• Het Vaderland"

„Er worden dozijnen werken van dezen aard gebrekkig
uit het Engelsch vertaald in bepaalde kringen verslonden,
die niet tegen dit oorspronkelijk juweeltje op
kunnen in rijkdom, diepte. eerlijkheid en eenvoud van
gedachten." ,eenheid"
„Er is in het werk van Just Havelaar een toon van innigheid die voor hen, die van zijn werk houden, iets heel
aparts is. Het is 't klaar schouwende en diep peilende,
zijn zuiver open staan voor het heilige dat ons in aan raking brengt met het eeuwige." ,De Vrouw en haar Huis"
„Zo getuigt Havelaar van zijn uit strijd gewonnen vrede,
van zijn uit diepe innerlijkheid gewonnen levensliefde.
'n Boek om telkens weer op te nemen, er stilte en kracht
uit te putten." W. Banning
Prijs f 2.25 ingenaaid; in fraaien band f 3.25

DEMOCRATIE
GOEDKOOPE UITGAVE
In dit werkje heeft de schrijver geen politieke
beschouwingen willen geven, maar zijn werelden levensbeschouwing nader uiteengezet.

„Een kunstenaar is aan het woord, die het schoone gevoelt
en de macht heeft dat gevoel in de juiste woorden en in
schoone vorm weer te geven, die ook kennis, inzicht en
overtuiging heeft verzameld."

•Delftsche Courant"

„Wij staan hier voor het geschrift van een levend mensch.
En wij aanvaarden het dankbaar en ootmoedig gelijk het
daar ligt. Het is een boekje „voor onzen tijd"; bovenal
is het een geschrift, dat tot inkeer drijft en herziening van
onszelf. En dat is meer dan men van de meeste boeken
(preekbundels incluis) kan zeggen !"
Gerard van Bekeren in ,Den Gulden Winkel'

„Met meeslepende kracht haalt Havelaar de menschen
weer eens uit hun dommel, uit hun alledaagsche zelf
vervlakking. waarin alle glans, alle-genozamhid
innerlijkheid, alle diepte en schoonheid uit het leven
.Regeneratie"
verdwenen schijnt ..."

„Daarom is het een boek dat evenzoo voor onzen tijd is
als het er midden in staat. Wie eerlijk tegenover de wereld
wil staan, leze dit boek, worstele met dit boek. Hij moet
er mee worstelen.., met de eenzijdigheid ervan, maar ook
met de waarheid ervan, de groote waarheid."
W. Mackenzie

Prijs f 1.75 ing.; f 2.50 gebonden
Bandontwerp S. H. de R o o s

HUMANISME
TWEEDE DRUK
„Door Havelaars werk in zijn geheel genomen voel
ik het warme, scheppende, schoone leven van den
geest bewegen." Dr. J. D. Bieren de Haan
„De interne biografie van een religieus man."
Dr. C. E. Hooykaas

„Het is eerlijk, levend, reikt hoog en is ontsprongen uit
een rijk menschenbestaan. Het bevat bladzijden, die
tot het beste behooren, wat het denken van dezen
tijd heeft voortgebracht." Dr. H. T. de Graaf

„De idealen van dit boek zijn de hoop van veel
jonge, hunkerende harten. Zij danken Havelaar
voor de nieuwe, warme liefde tot die idealen, die
zijn woord hen leert." Dr. P. Minderaa
„Een boek om heel veel van te houden, om te
lezen, te herlezen en telkens dieper lief te hebben."
W. Banning
„Wij meenen, dat de schrijver intuïtief veel gegrepen heeft, dat van alle tijden is."
..Eenheid"
Prijs f 3.50 ing.; f 4.65 gebonden

Bandontwerp S. H. de Roos

