II N H ET H EI LIGDOM

IN HET HEILIGDOM

IN HET HEILIGDOM
DOOR

VALBORG ISAACHSENDUDOK VAN HEEL
TWEEDS DRUK,

BUEKHANDEL EN DRUKKERIJ
VOORHEEN E . J . BRILL TE LEIDEN ig22 .

GRASMERE-LAKE .

VOOR MARY .

Andante sostenuto .

J . S . BACH.

I.
Een grijzen, reg enachtigen Novemberdag door een
Duitsch provinciestadje dwalend, op zij geduwd door druipende parapluies, de straatsteenen nat en glibberig, de
komende winter in het hart
op eens een openbaring van licht, lente en heerlijkheid .
Voor een winkelraam, tusschen leelijke kleurdrukken
en andere wansmaak-producten een groot doek in simpele,
groene lijst, een stuk natuur zelf, een blijde lenteavond .
Op den voorgrond een stukj e tuin met jonge seringstruiken, de bloemtrossen zwaar van Meiregen . Achter
t witte tuinhek een grasveld waar cardaminen en madeliefj es schitteren tusschen het malsche, bedauwde voorjaarsgras . Een vogel vliegt met uitgespreide vlerken in
gouden wolken van ondergaande zon .
Voor ons werd kille Novemberregen tot zachte regen
in Mei . Voor ons geen stad, geen straten, geen parapluies meer ; wij zagen slechts geurende, trossende blocmen, fonkelende regendroppels in avondzon .
Toen we thuiskomend de trap opstormden en, ons van
iets heerlijks bewust, de dear van onze kamer openend,
wakker werden uit onzen droom, viel het ons eerst in
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dat we niet eens den naam van den schilder hadden
gevraagd.
Wij weer terug om ditmaal bet winkeltje binnen to gaan .
Een oud, droog, mager mannetje stond ons to woord .
,, Ich darf Ihnen semen Nahmen nicht nennen, er wi nscht
unbekannt zu bleiben" .
Het oude mannetje maakte alle mogelijke strijkages
en verontschuldigingen .
„Es sei ja eigentlich gar nicht schon, das meinten
hier die Kunstler alle".
Teleurgesteld dat we niet weten zouden wie de schilder
was, ontstemd over bet oordeel der „Kunstler alle",
niets er van begrijpend dat bet droogstoppelig mannetje
niet eens zijn eigen voordeel wist waar to nemen, door
slechts afbrekend van zijn koopwaar to spreken, namen
wij onzen nieuw gevonden schat tusschen al de prullen
uit naar een leeg hoekje van den winkel, en vroegen
ons even met rust to laten .
Maar hij bleef aldoor zenuwachtig om ons been draaien .
Eindelijk vroegen we of bet dan niet to koop was
en wat de prijs zou zijn .
„Eben das ist es . Die Herrschaften machen sick vergebliche Muhe. Er will es ja gar nicht verkaufen . Darf
ich Ihnen was anderes zeigen".
Heel weinig in de stemming was anderes" van
s'mans inventarium to zien, bleven wij hem uitvragen .
Tot zijn eer zij bier vermeld dat hij, zijn gelofte getrouw, den naam ons niet verraadde .
Maar wij vertrouwden ons goed gesternte .
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Wij zouden hem wel vinden .
Heel onze ziel ging immers uit naar hem die zoo de
lente uit kon zingen, die zoo de zachte bloemen kende
en lichte wonderen schiep in donkeren wintertijd .
Twee jaar later .
Aan het eind van een tentoonstellingszaal to Berlijn
zien wij reeds uit de verte een groot doek boven alle
anderen uit, stralend van licht, gloed en kleur .
Beiden tegelijk, als geleid door een zelfde gedachte
,, a ar ! .
En als wij naderbij komen, de heilige ontroering van
teruggevonden groote vreugde .
J a het moet, het kan niet antlers, het is dat wondere
licht, die jubel in kleur, diezclfde sterke, blijde Broom .
En als vastgenageld staan wij en zien, bijna schuw
als mochten wij niet .
Tegen zacht blauwen voorjaarshemel de spreidende
takken van vogelkers, waaronder een heel jong meisje
in hel rood gewaad, de ernstige mond even geopend,
de groote oogen vol heilige verrukking ; een krans
van paarse boschviooltjes op de goudgetipte, losse, golvende Karen . Een kleine, naakte voet buigt heel even
de stengels der gele primula's, die zij to plukken is
uitgegaan . Zij heeft daarvan een groote bos in hare
handen, een scherzo in kleur, het zachte geel tegen 't roode
kleed .
Met klimmende ontroering lezen wij de woorden beneden op de breede, witte lijst
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Non perch' io creda sue laude finire
Ma regionar per isfogar la mente .
Met bonzend hart slaan wij den catalogus op . Zullen
wij nu eindelij k weten wie de schilder is?
N° 220 . „Der Mahler dieses Sti ckes, Rudolf von
Vogelstein, ist im . Anfang dieses Jahres gestorben .
Das Stuck ist nicht zu kaufen" .
Nu eerst zien wij derv zwart krippen strik boven aan
het schilderij bevestigd.
Hij was dus dood,
hij die zoo 't licht en 't leven
kende
hij was niet meer .
En wij waren zoo zeker geweest hem eens to zullen
uitvinden en to danken voor de heerlijkheid ons gebracht.
Hoe lang wij zoo staan, ik weet 't niet, maar als
wij ons eindelijk moeten losscheuren, want alle menschen
verdwij nen, de zaal is leeg en men roept dat de deuren
gesloten worden, zien wij een dame binnen komen, gevolgd door een concierge, een voorname, slanke vrouw
met een flog jeugdig gezicht onder de grijze Karen .
Zachte weemoed ligt om de op elkaar gesloten lippen,
maar er gaat licht uit van 't hooge voorhoofd, een licht
dat als afschijnt op de dingen waar langs zij gaat, haar
geheele wezen omhullend met een wags van fierheid,
moederlijkheid en wijding .
Zij draagt een krans van donkey paarse orchideeen,
en als zij den concierge vriendelijk beduid heeft den
zwarten krip to verwijderen, hangs zij de versche bloemen
aan den hack boven 't schilderij .

Als zij onze vragende blikken ziet en onze bijna
niet meer to verbergen emotie, knikt zij ons vriendelijk
tegen en zegt
„Zoo heelemaal niet in zijn geest" .
Doodelijk beangst onbescheiden to zijn, sleek ik mijn
hand ult en vraag : „U Is
„Zijne moeder antwoord zij warm, en terwijl zij hare hand vertrouwelijk
in de mijne legt
En ge vindt 't beiden zoo mooi ?"
Wij knikken door onze tranen been, en zij : ,, we kunnen
bier niet spreken, woont ge in stad ?"
En als zij hoort, dal wij maar voor korten tijd to
Berlijn zijn
„Wilt ge morg en komen en meer van hem zien ? Ik
zal U mijn rijtuig zenden . Den geheelen dag zal ik
voor U openhouden" .
Daarmede gaat zij, en wij staren haar na zooals men
een in droom geziene belofte nastaart .
Wij zien elkander verwonderd aan, en keeren in bet
drukke Berlijnsche gewoel met onze groote blijdschap
die niemand weet .
Ver buiten Berlijn woonde zij, zoo had zij ons gezegd .
Wij reden door Charlottenburg tot aan den rand van
bet Spandauer-woud .
Daar boog bet rijtuig af, onder een hoog met clematis
en klimop begroeid hek, in een breede oprijlaan met
oude lindeboomen .

Nog een hoek om, toen zagen wij zonnige grasvelden,
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een Broom-vij ver met witte waterlelies en rozenvelden
in alle kleuren .
Daar lag het breede in cottage-stijl opgetrokken huffs
met sobere, edele lijnen, alle marquises en zonnezeilen
uitgezet voor de stovende Julizon, een „Haws in der
Sonne" zooals er geen tweede bestaat .
Achter het huffs hoogopgaand hour .
Wij zagen haar de trappers van het terras of komen
ons to gemoet.
Zij wenkte het rijtuig stil to houden voor een kleine
poort die zij voor ons ontsloot .

Daar stapten we uit .
Zij knipte met haar bloemenschaar eenige crimson
ramblers weg die het hek tegenhielden, zoo trosten de
bloemen over den bong .
„Dat groeit flu en bloeit, s'nachts nog harder Ban
overdag", zei onze gastvrouw, terwijl zij ons binnenlet.
Zij geleidde ons door heel haar koninkrij k .
Geen wonder Bat hij de bloemen kende .
Hier was hij geboren en opgevoed .
Hier had hij geleefd, met deze moeder .
„Ge moet eerst onze omgeving zien, eer ge binnen
komt in ons huffs, eer ge in zijn levers en werken words
ingewijd" .
was was zij jeugdig in haar tuin, de witte parasol
boven 't hoofd, haar bloemenmandje aan den arm .
Nog bracht zij ons naar een afgeschut gedeelte omgeven door een dichte sweet-briar-haag, haar „kruidhof ".
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Hier lagen rij aan rij rabatten en bedden vol kruiig
aroom : nachtviolieren, muurbloemen, ruikende viooltjes,
reseda, lieve vrouwe-bedstroo, lavendel, thijm, roosmarijn
en marjolijn ; voor iederen tijd van 't jaar een eigen
heerlijkheid .
Het zong in rnij
„Wohin ging dein Freund,
Du schonste unter den Frauen
Wohin wandte sick dein Freund ?
Und wir wollen ihn mit dir suchen" .
En 't was mij als las ik haar antwoord in hare oogen
„Mein Freund ging hin zu seinem Garten,
Zu den Balsambeeten
Zu weiden in den Garten and zu sammeln Lilien" .
Toen bracht zij ons over 't terras heen naar binnen
door de wijd openstaande glazen deuren van de woonkamer .
Men wist nauwelijks, dat men „binnen" kwam, zoo
stemden de kleuren overeen met de kleuren buiten, en
er was een geur van bloemen en kruiden in die zonnekamer, alsof men naast de rozenvelden of in haar kruidhof stond .
Boven de vleugel hing bet portret van haar zoon .
Een vriend van hem had 't geschilderd toen hij 25
jaar was.
Was dit onze schilder waarvan wij zoo lang hadden
gedroomd, deze blonde godenzoon ? 't Zelfde intellectueele
voorhoofd van de moeder, de oogen warm en kinderlijk,
,,vertraumt" noemde zij 't die naast ons stond .
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De mond teer en mild, maar van een onzegbare fier-heid en adel .
„Dit is de heerlijke vreerndeling- net de zinvolle oogenen de leergesloten, toonr/ke lii5j5en, waarvan Novalis
spreekt", waagde ik to fluisteren .
Ja, hij is geworden wat wij van hem droomden .
De laatste woorden van zijn vader waren
Erzieh unseren Jungen nicht . Versuch es nicht, lass
ihn in diener Nahe zum Voll-menschen heranreifen" .
Toen mochten wij haar werkkamer zien .
Langs de muren, in lange rijen haar boeken, de philosofen en dichters van alle tijden en alle landen, van
Plato tot Nietsche, van Valmiki tot Verlaine .
De schrijftafel in 't midden der kamer met paars Takenn
bekleed ; daarop het portret van haar man onder een
bong van paarse orchideeen, dezelfde snort die zij op de
tentoonstelling bracht bij 't schilderij van haar zoon .
De geheele kamer, gordijnen, kleed, de bekleeding
der meubelen, alles tot in kleine bizonderheden in paarsee
en groene tinten, een rust voor de oogen .
Nooit zal ik het uitzicht van die kamer vergeten, die.
broedplaats van goede gedachten . Men zag ver weg,
over het terras, over de rozenvelden heen, tot aan den
zoom van het Spandauer woud . Dat lag daar nu in een
blauwe wags van zon en zomer . Maar onze gastvrouw
vertelde hoe mooi 't ook 'swinters kon zijn, als 'smiddags
de zon onder grog, en 't geheele woud als in vlammen
stond .
„Dan zit ik in mijn erker en zie aan den eenen kant

de haardvlammen, aan den anderen kant den zonnegloed,
en," voegde zij er- aan toe, „bin
iten is men nooit eenzaam,
en de dagen zijn vol, als men z®o vele herinneringen
en zoo vele schatten to bewaren heeft" .
Heerlijke vrouw, heerlijke moeder !
Alles leefde om haar been .
Haar heden was geworteld in verloren paradijzen,
haar wezen gevoed door herinnering en gepeinzen, en
loch was haar levee geen doode culte geworden die ten
slotte versteenen moet, die de omgeving doodt, die jonge
knoppen verhindert in haar drang naar hey ; licht ; neen,
bet was een levenbrengende ritus, r;eboren uit smart en
scheiding, die fler en krachtig bet vuur op bet altaar
brandende houdt, zoodat hoog- op laaien de vlammen,
die de vele wateren niet vermogen to blusschen .
Het was ons als droomden wij .
Hadden wij dit alles niet nog eens beleefd?
Waar en wanneer?
Ik sprak dit uit en ook mijn verwondering over de
wijze waarop wij naar bier waren gekornen .
Waarom mochten wij de uitverkore yen zijn, die dit
mochten beleven, en anderen niet, die loch zeker minstens
evenzeer in extase waren geweest over den onbekenden
schl der .
„Waarom men een uitverkorene is, zal wel altijd een
geheim blijven", lachte zij, ,,maa - de wijze waarop ge
naar bier zijt gekomen is heel natuurlijk . Er zijn niet
zoo velen, die in extase zijn over den onbekenden schilder ;
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er zijn over 't algemeen niet zoo heel veel menschen
die in extase zijn, over wat dan ook. Er zijn vele lichtelijk to emotioneeren menschen, maar weinig zijn degenen
die tot een echte diepe bewondering en aanbidding in
staat zijn .
Het zijn de weinigen die kunnen lief hebben .
De schilderijen van mijn zoon, zullen nooit voor de
ve en zijn .
De dichters, de „lovers", de musici hebben hem be.grepen .
Zijn schilderijen zijn poeemen of muziek in kleur .
Wie niet in staat is met algeheele overgave to zien,
to luisteren, ziet niet, hoort niet, begrijpt niet .
Wie in onzen tijd heeft „Seelenfulle" genoeg om zich
weg to droornen in een kunstwerk, of in een menschenziel?
Zoodra ik u beiden zag, herkende ik a als de onzen,
als vrienden van mijn zoon .
Wat zou hij gelukkig geweest zijn u to ontmoeten !
Strakj es zult ge alles beter begrij pen, als ik u zij n
,opdracht geven kan" .
„Zijn opdracht?" vroeg ik, blij verwonderd .
u is immers de uitverkorene !"
Eindelijk zou ons verlangen bevredigd worden Dit
alles was voorbereiding geweest . Nu mochten wij het
:heiligdom betreden .
Door de voorhal geleidde zij ons naar een portiek
waarachter een zwaar gordijn hing .
Toen dit op zij getrokken wend, stonden wij voor een
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hooge gebeeldhouwde deur, een wonder van schoonheid .
Daarboven in een bong in gulden letters Sadi's woorden
,,Only the pure of heart enter the gates,
Enter God's garden" .
Zij ging ons voor, en 't was ons als durfden wij niet
to volgen.
't Was reeds zulk een zaligheid in die deur to molten staan .
„Zijn wij rein genoeg voor Gods tuin ?" fluisterde ik .
Zij stak beide handen uit, trok ons naar zich toe, over
den drempel heen .
Achter ons draaide zij de deur in 't slot .
Wij stonden in zijn atelier, een groote zaal met hooge
zoldering, waarvan de betimmering fijn gebeeldhouwd
was, evenals de lambrizeering, de breede banken langs
de muur, de zetels, de schouw, ja zelfs de vleugel die
in 't midden van de zaal stond .
De gordijnen, de losse kussens op de banken en zetels,
het kleed over de vleugel gespreid, waren van een prachtig
geweefde stof in purper en good .
A chter de vleugel hoog opgaande boekenrekken,
waarin rijen muziekboeken stonden, alien inn prachtband,
iedere componist in eigen kleur .
In 't achterste gedeelte onder het hooge atelierraam
stond een schilderij op den ezel, een heuvel-landschap
in avondstemming .
„Dat is zijn laatste werk ; het staat daar zooals hij
er den laatsten morgen aan gewerkt heeft .
Het zijn de heuvels bij Grasmere-lake in Westmoreland,
wva ar hij haar voor 't eerst zag" .

12

Toen wees zij ons een groot schilderij dat tegenover
de vleugel hing : „Mijn schoondochter, het liefste, het
schoonste wat de aarde ooit geborgen heeft,
zijn Lief,
zijn bruid, zijn vrouw" .
Wij herkenden haar, het meisje in 't roode kleed met
de geele primula's, hier gerijpt tot jonge vrouw .
Op de lijst stond gegrifd : „ Lied" .
Zij zong,
zij zong in vervoering ; was zelf tot lied
geworden .
In een los zeegroen morgenkleed, de golvende goudgetipte haren in een Grieksche wrong met juweelen speld
vastgestoken, stond zij en zong .
De mooie, fijne armen hingen slap, met algeheele overgave, langs haar groene kleed . Haar kin even opgeheven,
de donkere wimpers geloken, zoo zong zij naar de vleugel
toe, een lied van passie, een lied van wonne en zaligheid .
Er was zulk een oneindige weemoed in mij om dien
ledigen plaats aan de vleugel, om het lied dat verstomd
was, en een opstand in mijn ziel, Bat zulk een Broom
van zaligheid moest eindigen ; maar de moeder, terwijl
hare oogen het schilderij streelden, zei met een uitdrukking
in haar stem van veilige zekerheid en overwinning
„ wem Zeit ist wie Ewigkeit
Und Ewigkeit wie Zeit,
Der ist befreit
von allem Leid" .
Toen wees zij ons een groot boek in perkamenten
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band met goud beslag en slot, dat op een prachtige
Venetiaansche tafel lag .
„flier", en zij streelde het boek net de fijne, moederlijke handen, „hier is de sleutel op al zijn schilderijen .
flier heeft hij zijn gansche ziel in uitgestort . flier liggen
de guldene zaadkorrels bewaard, die hij zoo verlangende
was uit to strooien, maar waarvoor hij nimmer bereiden
bodem vond" .
"Ten zag ik voor 't eerst de tranen wellen in haar
oogen.
„'t Mocht niet zijn, hij kwam to vroeg, men heeft
hem niet begrepen .
Hij was to groot, to rijkk van ziel en geest voor onzen tijd .
Hij was zoo mateloos goed en groot .
Zijn maatstaf was zoo anderrs, stemde niet overeen met
die der menschen . Maar", en een zonnige glimlach gleed
over haar lieve gezicht, „zi heeft hem begrepen . De boodschap die hij brengen moest en die niemand aanvaardde,
wend door haar gezongen", en zij wees op het schilderij
tegenover de vleugel . „Dat was zijn zaligheid .
o het geluk van die twee! Hen sam en to zien was
Paradijs" .
En met haar hand op het boek
„Nu most ik u zijn boodschap brengen, hier in zijn
heiligdom .
Hij wist dat gij beiden komen zoudt" .
Zij noodle ons naast zich op de breeds bank voor
de tafel .
Er was een stemming als in een tempel .
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De intense zomergeur van zon op gras drong door
't open raam tot waar wij zaten .
De zon speelde op de purpere gordijnen en op de
geele rozen die in een oude Etruskische vacs op de
vleugel stonden .
Een lijster zong zijn dichter-lied in een jasmijnstruik
op 't terras .
lk gleed van de bank op het kleed en leunde mijn
hoofd aan haar knie, en met mijn hand in de hand van
mijn vriend wachtte ik op 't geen zij zeggen zou, zooals
men wacht als kind ; op het wonder dat eens gebeuren zal .
Dit was een van de uren waarvoor wij leven, als
menschenzielen zich ontmoeten en ontsluierd zien van
aangezicht tot aangezicht .
Dan vervallen tijd en ruimte en elk waarom verstomt .
Want het antwoord is er, op alle vragen .
lk voelde haar hand als een zegening op mijn hoofd,
terwijl zij ons vertelde van hem en hoe hij op ons
gewacht had .
„ M aar hoe kon hij op ons wachten, als hij ons toch
niet kende ?"
„Niet op u persoonlijk, maar op hetgeen gij beiden
zijt, en voor hem en voor zijn kunst voelt" .
Zij nam het perkamenten boek, ontsloot het en las
in het laatste gedeelte
9 Mei 1904 .
lk kom mijn Lief!
lk voel aan alles dat het lange wachten voorbij is .
Tot mijn tack volbracht was, moest ik hier blijven .
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lk heb kunnen wachten omdat je mij zoo nabij waart,
omdat je mij leerde geduldig zijn .
Maar flu is je laatste opdracht ten uitvoer gebracht .
Dan mocht ik komen, zoo heb je gezegd .
Het is volbracht .
Moeder zal ons heiligdom bewaren tot z i komen die
onze boodschap zullen aannemen .
Niet waar ? wij beiden hebben altijd geweten dat zij
eens zouden komen .
Het zullen menschen zijn die weten was liefde is, die
lief hebben zooals wij hebben liefgehad, zooals wij liefhebben en zullen lief hebben van eeuwigheid tot eeuwigheid .
Het perkamenten book zal hun wegwijzer zijn .
Zij zullen weten to onderscheiden was aan den enkeling, .
was aan de menschheid toe to vertrouwen .
Aan hen om van onze rijkdommen uit to strooien .
Wat to veel de tijden vooruit loops, kan nog niett
tot zeggen zijn . Zoo heb je gezegd .
O, hoe lang nog mijn God?
Hoe lang al die grenzen, „tot hier toe en niet verder",,
die de menschen voor zich zelf opgetrokken hebben ?
Mij dorst naar het grenzenlooze, bet eeuwige, waarin
wij twee elkander gevonden hebben .
Ja, ik kom, mijn Lief!
Ik kom !

II.
Ik bleef.
Een maand mocht ik er toeven, de twee eerste weken
geheel alleen, terwijl de vrouw des huizes op refs was,
twee weken met haar samen .
Sours, op eens, kan het leven het onverwachte brengen .
Wie had een week geleden, toen wij ons opmaakten
naar Berlijn, dit kunnen droomen
Mij n vriend kon niet blijven, hij moest terug naar
zljn wer k .
De moeder, als eenige trait-d'union waarom ik hier
zijn mocht, vertrokken .
Daar zat ik een heerlijken Juli-morgen, de vensters wijd
open naar de bloeiende parterre, aan de Italiaansche
tafel met mijn hand op het perkamenten boek .
Ik open de eerste bladzijde .
Daar staat in goud en blauw, een lied uit de Rig-veda
„Where there is eternal life, in the world where the
sun is placed, in that immortal, imperishable world,
place me o Soma!
Where life is free, in the third heaven of heavens,
where the worlds are radiant, there make me immortal .
Where there is freedom and delight,
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Where there is happiness and delight,
Where the desires of our desire are attained, there
make us immortal .
Dear was, nog geen jaar na zijn dood, ik vreemde,
in zijn heiligdom, met hat allerintiemste uit zijn leven
in mijn handen . 't Was mij to machtig
The desires of his desire, were they attained now?
Naast de bank waarop ik zat, hing een schilderij,
levensgroot, van hear.
O, de stralende schoonheid ?
Zij staat op de rend van een rots, 't hoofd even
achterover gebogen .
Zooals de rozenk.nop zich opens voor 't gouden zonnelicht, zoo waxen de oogen wijd, wijd geopend voor jets
dat zij in verre verse zag . De fijne, witte handen opgeheven, als stond zij klaar om schatten uit to strooien .
De geheele gestalte gehuld in een kleed van witte souple
stof, vol eenvoud en majesteit ; de ceintuur hoog onder
den boezem gesloten met een gasp van amethist, over
't prachtig donkere hear een zachte goudglans, als zon
over bruine beuken in herfsttijd .
Boven de rots hat sterke blauw van een warmen
voor ears ag
Dat blauw omsloot hear ideale schoonheid als een
warme mantel van menschelijk hopen en gelooven .
In de breede, donkere iijst stond gegrift
O Diotirna, konnten wir das schaffen, was Du bist" .
(Buck peg . 204) .
Met heiligen schroom ontsloot ik hat boek . Pag . 204 . . .
2
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Fijn verlucht in paars en goud, stonden daar dezelfde
woorden
„O Diotima, konnten wir das schaffen, was Du bist" ..
En verder
Ja Hyperion, dan was alles bereikt .
„O land der Griechen das wir mit der Seele suchen",
hier is het .
O witte reinheid in 't werelddonker, zoo heel alleen
als ster, als blinkend licht, in zooveel duisternis .
Hoe wilt gij wat de wijzen weten ?
Gij hebt mij gewezen het lichtende dal waar de lelien
nimmer verwe ken .
. . . . . . . . ..
Ik was verlegen tegenover mij zelf .
Hoe zou ik ooit 't gevoel kunnen overwinnen dat ikk
een indringer was, in het heiligdom van een ander ; hoe
zou ik ooit de ovePtuiging krijgen, dat 't g-oed was, dat
ik bier zat, met bet perkamenten boek in mijn handen ?
En waarom was zij n moeder heen gegaan ?
Zoolang zij er was, viel a11es zoo natuurlijk, sprak
alles zoo van zelf.
Voor in 't boek vond ik een brief je, met mijn adres~
van haar
„Ik weet hoe ge voelt .
Denk er aan, het is zijn uitdrukkelijke wensch die gij
na to komen hebt .
't Was niet waar dat mijn reisplannen niet uitgestekl
konden worden .
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Maar ik begreep, dat zoolang ik er was, ge niet
geheel vrij zoudt zijn,
later wel .
Over 14 dagen kom ik terug . Dan zijt ge ingeleefd .
Dan hebt ge zijn schilderijen gezien, en ge hebt u een
eigen oordeel gevormd .
Schudt alles of wat flog beklemt .
Vergeet 't niet : Gij zijt een van de onzen .
Had hij u beiden in leven gekend, gij waart zijn
vrienden geweest.
Wat dat voor hem zeggen wilde, vindt ge in zijn boek .
Lees dat en ge zult u veilig voelen" .
lk las
Wat de menschen vriendschap noemen
(om niet van de snort to spreken, die slechts een gezellig
samenzijn verondersteld, of een toevallige overeenstemming van smack en leefgewoonte, zoodat men elkaar
niet stoort
) is een gevoel van trouw, van
bizonderen welwil, een veilig bewustzijn : mijn leven en
wat er met mij gebeurt, is hem niet onverschillig, interesseert hem . Dat noemen de menschen vriendschap .
Zoo arm zijn menschenkinderen, dat hen daz1 reeds
als jets begeerlijks, jets dat niet iedereen heeft, . . . .
toelacht .
En de rijkdommen die daar voor ons klaar liggen .
De ongedolven schatten in diepen donkeren schacht .
Wat heeft mijn vriend to doen met de kleine dingen
van mljn even ?
Zal ik hem plagen als alle anderen, met de dingen
van den dag, zal ik zijn leven versomberen, zijn aspiraties
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fnuiken door hem to dwingen zijn gedachten neer to
buigen, vast to houden bij enkele futiliteiten ?
O mijn vriend, gevangen vogel die de vlerken aan
stukken rift, van verlangen naar 't eeuwige blauw . Ik
mag zijn verlossing zijn
„ Lo, I have given him wings ! wherewith to fly
Over the boundless ocean and the earth" .
Zal ik van hem verwachten dat hij mij troost en
helps o m to levee?

Zal ik hem vragen om enkele bloemen uit zijn hand,
en om was zonneschijn, dat hij mij toch geve iets van
zijn tijd, iets van zijn kracht ?
Arm zijn menschenkinderen .
„Lo, he has given me wings ! wherewith to fly
Over the boundless ocean and the earth" .
De ouden, zij wisten 't. Vraag Homerus waarom
Achilles eindelijk bewogen werd om to vechten . Dance
heeft 't begrepen als hij met een lijn Achilles voor ons
teekent
„Achille
Che par amore al fine combatteo" .
Uit liefde voor zijn vriend Patroclus, gaat hij in den
strijd, waartoe niets hem had kunnen bewegen .
Als Patroclus gestorven is, verschijnt hij zijn vriend
in Broom .
„ Him answered swift-footed Achilles
Why dearest, hast thou hither come, to lay on me
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this thy behest? All things most certainly will I perform, and bow to what thou biddest . But stand thou
near : even for one moment let us throw our arms upon
each others neek, and take our fill of sorrowful wailing .
So spoke he, and with his outstretched hands he clasped,
but could not seize" . Iliad XXI I I .
Hij streed en stierf voor zijn vriend . „ Wesshalb auch die
Gotter", zegt Plato, „hochlich erfreut, ihn ausgezeichnet
geehrt, and ihn each den Seligen Inseln geschickt haben" .
Dat is vriendschap en waardeering van vriendschap .
Maar wie, in onze tegenwoordige maatschappij begrijpt
goddelijk levee en wie vraagt ore der Goden lof!
,,Die Sonne dunks mich hier so kalt,
Die Blute welk, das L.eben alt,
Und was sic reden leerer Schall,
Ich bin emn Fremdlin uberall .
Wo bist du mein geliebtes Land?
Gesucht, geahnt and nie gekannt !
Das Land, das Land so hoffnungsgrun,
Das Land wo meine Rosen bluhn,
Wo meine Freunde wandeln gehn,
Wo meine Toten auferstehn . . . .
Das Land das meine Sprache spricht,
O Land, wo bist du?
Ik heb 't gekend, ik was gelukkiger dan „der Wanderer" .
FIet zalige liefde-land is mijn .
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o mijn vrienden, nietwaar wij hebben gewandeld in
de rozenhagen van vriendschap, wij kennen de mystieke
paden, de lichte velden . Wie daar geweest is, bewaart
voor eeuwig een droom, en niets is hem grooter werkelijkheid.
De wereld is moe en uitgeleefd, kept niet meer het
heilig vuur dat Prometheus den Goden ontroofd heeft .
Zij verstaat niet meer het lied van jeugdige kracht en
mannelijke sterkte, dat eens gonsde over de weteld als
een koraal .
Maar het zal niet altijd zoo blijven .
Hier en daar tot aan de uithoeken der wereld begint
het to branden, en de liederen ontwaken, een voor een.
o wachter, is de nacht haast om?
Voor ons is de nacht geweken .
't Morgenrood is opgegaan . Komt flu de voile dag . . .
na ons versc ei en?
Mijn vriend is mijn en ik ben zijn, die onder de
lelien weidt .
Niets zal verborgen zijn voor mijn vriend .
Hij mag lezen in mij als in een open boek en hij
is mij een woord van God, een „Logos" dat niet to
verklaren, slechts in diepste aandacht to beleven is .

GR ASMERE-LAKE,
Westmoreland,
2 Mel 1884 .
Gisteren hier aangekomen .
Drie weken mag ik bier zijn!
De droom van mijn kinderjaren in vervulling . . . .
In Wordsworth's rotsen en heuvels .
Vanmiddag de Nab-Scar beklommen, een plaats uit
duizend om to schilderen .
Er is iets zoo onzegbaar fijns en etherisch bier, in de
atmosfeer .
De prachtigste, felle kleuren (gisterenavond bij zonsondergang oranje en amethist) maar verzacht en naar
elkaar toe gebracht door een dunne nevelsluier .
16
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She was a phantom of delight
When first she gleamed upon my sight" .
Twee uur lang had ik stil zitten schilderen, door niets
gestoord dan door een roodborstje, dat rustig bezig was,
de krummels van mijn broodje uit de schilderkist op
to pikken .
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Voor mij lag het dal ; Grasmere-lake, Rydal-water,
als twee bleeke opalen tusschen het glanzend groenn
van jonge Mei .
De onvergelijkelijke roep van den koekoek klonk en
weerklonk in de rotsen, als het roepen van een heraut :.
„Mei is gekomen" .
't Roodborstj e had 't laatste kruimeltj e gevonden, vloog
van mijn schilderdoos near de sleutelbloemen, klein
plekje rood in de geele pracht .
Een dor takje kraakte, zoo licht, als was 't een vleugelbeweging van 't roodborstje .
zoo jong,.
Ik zag om : „a phantom of delight"
zoo mooi, zoo boven alle beschrijving „sweet", stond
zij dear .
't Haar los, sprankelend van zon, de voetj es naakt,
onder 't roode jurkje, dat zij met de eene hand even
oplichtte, terwijl zij met de andere hand een groote bos
sleutelbloemen vasthield, tegelijkertijd een tak wegbuigend, om door to komen, een en al verwondering
in hooding en oogen.
„Dit is mijn eigen heuvel . Hier mag- niemand zijn,.
Hoe komt u hier? Waren de hekken niet gesloten ?"
Ik moest bekennen dat ik geen hekken had gezien ..
,,Is u den van deze kant gekomen ?" en zij wees in
de richting vanwaar zij zelf kwam.
Toen ik bevestigend antwoordde, was hear verwondering flog grooter .
„Maar dat ken niet, dear is geen weg
dat is
mijn eigen geheime pad, dat niemand kept, en niemand

kennen mag" . En geheel verschrikt : „Schildert u bier
mijn Broom and?"
Ik verklaarde haar Bat ik bier vreemd was, Bat ik
van geen paden en flog minder van geheime paden
Bat ik niets wist dan Bat 't bier zoo prachtig was .
wilt
En ik vertelde haar van dien eersten avond toen ik
de zonsondergang zag, en hoe ik bier de laatste week
iederen avond geschilderd had, en hoc ik 't flu alles
nog eens wilde zien op dezen stralenden Meimorgen .
Is Bit Bus reeds uw tweede schilderij van deze plek ?"
En ik : „Kunt u me, na mijn bekentenis vergeven ?"
Zij was al nader bij gekomen, tot zij mast mij stood
voor 't schilderij : „ How lovely . . ., how did you know?
my dreamland
"
Zij stood onbewegelijk, van 't schilderij naar bet dal,
van 't dal naar bet schilderij ziende, de oogen oat van
tranen .
Dat ik haar bedroeven zou, met wat mij deze dagen
nog gelukkig had gem .aakt .
„Zal ik de schilderijen verbranden?" vroeg ik .
„Neen, neen, hoe kunt u zoo jets vragen?
U zult me wel heel kinderachtig vinden, maar 't is,
me nog nooit overkomen Bat iemand anders Bit zoo
zag, juist zooals ik 't zie
en waar is nu de
zonsondergang?"
Op mijn kamer in bet hotel" .
„Als u morgen weer komt, kunt u 't dan meebrengen ?"
Ik beloofde 't haar . „Maar mag ik bier dan weerkomen?
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„De wegen naar droomland, kan men niet afsluiten
voor degenen die ze weten to vinden ; - maar u mag
niemand van deze plek vertellen, niemand den weg naar
ier wizen
en niemand
zij beet zich op de lippen en zweeg, terwijl haar
gezichtj e donkey-rood werd, tot onder 't golvende haar .
1k herhaalde : „en niemand
"
„Dat is flu juist het verschrikkelijke, flu hebt u
't geschilderd, 't schilderij hoort nu van u, ge kunt er
mee doen, wat ge wilt . Ge kunt 't verkoopen
m fn droomland", en weer stonden de oogen vol tranen .
1k stelde haar gerust en vertelde haar dat niemand
mij n schilderij en kocht, want dat bij na niemand, zooals
zij zelf zoo even gezegd had, de dingen zoo zag, zooals
ik ze schilderde .
Toen gleed een blij de glimlach over 't ernstige gezichtje, maar op eens : „Wat zult u wel van me denken ;
wat zou Aunt Priscilla zeggen, als zij mij hier zag,
in dit costuum met een vreemden schilder !
Maar gelukkig z/ kan tenminste geen geheime paden
vin en
Tot morgen
'
Tot morgen ?
Komt zij dan weer?
23

Mei .

Nu is 't een week geleden sinds dien wonderbaren
morgen . Als ik niet hier in mijn handen die sleutelbloem
had, die zij vallen lies, toen zij zich bukte om naar
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't schilderij to zien, ik zou vragen : „ Heb ik 't alles
gedroomd ?"
Moet ik flu heengaan, zonder iets meer to weten ?
Nog eens weer 't geheime pad naar boven gaan . . . .
Tog eens een heelen dag to vergeefs wachten . . . . en
dan overmorgen weg, naar Berlijn ?
En zal ik dan nooit meer iets weten ? Voor 't geheele
leven niets meer dan dien vluchtigen morgendroom ?
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ei.

„Zij kwam !" Van daag !
Toen ik niet meer hoopte, niet meer geloofde, is zij
gekomen
niet als boschnimf in haar roode jurkje,
de Karen los, de voetjes naakt
maar in een modieus
wandelpakje, een rozenhoed op 't keurig gekapte hoofd
„a perfect young lady" .
„Ja ik len 't", zei ze ondeugend toen ik 't wonder
maar niet gelooven durfde, hebt u heusch iederen dag
hier gewacht ?"
Ik vroeg waarom zij niet eerder gekomen was, en of
zij begreep wat 't voor mij geweest was, de 8 dagen lang .
,,O vraagt u maar niets ; 't is voor mij nog veel
erger geweest . U mocht hier zijn in droomland, ik moest
met Aunt Priscilla twee dagen naar Appleby om boodschappen to doen en ik heb vijf dagen lang loges moeten
onderhouden. Toen ik u beloofde to komen, wist ik
niets van al de gasten die komen zouden, niets van
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al die verschrikkingen die boven mijn arme hoofd hingen .
Een heele week verloren
en dat in Mei ! !"
En haast een vriend verloren", voegde ik aan haar
verzuc tang toe.
„ Ja heusch ?" vroeg zij, „wilt u mijn vriend zij n ? W at
zou dat heerlijk zijn een vriend to bezitten" .
„Hebt u geen vrienden ?" vroeg ik.
„ Neen geen enkele, niets dan verliefde neven en
vrienden van neven, waarmee ik moet optobben . Maar
dat is nog bet ergste niet, ook nog een heel regiment
nichtj es en vriendinnen van nichtj es, en daar kan ik
heelemaal niet tegen . Maar gelukkig : „Alles geht vori ber"
ook dit. Die muggenplaag is weer voorbij
getrokken, flu gonzen ze en dansen ergens anders . Ik
ben vrij voor een poosje
Wat is 't bier heerlijk
als altijd
Hebt
u den zonsondergang toch nog meegebracht ?"
Toen ik dien tegen een berkenstam voor haar had
neerg ezet, ging zij op 't mos er voor zitten, 't hoofd
opgeheven, de hand onder de kin .

o die lijnen van hand en kin, de half neergeslagen
oogleden met de lange wimpers, de fijne, fijne bong
der wenkbrauwen, wat was ze mooi .
,,Is dit minder goed, dan bet eerste wat u zag ?"
vroeg ik, toen zij zoo lang zweeg .
„ Goed ? Ik weet niet wat goed of niet goed is, maar
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zo©

moet 't zijn, zoo, precies zoo, en niet anders, want

zoo is ' t .
Dat paars en diep oranje, dat zijn hier de avondkleuren in 't voorj aar, dat zijn de kleuren van 't Adagio
der Sonate Pathetique, de kleuren van mijn Zonne-slapelied,
de kleuren van alles wat troostend en heelend is .
Is u een tweede Saint Martin" vroeg ik, „die muziek
hoorde als hij kleuren zag, en kleuren zag als hij
muziek hoorde ?"
„Een heilige ben ik zeker niet", zei ze lachend, terwijl
zij de wimpers even optrok en ik in die hemel-zachte
oogen zag, „natuurlijk hoor ik muziek als ik kleuren zie .
Alles is een, maa.r wij voelen of zien het verband alleen
waar wij lief hebben .
Die heuvels, die meren, alles wat a daar geschilderd
hebt, heb ik lief, zoo lief als niets ter wereld .
Hoe dank ik u, hoe dank ik u, dat ik 't zien mocht"
„Als u vandaag niet gekornen was" . . . . en
terwijl ik 't uit zou spreken, voelde ik pas hoe moeilijk
't mij zou worden, „zou u 't nooit gezien hebben, want
morgen moet ik weg" .
„Morgen ? Weg ? en waarheen ?"
„ Naar Berlij n, naar huffs . Ik ben hier al ruim drie
weken . Ik had al twee dagen weg moeten zijn, maar
ik kon niet gaan eer ik . . . . Ik wachtte tot ge komen
zoudt" .
„U wilt mijn vriend zijn ?" vroeg zij zacht, „en toch
heengaan ?'
n Is dat niet het droeve lot van alle vriendschap ?"
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vroeg ik, „Freunde begegnen sick urn zu scheiden", maar
laat ons genieten van 't oogenblik .
Dit morgenuur behoert ons twee en niemand kan
't ons nemen" .
„Dus", zei ze stralend, „ons verbond is gesloten ? Wij
twee zijn nu vrienden voor 't leven ?"
„Voor 't leven", herhaalde ik, en voor 't eerst mocht
ik rusten in haar oogendiep, en zij sloeg de wimpers
niet neer .
Op een der laatste bladzijden, geschreven een week
voor zijn dood, las ik nog een laatste herinnering over
dien blij den morgen
24

ei 1904.

Vandaag voor 20 jaar werd ons verbond gesloten .
Die Meimorgen gaf richting aan heel mijn verder leven .
Zij vertelde van haar vaders landerijen, van haar
leven met hem en Aunt Priscilla op het groote kasteel, .
het diepe geheim dat rustte over haar moeder en haar
moeders leven, haar gissen, haar begrijpen en niet begrijpen ; haar eenzaamheid en verlatenheid, haar honger,
haar knagenden honger naar een menschelijk wezen dat
voelde als zij, zag als zij, leefde, hoopte, lief had als zij .
En ik vertelde van mijn zonnig leven, van ons huffs
bij 't Spandauer woud, van mijn werk, mijn ontmoeting
met Vincent van Gogh to Parijs, van zijn schilderijen
en den invloed die hij op mijn werk had gehad en . . . .
van wat ik hoopte to bereiken.
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Toen ontspon zich dat ragfij ne spinsel dat zielen aaneenweeft, dat eerste juichende „ werben zweier Seelen",
waar twee menschenkinderen ganschelijk vrij tegenover
elkaar staande, nog niets to vorderen, niets to eischen
hebben van elkaar.
In dat heilige morgenrood werd onze jonge „vriendschap, die liefde heet" geboren .
J aren daarna zei zij eees
„Ja wel is de voile zon over onze liefde opgegaan,
maar nooit heeft de wijding van dat eerste bevende
morgenrood ons verlaten . Wij hebben altijd tegenover
elkaar gestaan, vrij en frank als dien stralenden Meimorgen, wij hebben nooit lets van elkaar geeischt . . . .
W ij hebben in voile vrij held onze liefde gegeven,
genomen en genoten" .
Maar den volgenden dag zouden wij scheiden .
„ Wat is scheiden ?" vroeg zij, „wi/ kunnen toch nooit
meer scheiden . Zij hebben mij van mijne moeder kunnen
scheiden, omdat ik to klein was om haar to herinneren .
Mocht ik maar eenmaal in hare oogen zien, eenmaal
haar hand houden, geen macht ter wereld, geen vader,
geen tante Priscilla, zou mij van haar kunnen scheiden .
Maar wij zijn flu een, ook al zagen wij elkaar nooit
weer".
„Zoo kan je vandaag spreken, maar als ik ver weg
ben, dagen, weken, maanden . . . . zal je dan nooit naar
mij verlangen ?"
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„Ik dacht", fluisterde zij, „dat wanneer men gevonden
had, men niet meer verlangen zou .
De dagen zullen zoo vol zijn, zooveel om over to
denken. Een vriend gevonden .
M fn vriend gevonden !" en hear hand lag in de mijne,
stil en onbewogen als een lelie-bled .
(Brief aan zijn vriend von Ilmenau, geschreven den
avond voor zijn vertrek, to Grasmere-lake ; evenals zijn
brieven aan hear en van hear, later in 't perkamenten
boek gecopieerd) .
Mijn Johannes,
Maak je nooit meer bekommerd over mij . Ik heb
gevonden .
„Und wenn ich tausend Zungen hatte" . . .
Nog zou ik 't niet kunnen uitzeggen, zelfs aan jou
niet, want je moet hear gezien hebben om to begrijpen .
Kom de volgende week op Spandauer-Hof . Mijn hart
.zal barsten als ik je niet vind . Ik ken 't je niet schrijven .
't Klinkt alles to romantisch, to mooi weet je, zoo
geschreven op papier .
En niets, niets is natuurlijker op de heele wereld,
den dat wij elkaar vonden .
o Johannes, zij is zoo mooi, mooi als zonlicht, zacht
als bloemen,
vibreerend, levend als sprankelend water.
Maak hoe den ook, dat ik je bij moeder vind, de
volgende week .
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Kan dat concert niet uitgesteld ?
Breng liever je nieuwe compositie naar Spandauer-Hof .
1k zal devoot luisteren . Is er een onder al je toehoorders
die luistert als ik ? Teen Johannes, laat alles en
alien en kom bij mij .
o ja ik weet, ik ben een slok-op, m aar je moet flu
uren voor me spelen .
Ik ben geinspireerd als nooit . 't Beste vat ik ooit
geschilderd heb, is bezig to „worden", sinds ik haar
gezien heb .
J e weet Johannes, als dat machtige begint
dan
moet je bij mij zijn
Beethoven voor one spelen, je
-eigen ziel voor me uitspelen
tot de barensnood voorbij
is, en ik rustig kan gaan werken .
o Johannes, flu of nooit . Wij zullen als twee electrische vonken zijn
de vlammen zullen hoog oplaaien
en de wereld in brand zetten .
Zullen wij toch flog bereiken, wat wij van 't leven
hebben gedroomd?
Kom!
JeR .
Toen ik dit alles gelezen had, werd er op de deur
geklopt.
Het schilderij dat wij op de tentoonstelling hadden
gezien, werd terug gebracht en opgehangen op het ledige
vlak boven de schrijftafel .
Toen ik de deur weer gesloten had, bleef ik als
vastgenageld staan .
3
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Het voile licht uit het open raam stroomde naarobinnen en viel op de pracht daar voor me, zijn „phantom
of delight", dit zijn dierbaarste schilderij, waarvan ikk
zooeven gelezen had, dat aan 't „worden" was, toen hij
aan Johannes schreef.
Zooais 't hier hing in eigen sfeer, in het voile licht,
zelf stroomen van licht uitstralend, hier kwam het tot
zijn voile recht .
,,Ma ragionar per isfogar la mente" had hij het schilderij
genoemd.
Ja, als ooit een kunstwerk, dan was dit een „Seelenerguss .
En zulk een „sick ergiessen" zooals dit, geworden
onder de heiligste emoties van liefde-zaliging
gegroeid
onder de broedende vleugelen van een teerst geven en
nemen van vriendschap
wordt dan door vreemden
beoordeeld . Ergens in een tentoonstellings-iokaal op een
liefdeloos aangewezen plek, met verkeerde verlichting,
kan men vinden zulk een losgeraakte parel uit den parel-snoer, als een blinkend dichterwoord in een witz-biad .
Jk stond zoo aileen daar bij de deur .
De donkerroode rozen in de vazen geurden zoo .
„Quand je vois le beau, je voudrais etre deux" . ik nam
het perkamenten boek wee, op, en las, als echo van
mijn gedachten
Als de menschen de omstandigheden kenden waar-onder kunstwerken geboren worden, als zij wisten de
felle pijnen waarmede zulke tot werkelijkheid geworden
gedachten en droomen der menschheid gegeven worden,

35
zij zouden met meer ontzag, met heiliger schroom zien .
Voelt men niets van eenigzins gelijke waarde in eigen
ziel gebeuren,
is er geen enkele snaar binnen in, die
in beweging gebracht wordt, men oordeele niet .
Men is dan als 't ware op een andere planeet geboren ; de oogen zijn gehouden dat men niet zien kan .
Kunstwerken, evenals menschen, mogen met gestrengheid maar nooit liefdeloos beoordeeld worden.
Weten de menschen als zij lafenis zoeken bij de
kunstenaars, weten zij dat zij hun hartebloed drinken?
Als Michel Angelo, die reus, zijn kostbaarste gegeven
had, aan den avond van een langen werkdag, lag hij
uitgestrekt op den steenen vloer der kathedraal en
schreide zijn ziel aan stukken . Wat weten de menschen
die zich sterk
zien aan zijn„ kracht, van de folteringen
..
van dien Ubermensch

'v.
LAKE-PLACE,

Grasmere.
6 Juni 1 884 .

Lieve vriend,
1k heb je brief gisteren op het postkantoor to Grasmere gehaald.
Het hoofdstel van het hitje had ik met roode anjers
versierd ; hij wist dus dat er iets prettigs ging gebeuren .
1k beefde als een populieren-blad, toen ik aan het
loket vroeg of er een brief voor mij was . Met het
onverschilligste gezicht van de wereld stopte ik het
dierbare in mijn mantelzak .
Toen reed ik naar een afgelegen plek in het bosch
en liet het hitj e aan zijn lot over .
Daar onder de berken heb ik je brief gelezen .
A1 het heerlijke was er weer, toen ik je woorden las .
De dagen gaan veel langzamer dan ik dacht, sinds
je weg zijt.
J e hebt me veel to gauw alleen gelaten . 't Was alles
zoo nieuw en overstelpend, ik was nauwelijks op adem
gekomen.
En toen ging je heen
en zoo ver
Meer dan eens in de 14 dagen kan heusch niet . Men
zou het merken, als mijn hittekarretje to dikwijls voor
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bet postkantoor stil hield . Wij zijn hier to bekend, en
aunt Priscilla weet en hoort alles .
Ook loopen wij altijd het gevaar, dat de postmeester
uit overgroote beleefdheid den brief, al staat er poste
restante op, aan vader of aan een der bedienden meegeeft .
Enfin, ons lot rust in de schoot der goden, en wij
moeten ook niet to angstig zijn .
Morgen is mijn muziekdag, de prettigste dag in de week .
Dan komt Mrs Smith uit Appleby met den morgentrein
en blijft tot na de thee .
's Morgens zing ik met haar en s middags spelen we piano .
Ik weet niet hoe het komt dat zij genade heeft gevonden in vader's en aunt Priscilla's oogen .
Zij zijn antlers doodsbang voor alle artisten .
Dat zijn per se lichtzinnige menschen !
Maar zij vertrouwen mij gerust aan haar toe .
Mrs S . luncht met ons, wij wandelen 's middags, in
een woord, dat is mijn vrijen dag . Wij hebben het goed
samen . Zij is over de 50, maar zoo jong van hart . Zij
heeft Jenny Lind gekend !
Jenny Lind zong zoo natuurlijk als een vogel en Mrs
S. zegt, dat 't zoo moeilijk is om de menschen dat to
leeren. Ik heb gehuild toen zij dat zei .
Ik schaamde me tegenover de vogels en tegenover
me zelf.
Sinds ik jou ken en weet wat muziek is ook in jouw
leven, ga ik dubbel hard werken . 's Middags spelen we
veel Beethoven .
Wij zijn nu bezig met de 7 de symphonic .

38
Die heerlijke zwevende daps-motieven nemen al wat
zwaar is weg.
Beethoven toovert met die eenvoudige melodieen . Hij
speelt met zijn eigen zwaarnioed, tot hij weer lachen kan .
Wij zijn sours zoo verdiept in ons spel dat aunt
Priscilla ons moet laten roepen voor de thee .
't Is leeg en vreemd als zij weer weg is
een
heele week wachten op de eenige die iets van mijn
enthousiasme deelt . . . , is lang .
Maar wanneer zal Ji terug komen ?
En wanneer zullen wj twee eens samen muziek
maken ?
DAPHNE .

SPANDAUER HOF,

15 Juni 1 884 .

Lieve Daphne,
Duizend dank voor je brief.
Wat een rijkdom dat ik je ken, dat ik je weer .
En . . . . dat ik nu altijd een brief van je verwachten
kan . De mogelijkheid dat er een komen kan, is al zoo
heerlijk, maar als er dan een komt !
Eens our de 14 dagen is wel heel weinig, maar - je
hebt gelijk .
1k haat die geheimzinnigheid, maar wij kunnen voorloopig riet anders doen. Onze ontmoeting op den NabScar zou ons nooit vergeven worden . Ik peins en peins
op een uitweg, maar ik vind er geen .

Moeder ook niet, die anders op alles raad weet . Haar
heele hart gaat naar je uit . Maar zij zegt dat ik „das liebe
kleine Madchen noch nicht wecken soil? Soil ich nicht? ?"
om mij zelf antwoord to geven ben ik naar den vleugel
gegaan en heb Schubert's Standchen gespeeld : „Mit
.allem was da reizend ist, du schone Maid steh auf !"
Zing je dat met Mrs S.?
Weet je dat de woorden van Shakespeare zijn ?
With every thing that pretty is, my Lady sweet arise !"
J ohannes is hier twee dagen geweest .
o hij heeft zoo mooi gespeeld . Als je dal hooren kon .
't Is zoo jets bizonders . Als hij speelt, is de heele wereld
schoongewasschen . Er is niets meer over dan bet echte,
het blij vende, het eeuwige .
Den tweeden avond tegen twaalf uur begon hij zijn
nieuwe compositie to spelen .
1k zat voor het open raam to luisteren . 't Was een
dood-stille Juni-nacht . De nachtegalen goten hun zangbogen uit over de jasmijnstruiken, de maan zijn zllver
over bet grasveld .
Hoef ik je to zeggen waar mijn gedachten heengleden ?
Zoo etherisch en ijl als zijn Adagio, zoo ijl en teer
.zijn de banden die ons binden, maar ook even echt en
blijvend als de eeuwigheidsklanken die in het vaste zekere
Presto van den vleugel uitstroomden in den nacht .
Toen hij opstond, zei hij
Nu heb ik je a l l e s gegeven . Venal jij nu van h a a r" .
Toen zijn wij uitgegaan en hebben op de bank in
moeders kruidhof gezeten tot het begon to lichten .
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Ja, ik heb hem van je verteld.
lk heb hem verteld van je zonne-slapelied en van de
fluweele noten in je stem als je zong : „Am Abendhimmei.
bluhet emn Fruhling auf" .
Ook heb ik Johannes om raad gevraagd .
Want radeloos is je vriend over „ons twee".
Hoe zullen wij elkaar ooit weer vinden ?
Hoe moet onze Broom uitgesponnen worden ?
Maar Johannes met de fijnste intuitie, met het heerlijkeonbezorgd-zijn van zijn genialen artisten-ziel heeft alle
wolken verj aagd .
Je moet 't hem hooren zeggen met dien blijden klank
in zijn stem : „Nicht grubeln, nicht grubeln !"
SPANDAUER HOF,
13 Aug . 1884 .

Lieve Daphne !
J e vraag me je jets meer over Vincent van Gogh tevertellen en wat ik van hem geleerd heb .
Neen, je hebt gelijk, er is hoegenaamd niets in mijn werk
wat je ooit aan V . v. G. zoudt doen denken. Wat toevalligdat je die eene keer in Parijs zijnde, hem uitgevonden hebt ..
Hij is voor mij een verlossing geweest.
Zonder hem zou ik zijn afgedwaald, was mijn werk
vlak geworden, vervluchtigd .
Zonder hem had ik nooit die heerlijke uitroep van je :
gehoord, over mijn schilderij : „Zoo moet 't zijn, zoo,
precies zoo, want zoo is 't" .
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Eerst wanneer je jaren lang gezocht hebt om bet licht
over een grasveld, licht op water, licht op boomers en
bloemen, of licht in menschenoogen to kunnen weergeven, dan pas mag je je laten gaan en droomen van
dat licht ,,that never was on sea or land" .
Ik ben en blijf veel to veel Griek om in iets op V . v. G .
to lijken, maar hij heeft mij Zeeren zien als niemand
anders, en bij hem heb ik een zoo schoone werkelijkheid
gevonden dat ik de meeste mijner schildersdroomen
grondig herzien moest.
Mocht bet mij ooit gelukken de grondwaarheid to
verkondigen, die de mystieken altijd geweten hebben,
dat de zoogenaamde „dingen deter wereld'' symbolen
zijn van 't allerhoogste, Gods glimlach, Gods spel, dan
heb ik dat aan V . v. G. to danken.
; die stammers
Kon ik je zijn boomgaarden laten tiers
zoo vast in de aarde, in die mooie, violette voor] aarsgrond met de zware, vochtige aardklompen, pas omgespit
. . . . en de sneeuwige bloesems, de spreidende takken,
ton- overgoten , lachende bruidsbouquetten tegen den
lentehemel .
o was je toch bier!
Alles was ik zoo graag met je bespreken wilde, alles,
waar ik voor strijd en werk, 't brands in me sinds ik
je ken en je toch onbereikbaar voor me zijt .
Johannes weg . . . . jij zoo ver . . . .
Eenzaam is de mensch . . . . ook de gelukkigste.
RUDOLF .
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LAKE PLACE,

Grasmere,
14 Aug. 1

884 .

Lieve vriend,
Vandaag is een dag om gelukkig to zijn !
De mooiste zomerdag die ooit over den Nab-Scar is
opgegaan ! lk ben hier voor den heelen dag met Shelley,
Vita Nuova en jouw brieven . Nu weet je meteen wie
mijn liefste vrienden zijn, maar je mag ze ook in omgekeerde richting lezen, als je dat prettiger vindt ! ?
Zoo anders is alles flu dan toen jij 't zag in den vroegen,
jongen Mei .
De hemel zoo intens blauw, de meren nog blauwer,
de gemaaide grasvelden smaragd groen en 't rijpe koren
als blinkend goud er tusschen .
Als flu Spandauer Hof daar beneden lag en ik kon
er heen wan delen, je zien werken in je atelier, kruiden
plukken met je lieve moeder, dan was . . . . „alle Welt
am Zie ! "
lk vond gisteren een liedje tusschen moeders muziek,
dat moet ik vanmorgen aldoor zingen
„ Alle das Neigen
Von Herzen zu Herzen,
Ach wie so eigen
Schaffet das Schmerzen .
warum Schmerzen ? Es sollte dock nur Freude schaffen ?
o ik wilde vandaag bij je zijn en al die raadselen
met je uitdenken .
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Jk heb me nog nooit zoo eenzaam gevoeld, en nu
heb ik jou toch, terwijl ik vroeger niemand had .
DAPHNE .
LAKE PLACE,
17 Aug .

1884 .

Lieve vriend,
Vandaag is gebeurd moat komen moest .
Vader heeft je brief op het postkantoor ontdekt .
Het is een andere Daphne die vandaag aan je schrijft
dan die drie dagen g eleden aan je schreef.
Jets kils en een nooit meer op to trekken nevel heeft
zich gelegd over al mijn voelen en denken .
't Bitterste was dat ik zulke uren doormaakte en dat
jij niets moist .

Jk wachtte aldoor op een wonder, dat je plotseling
naast me zoudt staan, dat je mij verlossen zoudt van
die marteling die ik onderging .
Maar je kwam niet .
Jk zal je alles schrijven, precies zooals 't gebeurd is .
Jk ontmoette wader in de vestibule
„Kom onmiddellijk in mijn studeerkamer" .
Ik begreep in 't zelfde oogenblik .
Toen ik de deur achter mij gesloten had, zag ik je
brief op zijn schrijftafel liggen .
ij vroeg
„Van wie is die brief?"
„ Van een vriend" .

44
Wie is die vriend ?
„Een schilder vader, Rudolf von Vogelstein, vary
Berlijn, hij was hier om het land van Wordsworth to
leeren kennen en to schilderen" .
„ Waar heb je hem ontmoet ?"
• O p den Nab Scar" .
• O p den Nab Scar en met wien ?"
„Alleen" .
„Alleen en wanneer ?"
• I n Mei" .
„En schrijven jullie elkaar nu ?"
„Hij m eens in de 14 dagen. Ik hern zoo dikwijls
ik wil" .
„Maar is die man dan stapel gek?
Wat stelt hij zich voor, en wat durft ge mij to zeggen ?"
„Hij stelt zich voor dat hij mijn vriend is, en ik dunf
u alles to zeggen .
Ik ben blij dat u 't weet, maar 't was moeilij k om
't u to zeggen, daar ik voelde dat u niet begrijpen
zoudt" .
„Begrijpen, begrijpen ?"
En toen gebeurde wat ik nog nooit gezien had . Met
't hoofd voorovergebogen op zijn schrijftafel, snikte hij
dat zijn schouders schudden . O Rudolf alsof het jets
vreeselijks goldt in plaats van onze heilige uren op den
Nab Scar .
Ik legde mijn hand op zijn saamgeknepen handen
en zei : „Vader, waarom is a bedroefd dat ik een vriend
gevonden heb?"
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Maar hij hoorde me niet . Eindelijk
„God, God ook mijn kind . Dat we niet beter op je
gepast hebben" .
„Maar vader, is 't dan niet mooi en goad om een
vriend to hebben ?"
„Zwijg kind, dat zei je moeder ook dien ontzettenden
dag, toen zij voor altijd van ons is heengegaan" .
„Vader
mag ik 't flu eindelijk weten ? Waarom
is moeder heengegaan ?"
Aschgrauw was zijn gezicht, toen hij langzaam en met
nadruk op ieder woord zei : „omdat zij een vriend had" .
Ik durfde niets meer to vragen .
Ik streak zacht over zijn arme hoofd . Ik hield op
eens van hem, wat ik eigenlijk nooit gedaan heb .
Wat al ingehouden pijn barstte daar los . Ik voelde
alsof ik zijn moeder was en hij een o, zoo hulpeloos kind .
Hoe kon ik dat hulpelooze kind troosten, hoe zou ik
spreken dat ik niet wonden zou?
„Vader", waagde ik heel zacht to vragen, ,,is u nooit
gelukkig g eweest met moeder ?"
„Zwijg kind. Gelukkig ? Men is niet gelukkig met een
vrouw die een vriend heeft .
Als men getrouwd is, leeft men voor den echtgenoot
en houdt zijn huffs in eere . Men heeft niet naar geluk
to vragen . Men heeft zijn plicht to vervullen . Geluk
komt van zelf als men zijn plicht doet" .
In eens voer hij op met dreigende hand als wilde hij
mij slaan : „Je hebt hem toch niets beloofd, hij heeft
hij heeft je toch niet aangeraakt ?"
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,, Maar vader", vroeg ik, is een man dan een wild
beest, dat hij een vrouw niet mag aanraken?"
Maar hij ongeduldig : „ik vraag : heeft hij je aangeraakt ?"
„Mijn hand heeft een seconde in de zijne gerust . Dat
zegt niets, dat is voorbijgaand, maar onze zielen hebben
elkaar aangeraakt en dat is voor altijd" .
„God, God, wat moet ik doen, wat moet ik doen ?"
kreunde bet bulpelooze kind, dat ik niet helpen kon .
Plotseling stond vader op en ontsloot een deur, die
ik flog nooit gezien had, achter een zware portiere .
Achter vaders studeerkamer is namelijk een heele
aanbouw waar ik van of klein kind nooit komen mocht,
vaders zoogenaamd laboratorium .
Hij trok mij met zich mee naar een donkere kamer
waar ik niets onderscbeiden kon, maar toen hij de
blinden open sloeg, was 't alsof ik van de hel in een
hemel kwam, een hemel in mijn onmiddellijke nabijheid,
waar ik 't bestaan niet van wist, een lichte, blijde zonnekamer
moeders boudoir .
Een levensgroot schilderij hing tegenover de deur .
Was dat moeder, de madonna met de zachte, blauwe
oogen, 't refine voorhoofd, dat golvend blonde haar?
De tranen sprongen mij in de oogen .
Ik viel op mijn knieen en zag . . . , zag mij verzadigd
aan die lieve, teere vrouw, die mijn moeder was, schooner
dan al mijn droomen .
Jij die altijd een lieve moeder bij je hebt, je weet
niet de knagende honger die flu werd gestild .
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Ik wlst niets meer, nief dat vader bij mij was, niett
waarom wij hier waren .
Eindelijk hoorde ik mijn eigen stem fluisteren : „Moeder, waarom ging u heen ?"
Maar mijn stem klonk als van heel ver en ik weet
nog niet Rudolf : was ik bij moeder of bij jou?
In die oogenblikken (ik weet niet of 't lang of kort
is geweest) zag ik dingen die ik nooit gezien heb, begreep ik vat ik nooit begrepen had .
Toen ik opzag, stood vader flog onbewegelij k naast
me, veer met die aschgrauwe kleur over zijn gezicht .
Niet ik Rudolf, maar veer die stem van heel ver
zei : „Moeder is niet heengegaan, vader u hebt haar
weggezonden" .
Ik voelde een harde greep op mijn schouder : „ ja,
zoo is 't kind, ik heb haar weggezonden en ik zou
't vandaag veer zoo doen, precies zoo .
Hier op deze rustbank, in haar eigen boudoir, hier
vond ik haar dien avond, toen ik thuis kwam .
Voor haar geknield lag die ellendeling, die vriend! . . .
En geen deur was gesloten, alle lichten brandden als
tot een feest . De bedienden waren nog uit- en ingegaan
voor de thee.
Den volgenden dag wist men het in heel den wijden
omtrek" .
„Vader
vat wist men?"
„Heeft aunt Priscilla je in 't geheel geen begrippen
bijgebracht ?
Hebt ge dan geen vrouwelijk gevoel ? Dat ge niet
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kunt. Ons huffs in opspraak gebracht, Lake-Place
onteerd, onze naam aangetast . Kan ik nog duidelijker
spreken ? Maar die smet is weggewasschen . Men weet
dat haar gedrag geen dag geduld is op Lake-Place . . . .
want den dag na dien avond is zij vertrokken" .
De uitdrukking in moeders oogen streek als een zegening over mij heen .
Kon men anders dan knielen voor die fiere zachtheid ! O Rudolf wat is het leven zooals de menschen
het maken, ongerij md.
Moeders leven verwoest, al onze eenzame moederlooze
dagen, het onduldbare samenzijn met aunt Priscilla, al
die pijn voor een schf/n .
Moeder is onschuldig dat weet ik.
En ik heb 't vader gezegd . Hij trok de schouders
minachtend omhoog, alsof ik zoo iets beoordeelen kon .
Eindelij k ging hij recht tegenover me staan en zei
„Je zult aunt Priscilla moeten vragen om je in to lichten
hoe je je to gedragen hebt in den omgang met heeren .
Dat kan een man niet met een vrouw bespreken . Maar
van eenige dingen zal ik je toch moeten zeggen waar
't op staat, dat je 't niet vergeet : „Gij, Daphne, zijt de
erfdochter van Lake-Place . Ons geslacht behoort tot de
oudsten en aanzienlijksten van geheel Engeland . Er zijn
niet vele erfdochters die zich met je meten kunnen . lk
verwacht dat je mijn plannen voor je toekomst niet
verijdelen zult .
J e bent nog to jong om hier flu verder op in to gaan .
Je hebt je stil en waardig voor to bereiden op den tij d
i3eg- rfj5en

49
+dat je in de groote wereld zult verschij nen, dan spreken
we verder . Dat jaar op de Duitsche kostschool heeft
een eenigszins scheeve lijn gehaald door de overigens
zoo rechte lijn van je opvoeding . 1k hoop dat dit flog
goed to maken is. Maar laat dit goed tot j e doordririgen
Ge zijt niet vrij om je aan iemand of jets to binden,
je behoort aan je geslacht . A1s ik nog duidelijker spreken
moet : Nooit kunt ge trouwen met den een of anderen
avonturier die je op den Nab-Scar ontmoet" .
„ Trouwen vader", vroeg ik, „wie spreekt van trouwen ?
Is trouwen an het eenigste tusschen man en vrouw ?
Mogen wij vrouwen alleen een man leeren kennen
om met hem to trouwen?

En als de groote Sultan ons genadig in zijn harem
heeft opgenomen, dan eerst recht zeker nooit meer de
blikken naar buiten geslagen" .
Rudolf, mijn bloed kookte . Je weet niet hoe driftig
ik zijn kan.
Vader zag me verschrikt aan, en zei
„Gedraag je betamelijk kind . Wie in Gods naam
heeft je zulke begippen bijgebracht?
Nu nog dit, eer wij uit elkaar gaan : „Je moeder zij
tusschen ons nooit meer genoemd . Dit was eenmaal en
nooit meer . Je weet nu genoeg tot waarschuwing en
maatstaf voor je verdere leven" .
„Toch nog een ding vader", vroeg ik. „Waar is
moeder?"
„ Dat weet ik niet" .
„ Weet u dat niet, misschien is moeder dood ?"
4

„ Neen, dat zij leeft, weet ik . Een mij ner zaakgelastigden, die ook haar vermogen bestiert, lies zich laatst
iets ontvallen, waardoor ik weet dat zij leeft" .
„Maar voor mij is zij dood, en dat moet zij voor jou,
ook zij n" .
En daarmee kon ik gaan .
Rudolf, denken alle mannen zooals vader ?
Ben jij de uitzondering, of is vader de uitzondering ?
Heb jij ook alleen aan trouwen gedacht toen je mid
beloofde mijn vriend to zijn voor 't leven ?
Dan is alles uit tusschen ons .
Dan is alles, 't geheele leven anders dan ik 't gedroomd
heb. lk wil dan mijn droom behouden en je nooit meer
zien . Vader heeft goed gemikt . Onze blijde, vrije onbevangenheid is dood .
„Ein W ort hat es all vergiftet" .
Ik zal trachten uit to vinden waar moeder leeft en
hoe eerder hoe liever van hier ontvluchten . De cellulaire
gevangenis op 't een of ander kasteel, die vader voor
mij in uitzicht stelt, lacht mij niet toe .
Ik zal je van alles op de hoogte houden tot ik bi1
moeder ben .
Vandaar zal ik je mijn adres zenden en ben jij de
uitzondering die ik hoop, dan hoor ik van je . Anders . . .
Fare thee well and if for ever, still for ever fare
thee well.
DAPHNE .

5'
CHEVIOT HILLS, Northumberland,

g Sept . 1884. .
Lieve vriend,
Ik ben nu ruim drie weken van huffs en tot nog toe
is alles goed gegaan .
Ik ben ontvlucht met Dora, moeders kamenier die
van of kind voor me gezorgd heeft . Den avond na bet
gesprek met wader bleef ik op mijn learner . 1k schreef
je toen dien langen brief. Ik had mijn dear in 't slot
gedraaid en een brier je naar beneden gezonden om aan
aunt Priscilla to zeggen dat ik erge hoofdpijn had, dat
Dora wel voor mij zorg en zou en dat ik morg en waarschijnlijk weer beter zou zijn .
Er werd heel zachtjes op de dear geklopt .
Zoo klopt alleen Dora . Ik m oet er wel heel ontdaan
hebben uitgezien . Zij werd doodsbleek toen zij binnen
kwam, en de tranen stonden haar in de oogen . Ze kwam
heel dicht bij me staan en zei
U was in 't boudoir vandaag, ik hoorde de blinden
openslaan . Nu hebt a die lieve moeder gezien en nu is
uw hart gebroken .
Geen wonder . . . . arm kind . Wat nu ?"
„Dora ! Dora ! " riep ik, „ j e leant me helpen . Ik moet
hier vandaan . Maar waarheen, waarheen? Wist ik maar
waar moeder is . Al woonde zij aan 't uiterste der wergild,
ik ging naar haar toe . Maar hoe wind ik haar ?"
„Miss Daphne", fluisterde zij en zag angstig naar de
dear, ,, ik weet waar uw moeder is . Zij is ver, ver hier
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vandaan, maar wij zullen haar wel vinden . Verbeeldt je
Rudolf, zij weet alles van moeder. Eer moeder naar hier
kwam, was zij al moeders kamenier . Zij is haar naar
hier gevolgd . Toen moeder been ging, heeft zij Dora
gesmeekt om niet met haar mee to gaan, maar om bier
bij mij to blij ven, om op me to passen en om, o Rudolf
is 't niet om er je hart op to breken? . . . . om altijd
over mij to kunnen hooren . Al die jaren heeft Dora
iedere week aan moeder geschreven . Moeder weet alles
van me, zelfs al mijn brief jes van de kostschool, die ik
aan Dora schreef, heeft moeder gekregen .
En zij heeft geregeld aan Dora geschreven . Die brieven
kwamen ingesloten in brieven van Dora's familie hier
in Northumberland .
Haar getrouwde zuster woont bier op een groote
boerderij in de Cheviot Hills .
En zoo is moeder altijd geheel in contact met ons
gebleven .
Met onzichtbare handen heeft zij mijn leven geleid .
Zelfs den weg naar „droomland" op den Nab-Scar, waar
ik been kon gaan als aunt Priscilla's bijzijn to ondragelijk
was, waar niemand mij kon vinden, heeft moeder door
Dora mij gewezen. Het kleine, houten huisje dat daar
gebouwd is naast 't geheime pad, en waar Dora mij den
sleutel van gaf, waar al die droomj urkj es lagen waarvan
jij een zag, toen ik je ontmoette, bet dierbare boekenkastje met de mooie boeken, dat alles is door moeder
daar gekomen . Als ik er jets over vroeg, dan zei Dora
altijd 't zelfde : „Dat heeft de lieve God voor zijn verlaten
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lammetje bewaard . Vraag maar niet en spreek er met
niemand over, want dan zou 't als in hat sprookj e gaan,
dan zou 't alles verdwijnen" .
Ik begrijp flu zoo veal wat mijn leven dragelijk heeft
gemaakt, wat ik nauwelijks gemerkt heb, omdat 't als
't ware om me gezweefd heeft, zoo ver ik herinneren kan .
Dat is alles, alles moeder geweest .
En nu zal ik je vertellen hoe we ontvlucht zijn . ook
dat heeft moeder jaren lang voorbereid .
„Er zal een dag komen", zoo had moeder aan Dora
geschreven, „dat Daphne 't alles niet meer dragen kan .
Dan eerst mag je haar van mij vertellen en als de nood
op 't hoogst is, haar bij mij brengen" .
Moeder woont al die jaren in de bergen in Noorwegen
en daar, Rudolf, gaan wij nu heen .
We wachten hier flu deze maand uit, zoolang men
nog aan alle treinen en afgaande schepen naar ons zoekt .
Wij mogen niet ontdekt worden, want dan zou ik
wel voor altijd opgesloten worden .
Wij zijn to voet naar hier gekomen als twee boerinnen
van Northumberland . Die twee drachten lagen ook reeds
eenige jaren klaar .
lk heb juist op mijn verj as rdag 2 0 £ van wader gekregen en bij den boar in de Cheviot Hills vinden wij
loo £ die daar door moeder gedeponeerd zijn voor een
mogelijke refs naar Noorwegen .
J e ziet, we zullen gaan nood lijden .
Hoe fij n heeft moeder alles bedacht !
0 Rudolf, deze maand zal zoo lang duren . Stel je toch
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voor dat ik moeder zal den, dat ik bij haar 64/yen mag .
Het is sours alsof ik 't alles gedroomd heb, zooals
flu terwijl ik schrijf. lk zit achter de boerderij op een
groote ronde bank onder een overhangenden appelboom,
waaraan de appelen al beginners rijp to worden .
's Avonds wandel ik op d e hei met Dora, overdag
is bet to warm in dien zwaren, geplooiden homespun rok .
Dat grappige groffe jakje kriebelt me zoo aan mij n
polsen, zoodat ik de manchetjes hoog moet opslaan,
alsof ik klaar stond voor de waschtobbe .
Den eersten nacht en dag zijn wij aan een stuk doorgeloopen op allerlei „versteckte Wege" . De ,,high-way"
werd natuurlijk afgezocht .
Rudolf, is er een waste wet waar wij niet our heen
kunnen in ons levers, die wij to volgen hebben? Men merkt
't niet zoo duidelijk in 't gewone levers, maar in deze
weken hoef ik geen oogenblik to vragen, hoe of wat .
E .r g-eheurt eigenlijk niets in ons levers, het ontj5looit zich,
zooals een knop tot bloem wordt . lk ben geen oogenblik zenuwachtig geweest. Alles ging precies zooals
t gaan moest .
Een oogenblik, toen wij aan het groote hek gekomen,
terug zagen naar het huffs, dat daar in diepe rust verzonken to droomen lag in den stillen Augustusnacht, toen
even Rudolf, weigerde mijn hand our het in 't slot to
laten vallen . Het hek klapte dicht, een vogel vloog verschrikt op en we hoorden gestommel in de portierswoning,
zoodat we vlug wegdoken achter de meidoornhaag . Na
een kwartiertj e was alles weer stil . N og even omgezien
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naar den Nab Scar ; er lag een dunnen nevelsluier over
den top
Nog een laatsten blik over alles waar ik tot flu toe
gedroomd en geleefd had .
Toen lag de nieuwe weg voor mij, de weg dien ik
heel zeker wist dat ik gaan moest . Een kleine nieuwe
rnaansikkel lichtte goud voor ons uit aan den nachthemel .
„Einen Weiser seh ich stehen,
UnverrUckt vor meinem Buck ;
Eine Strasze must ich gehen,
Die noch Keiner gang zuruck" .
Ik neuriede 't heel zacht toen Dora zei
„Miss Daphne, no birdie sings yet, it is too early" .
Zij zag mij ietwat angstig aan, zij vertrouwde 't zaakj e
blijkbaar niet, dat ik zoo rustig zingen kon . Ik kreeg
een dikke boterham met kaas uit haar knapzak en een
slok overheerlijke room . Ik had zoo'n eigenaardige honger .
„Dat is altijd zoo, miss Daphne", doceerde Dora, ,,in
de groote m.omenten van je leven" . En zij zag er zoo
verschrikkelijk ernstig uit dat ik lachen moest .
Is er wel iets in het leven zoo tragisch, dacht ik, dat
je niet flog lachen kunt ?
Op een boerenhoeve waar wij langs gingen, begon een
haan to kraaien . Hij lachte ook zoo stork en blij tegen
den nieuwen dag .
Maar toen kreeg 't mij juist weer to pakken . Ik dacht
aan de haan op Lake-Place met zijn victorieusen triller,
aan mijn slaapkamerraam waar de clematissen to ver-
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geefs zullen wuiven in den morgenwind, en waar nu
niemand de komende pracht van den morgen streelen zal ..
Toen dacht ik aan vader, die zich eerst ergeren zoa
dat ik zoo laat beneden kwam, en dan
de schrik
als men eindelijk merken zou, dat de vogel gevlogen was .
Op mijn kussen had ik een briefje voor vaderneergelegd
Lieve vader,
Zoek niet naar mij, u zult me niet vinden . U kunt heel
gerust zij n . Ik heb een heel veilig, wel bedacht plan in
mijn hoofd . Het staat in geen verband met den avonturier
op den Nab Scar . Over een rnaand zal ik u geregeld
op de hoogte houden van al mijn doen en laten, als
't u interesseert .
Vergeef mij vader, dat ik van u wegvlucht . Ons gesprek van gisteren heeft mij to duidelijk gemaakt dat:
ik gaan moet . Het is 't eenigste voor ons alle twee . Onzey
levens kunnen immers op geen punt elkaar raken .
Wat helpt 't of onze twee lichamen onder een dak
wonen, als onze zielen verder en verder van elkaar weg
komen . Uw geheele wezen is mij ondoorgrondelijk alss
een gesloten boek .
Uw geheele leven lijkt mij een ongerijmdheid .
Maar ik oordeel niet, omdat ik niet begrijp . Ik weet
niet welke omstandigheden uw heerlijke kracht tot hard
heid, uw vasten wil tot wreedheid en gevoelloosheid
hebben gemaakt . Arme vader, wat moet u lijden .
Een ding hebben wij gemeenzaam, vader . U kept geen
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half h eid . l k ook niet . U is was u is . Dat wil ik ook
zijn . Daarom ga ik heen, maar blijf ook joist daarom
altia d uw dochter
DAPHNE .
Je ziet Rudolf, ik schrij f je alles geheel in de overtuiging Bat je mijn Broom-vriend zijt .
Ik voel het als een verraad aan onze vriendschap Bat
ik maar een oogenblik getwijfeld heb .
Vol vertrouwen ga ik al het nieuwe to gemoet . Aan
het eind van den weg staat immers moeder .
Zoo natuurlijk, zoo eenvoudig zal Bat zijn .
Zal aan 't eind van onze scheiding ook een weerzien zijn ?
En zal Bat even natuurlijk en eenvou dig zijn ?
Waarom beefs mijn hand, terwijl ik Bit schrijf ?
Ik kan niet langer wachten met je moeders adres to

zenden . Het is zulk een genot het je to kunnen geven
„ Monte Cavallo", Maurangerf jord, Norge .
't Is zoo ongeloofelijk Bat daar in Bat verre, onbekende
Noorden nu mijn toekomstig „home" zal zijn . Wij gaan
met de boot van Newcastle op Bergen .
Daar to Bergen komt moeder ons halen .
Zij zal Dora herkennen . . . . m
niet .
Ik was 4 jaar toen moeder heenging .
Wat zal Bat een ontmoeting zijn !
Vindt je mij erg ijdel Bat ik 't naar vind, Bat moeder
mij voor 't eerst ziet in die gekke kleeren ?
Ik had haar Never in 't mode jurkje ontmoet !
Ik kan me nog niet verheugen op al de pracht van
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de Noorsche fj orden en bergen . Ik stel 't mij alles zoo
streng en koud voor in vergelij king met ons zachte,
lieflijke Grasmere met het sappige groen en de fijne
tinten en overgangen .
't Is hier al zoo anders met die wijde, oneindige hei .
De hei staat in vollen bloei en bij zonsondergang
zijn die purperen heuvels heel schilderachtig met de
grazende en rustende schapenkudden .
Jij zoudt 't hier wel mooi vinden . Ik vond gisteren
een groote struik witte hei. Ik was er zoo blij mee . Ik
stuur er een takje van aan mijn Broom-vriend . Gelooft
hlj er aan ? ?
Je ziet ik trek den brief onnoodig uit.
Telkens bekruipt mij de angst, Bat
neen . . .
ja toch
Bat Bit ons laatste gesprek kan zijn .
Leelijke, valsche, verraderlijke woorden, mij zelf en
jou onwaardig. En toch, ik laat ze staan .
Daar komt Dora, zij mag niet zien Bat ik gehuild
heb. Vind ik een brief bij moeder ? De witte hei belooft het .
DAPHNE .

V.
SPANDAUER H OF

z 8 Sept . 1 884 .
Lady Kingston
Monte Cavallo
iMaurangerfj ord
Norge .
Een schilder schrijft aan us
Hij is in zijn atelier en heeft een moeilijk probleem
op to lossen, waarvoor hij dit uur gekozen heeft .
Hij zit bij zonsondergang voor zijn schrijftafel, met
een stuk papier voor zich, maar hij weet niet wat hij
er op schrijven zal .
Een ding weet hij heel zeker, dat hij u schrijven
Een schilderij, flog flat in de verf, staat op den ezel .
Dagen en nachten heeft hij er aan gewerkt .
Hij kan er niet van wegzien, niet omdat het geworden
is wat hij er van droomde, maar omdat hij er heel zijn
ziel in uitgegoten heeft . Onder bloeienden vogelkers
staat een jong meisje in een rood Beatrice jurkje, een
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krans van paarsche boschviooltj es op 't mooiste haar
waarover ooit Gods zonnevuur gesprankeld heeft .
Een groote bos primula's houdt zij in hare handen,
de primula's die zij to plukken was uitgegaan toen de
schilder haar voor 't eerst zag.
Het was in Wordsworth's land in Mei • U weet wanneer de primroses bloeien op den Nab Scar .
• kept er een geheim pad en een houten huisje waar
droomjurkjes hangen •
• weet oo k wie het meisj a is
.
Als u dezen brief ontvangt, is Daphne op weg naar u .
Eer zij komt, moet mijn brief u bereiken •
• niet om to stooren • Ik wilde zoo graag wachten
als ik dan minder stooren zou .
Ik ben geen indringer bij uwe heilige ontmoeting .
Zij behoort u en niemand anders, maar omdat u Daphne's
moeder zijt, weet ik dat u begrijpen zult .
Ik heb haar bezien •
Haar zien is niets meer weten dan haar .
Ik heb haar stem gehoord .
Dat is voor eeuwig een lied bewaren .
Nooit heeft iets ter wereld mij zoo ontroerd als de
openbaring van schoonheid die uwe dochter is .
Al was de dichters en denkers, de besten onder de
menschen ooit gedroomd en gehoopt hebben : Zij is het .
Al was de wijzen in verse verse hebben zien schemeren : Zij weet het •
nze ontmoeting was een herkennen •
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(Ins samenzijn een paradijs-Broom .
Op den Nab-Scar hebben wij een verbond gesloten .
Wij zouden vrienden zijn voor bet leven .
Na mijn vertrek hebben wij elkaar geschreven .
Wat volgde, zal zij u zelf alles vertellen .
Maar flu komt bet moeilijke probleem, Bat u alleen
kunt oplossen, bet verwarde kluwen Bat uwe fijne moederhanden zullen weten to ontwarren .
Gewond door een gesprek met haar vader, schrijft
zij mij : „ Denken alle mannen zooals vader ? Is vader
de uitzondering of ben jij de uitzondering ? Rudolf, heb
jij ook alleen aan trouwen g edacht, toen je beloofde
mijn vriend to zijn ? Dan is alles uit tusschen ons" .
En zij vraagt mij uitdrukkelijk haar dan niet meer
to sc rljven .
Hulpeloos ben ik .
Wat moet ik haar antwoorden ?
K.an 't anders dan Bat ik een geluk heb zien schemeren, een geluk zoo groot Bat mijn verstand twijfelen
moest .
Maar mijn droomen hebben geloofd .
Ben ik flu schuldig?
Ben ik flu onwaardig om den zoom van haar kleed
to kussen?
Daphne's moeder oordeele .
„Dem Traumer zurne nicht" .
In diepen eerbied
RUDOLF VON VOGELSTEIN .
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Meer en meer begon ik mij in to leven in mijn
tooverslot .
De beklemming was van mij genomen .
Ik voelde mij thuis en genoot met voile teugen van
dien lusthof buiten Berlij n .
Als ik mij niet verdiepte in het perkamenten boek,
droomde ik aan den vleugel of zag mij verzadigd aan
de „poemen of muziek in kleur", zooals zijne moeder
de schilderijen had genoemd .
In den tuin bloeiden de rozen en geurden de jasmijnen,
en ik mocht ze snij den en schikken naar hartelust .
Alle maaltijden werden mij op bet hordes gebracht .
Als ik dan in mijn eentje mijn aardbeien met room to
verorberen zat, onder de neergelaten marquises, terwijl
de zon vuur spatte op de randen en slingers roode
geraniums, dan waren die maaltijden een vergeestelijkt
genot, als de aan Indra gebrachte morgenspijs .
En nergens was ik meer alleen .
De geest van die ideale twee-eenheid Rudolf Daphne
was naast mid overa .
Zij hadden bereikt waar heel de schepping op aanstuurt, de verwerkelijking van der goden Broom .
En in den jubel over bet gevondene en bereikte,
wilden zij die verwerkelijking verbreeden . Niet door
brooddronken het dierbare weg to schenken aan de velen,
die schouderophalend of bitter aan bet mooiste voorbij
zouden gaan ; maar door bun leven, gevoelen, werken
en denken vast to leggen in eene passende omlijsting,
zoodat de mogelijkheid bestaan zou Bat gelijkgestemden
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of de vatbaren voor gelijk-stemming zouden leeren
gelooven aan hunne waarheden .
Een na-middag terwijl ik in het heiligdom voor het
open raam verdiept was in een citaat van Schopenhauer,
das gecopieerd stond in het perkarnenten boek, hoorde
ik het geluid van wielen over grins ; een rijtuig das
voor de deur stil hield . Zou het zijne moeder zijn, flog
voor de 14 dagen voorbij waren ?
1k las door :
„Jedes Kunstwerk is demgemasz eigentlich bemuht
uns das Leben and die Dinge so zu zeigen, wie sie in
Wahrheit sind, aber durch den Nebel objectives and
subj ectiver Zufalligkeiten hindurch, nicht von jedem unmittelbar erfasst werden konnen .
Diesen Nebel nimmt die Kunst hinweg .
Die Werke der Dichter, Bildner and darstellenden
Kunstler uberhaupt, enthalten anerkanntermaaszen einen
Schatz tiefer Weisheit ; eben weil aus ihnen die Weisheit
der Natur der Dinge sel .bst redet, deren Aussagen sie
bloss durch Verdeutlichung and reinere Wiederholung
verdolmetschen . Deshalb must jeder, der emn Gedicht
liest, odes das Kunstwerk betrachtet, aus eigenen Mitteln
beitragen, jene Weisheit zu Tage zu fordern . Folglich
faszt er nur so viel davon, als seine Fahigkeit and seine
Bildung zulaszt ; wie ins tiefe Meer jeder Schiffer sein
Senkblei so tief hinablaszt, als dessen Lange reicht .
Vor emn Bud hat jeder sick hinzustellen wie vor einem
Fursten, abwartend, ob and was es zu ihm sprechen
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-werde

; and wie jenen, auch dieses nicht selbst anzureden
denn da wurde er nur sick selbst vernehmen .
Das Bewusztsein des gemeinen Menschenschlages nimmt
die Dinge in der Welt wahr -- aber nicht die Welt ;
rein eigenes Thun and Leiden, aber nicht sick . Der Philosoph fragt : „ Was is das alles ?" der Ki nstler, der Dichter
„ Wie ist es eigentlich beschaffen" .
Welche Erkenntniszart nun aber betrachtet jenes auszer
and unabhangig von alley Relation bestehende, allein
eigentlich Wesentliche der Welt, den wahren Gehalt ihrer
Erscheinungen, das keinem Wechsel unterworfene and
daher fur alle Zeit mit gleicher Wahrheit Erkannte, mit
einem Wort die Ideen welche die unmittelbare and ada-quate objectivitat des Dinges an sick, des Willens, sind?
Es ist die Knnst, das Werk des Geniees .
Sie wiederholt die durch refine Kontemplation aufgefaszten ewigen Ideen, das Wesentliche and Bleibende
alley Erscheinungen der Welt, and je nachdem der Stoff
fist, in welchem sie wiederholt, fist sie bildende Kunst
Poesie oder Musik .
Die Kunst fist i berall am Ziel
Wer die menschliche Schonheit erblickt, den kann
nichts uebles anwehen : er fuhlt sick mit sick and mit
der Welt in tibereinstimmung .
Der achte Ki nstler erkennt mit solcher Klarheit die
menschliche Schonheit, dasz er sie zeigt, wie er sie nie
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gesehen hat, and die Natur in seiner Darstellung ibertrifft . Dadurch allein haben wir in der That eine Anticipation dessen, was die Natur (die ja eben der Wille
ist, der unzer eigenes Wesen ausmacht) darzustellen sick
bernuht ; weiche Anticipation in achten Genius von dem
Grunde der Besonnenheit begleitet ist, dasz er, indem
er im einzelnen Dinge dessen Idee erkennt, gleichsam
die Natur auf halben Worse versteht, and nun rein ausspricht was sie nur stammelt, dasz er die Schonheit der
Form, weiche ihr in tausend Versuchen miszlingt, dem
harten Marmor aufdruckt, sic der Natur gegenuberstellt,
ihr gleichsarn zurufend : ,, Das war es was du sagen
wolitest !" and Ja, das war es !" halls es aus derv Kenner
wieder. Die Moglichkeit soicher Anticipation des Schonen
a priori in Kunstler, wie seiner Anerkenning a posteriori
im Kenner, liegt darin, dass Kunsfler and Kenner das
Ansich der Natur, der sich objectivirende Wille selbst
sind . Denn nur vom gleichen, wie Empedokies sagte,
wind das gleiche erkannt : nur Natur kann sick selbst
verstehen, nur Natur wird sick selbst ergrunden, aber
auch nur vom Geist wird der Geist vernonimen .
Tat tvam ass" das heiszt ,,Dieses Lebende bist du" .
Der Kunstler laszt uns durch seine Augen in die Welt
blicken . Dasz er diese Augen hat, dasz er das Wesentliche auszer alien Relationen liegende der Dinge erkennt,
ist eben die Gabe des Genius, das Angeborene ; dasz
er aber im Stande ist, auch uns diese Gabe zu leihen,
uns seine Augen aufzusetzen : dies ist das Erworbene,
das Technische der Kunst .
5
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Was im Menschen vorgeht, wann ihn das Schone, wanr
ihn das Erhabene ri hrt . . . . oh er diese Ruhrung un-mittelbar aus der Natur, aus dem Leben schopft oder nur durch die Vermittelung der Kunst ihrer theilhaftig
wird, begrundet keinen Wesentlichen, sondern nur einen
„
auszerlichen Unterschied
Ik hoorde een sleutel in de deur steken, maar de deur
ging niet open, daar mijn sleutel aan de binnenkant inhet slot stak . Dat waren de eenige verplichtingen die
ik op mij genomen had, zoolang ik op Spandauer Hof
zou zijn : het perkamenten boek in het foedraal weg to
sluiten, en of ik er zijn zou of niet, de deur van heb_
heiligdom gesloten to houden .
De oude, getrouwe huishoudster kwam 's morgens .s
bij m de sleutel halen, als onder haar toezicht werd
schoongemaakt of stof afgenomen .
Ik spoedde mij dus naar de deur om die to openen .
Voor mij stond Johannes . Ik herkende hem oogenblikkelijk.
„Stoor ik?" vroeg hij . Hij noemde mijn naam . . . .
Ik hen Johannes . U kept me reeds nietwaar ? En ik
heb al alles van u gehoord door Mevrouw von Vogelstein .
Ik was dezer dagen in Berlijn en dan kan ik nooit
laten o n even naar hier to komen, al is 't maar voor eenige uren.
U ziet, ik heb mijn eigen sleutel . Nergens ter wereld
stroomt 't naar je toe, alles wat je noodig hebt om tee
leven en to werken, zooals hier in zijn rijk .
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U leest ons boek ? Het boek ligt open bij den Schopenauer-tied ?
O dat waren dagen !
Overdag werkten we, hij aan zijn schilderij, ik aan
mijn compositie ; we leenden gloed en kleur van elkaar .
's Avonds lazen wij de Upanishads en Schopenhauer .
Mag ik verder lezen, waar het boek opengeslagen ligt?
J edes Genie ist schon darum emn groszes Kind, weil
es in die Welt hineinschaut als in emn Fremdes, emn
Schauspiel, daher mit rein objectivem Interesse .
Demgemasz hat es, so wenig wie das Kind jene trockene
Ernsthaftigkeit der g ewohnlichen, welche, keines andern
als des subjectieven Interesses fahig, in den Dingen immer
blosz Motive fur ihr Thun sehen . Wer nicht zeitlebens
gewissermaaszen emn groszes Kind bleibt, sondern emn
ernsthafter nlichterner, durchweg gesetzter and verni ftiger
Mann wird, kann emn sehr nutzlicher and tuchtiger Burger
dieser Welt sein, nur nimmer mehr emn Genie .
Die woorden waren Evangelie •w aarheden voor ons .
Nooit zag men grooter kind en wijzer mensch dan
Rudolf.
De groote charme van hem en zijn kunst was juist
dat hij alles „mit rein objectivem Interesse" zag .
Hij zag een mensch zooals hij een bloem zag . Hij
hoorde een compositie zooals hij naar een nachtegaal
uister e .
Toen hij mij de kritieken voorlas, na een eerste opvoering van mijn Alabanda, schudde hij het hoofd en
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zei deze voor hem zoo typische woorden : „ Maar Johannes,
was zijn de menschen toch arm, dat zij de geur van
rozen niet genieten kunnen, zonder den grond waarin de
wortel groeit, to onderzoeken . Wat willen zij toch van
jou weten, als God zelf spreekt" .
Was het daarom", vroeg ik, „dat hij zijn naam nooit
bekend heeft willen maken ?"
„Ja in 't begin was hij er zelfs nooit toe to bewegen
om zijn stukken naar tentoonstellingen to zenden .
Zijn eerstelingen werden ergens in een klein plaatsje,
in verscholen hoekjes uitgestald .
Reeds dat een stuk aangenomen words voor een
tentoonstelling, legs eenige pressie op het oordeel der
menschen . Er mag maar een suggestie zijn volgens hem,
het ku nstwerk zelf" .
1k vertelde Johannes van onze eerste vondst .
nO, zijn Mei ! Hebt u 't nog niet weer gezien ?
Dat hangs in 't Aller-Heiligste", en hij wees op een
deur aan 't eind van 't atelier .
Daar heb ik de sleutel niet van.
J a dat is een wonder, daarin ligt de belo to van alles
was hij scheppen zou .
Mag ik 't voor u spelen? Rudolf placht to zeggen dat
mijn Lente van dezelfde oerstof gemaakt was . U begrijpt
onze taa , nletwaar ?"
„Volkomen", kon ik antwoorden .
Daar waren wij twee geheel vreemde menschen, die
elkaar nooit ontmoet hadden, in eenige oogenblikken
reeds gekomen, waar men met de meeste menschen, ook
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na jarenlangen omgang, niet komt, daar namelijk waar
Been uitlegging, geen verkraring, Been vertaling van
onze gedachte noodig is .
Wat heeft de menschen er toe g ebracht de vele omwegen to zoeken, al bet wezenlijke to verbergen en
elkaar leege schalen aan to bieden ?"
„ Was hat uns dock so krank gemacht
J ubel-akkoor den, gevolg d door een uitbundigen stroom
van sterk, eigen leven, vloeide over de toetsen been ;
de noten ketsten, droppelden, fonkelden, . . . . vergleden,
stierven weg .
„Dat is tot muziek g eworden gloed, tot toon geworden
bezieling, verklankte kracht" riep ik .
,,Is bet?" vroeg Johannes .
't Is zoo heerlijk voor iemand to spelen die ons begrijpt . 't Is dikwijls zoo hopeloos, onze concerten . Geen
dichter, geen schilder of beeldhouwer heeft de gelegenheid als wij, om bet zelfgevondene zoo op directe wijze
to kunnen geven . En toch
daar zijn ze de
menschen, voor- eenige uren gevangen en gedwongen,
de meesten met goeden wil ., om naar ons to luisteren .
Wij kunnen ze stemming geven, merle slee yen, in vervoering brengen, en toch er is voor onze oogen niets
van hlijven de waarde in hen geschied .
Met bet concert is voor hen de wijding, de aandacht voorbij .
De zooeven met ons op den olympos verwijlende,
gooit stoelen, banken en medemenschen omver, om maar
bet eerst de dear to bereiken .
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Het ontbreekt de meeste menschen aan genoeg objectiviteit, om zich to laten bevrijden door iets waaraan
zij weinig of geen aandeel, en waarvan zij geen direct
voordeel hebben .
Maar wat zou 't, wat hebben wij daar naar to vragen ?
Het is het menschelijke in ons dat roept om „Erfolg" .
Het goddelijke in den kunstenaar geeft en vraagt niet .
Maart geeft zijn licht, April zijn zon en vraagt niet
waarom Mei pas de bloemen ziet ontluiken .
Wij menschen zijn zoo ongeduldig .
„Gods molens malen langzaam" was een geliefd
spreekwoord van Rudolf" .
„O wat moet u hem hier missen en wat moet u
bovenmenschelijk sterk zijn om hier to kunnen zijn en
alles weer to zien, zonder hem to vinden . Niets veranderd en niets zoo als 't was", bracht ik over mijn
lippen . En hij : „ik mis hem ieder uur van den dag,
maar bier minder dan overal anders . Zoolang ik leef,
zal dat gemis bij mij zijn . Het is een schrijnende wond
die nooit heelen kan, een altijd-durende pijn die zoo
geassimileerd is met al wat ik denk of doe, dat ik niet
meer Johannes zou zijn zonder die pijn .
Maar men kan niet alles eischen .
Met heroen en half-goden leven, en hen niet missen
als zij hooger vlucht nemen en ons achterlaten, dat is
to vee geeischt .
Wij kunnen geen voorwaarden aan bet leven stellen
als het ons hemelzaligheid geeft .
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Als de sluier valt, hebben wij niet to klagen . Achter
glen sluier weten wij alles wel bewaard . De zon schijnt
vandaag tusschen de zuilen van den Acropolis, al zien
mijne oogen het niet, als in de dagen toen Rudolf en
i er samen van genoten .
Wat wij eens verwerkt hebben, wat versmolten is
met onze persoonlijkheid kan ons nooit meer ontnomen
worden, noch door scheiding noch door den dood .
Al wat was, is . Wat wij verliezen kunnen, heeft ons
nooit behoord, is een schijn geweest, die geen realiteit
voor ons gehad heeft .
.
.
Maar ik ben ook wel eens ongeduldig .
Ik sta ook wel eens handenwringend voor den sluier .
Dan is er maar een geneesmiddel : de smart omwerken, omzetten ; hetgeen wij zoogenaamd verloren hebben,
hetgeen wij missen sublimeeren, van binnen uit herscheppen . Dan wijkt de beklemming" .
„Ja", zei ik, „jullie kunstenaars hebben het goed,
maar gewone stervelingen waar moeten wij heen met
onze smart?"
„Kunst is niet meer of hooger dan het leven zeif .
Hoogste kunst is levenskunst . Het is eene bekende
waarheid, een versleten term ; de menschen denken er
zich weinig bij, als zij het uitspreken . Maar het wil
zeggen, dat wij kunstenaars slechts de richting aangeven,
die alle menschen to gaan hebben .
Het leven sublimeeren, de verborgen juweelen aan
bet licht brengen, uit diepen, donkeren schacht ; de bestaande dingen, de dingen van iederen dag zoo stellen,
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dat het goddelijke licht er op valt, dat is de opgaaf
van den mensch .
Dat is de herschepping, de nieuw-schepping, waardoor
de mensch een words met de scheppende kracht,
met God .
Rudolf zegt 't ergens zoo duidelijk" .
J ohannes nam bet boek uit mijn handen en las : „De
meeste menschen leven bet leven niet. Zij ondergaan
het leven . Zij nemen het leven aan zooals zij 't gevonden
hebben. Zij maken er niets uit.
Zij begraven bet bun toevertrouwde pond en woekeren
er niet mee .
En toch is bet leven slechts eene mogelijkheid tot
leven .
Men moet bet leven veroveren .
Heeft men geen geluk veroverd, welnu dan verovere
men de smart en herscheppe die tot geluk . „ Ich kann
die ga .nze Welt entbehren, das ist meter als sie mir je
geben kann", zeggen wij dan met Hyperion in onze
beste oog enblikken, als wij sterk leven" .
„O Johannes", riep ik uit, „die Hercules-schoudersi
bezat, om zoo to kunnen leven, om zoo to kunnen
dragen smart en geluk" .
J ohannes schudde 't hoofd .
„Hercules-schouders zijn er niet toe noodig .
Er is objectiviteit, genialiteit of een kinderlijken geest
toe noodig, hoe ge 't noemen wilt, die bet oogenblik
en bet wezenlij ke to grijpen weet .
De wijzen en de zieners hebben bet ons toch door
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alle eeuwen been toeg eroepen . W ij alien kennen de
woorden des levees, naar wij levee ze niet.
Leefden wij ze, dan was bet koninkrijk Gods op aarde,
n aar bet woord van Jezus :
"
Het koninkrijk Gods is, binnen in u
J ohannes met bet hoofd in de handen zat lang in
g epeins verzonken .
„Dat die twee zoo vroeg moesten heengaan", zei ik .
„Ja", zei Johannes en streek over zijn oogen, als
streek hij een sluier weg, „en Loch kon men bet haast
niet anders verwachten . Hun levee was a f, voikomen
gaaf als een geslepen edelsteen .
En toen zij was voorgegaan, was er niets wat hem
meer achter Meld, dan baar opdracht, bet perkamenten
boek .
Toen dat volelndigd was, is hij been gegaan .
Men vond hem bewusteloos voor 't schilderij waaraan
hij bezig was, bet heuvellandschap van Grasmere, wat
daar op den ezel staat .
Toen zijne moeder bij hem kwam, sloeg hij de oogen
op en vroeg of zij hem op de bank wilde leggen, waarboven Daphnes schilderij king, dat hij ,,, riosa" gedoopt
had . Twee uur daarna is hij beengegaan . De dokter
constateerde een hartverlamming" .
Is dat schilderij bier?" vroeg ik .
n Ja, kent ge dat flog niet ? da.t is voor mij 't mooiste
wat hij gernaakt heeft" .
J ohannes bracht er mi j voor . Het hing aan 't eind
van 't atelier, in gedempte verlichting . Een gordijn voor
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een sky-light moest weggetrokken, om het goed to
unnen zien .
Z,ij zit op een bank voor het haardvuur dat in grillige
vlammen naar boven kronkelt . Zij heeft een diep-paars
kleed aan, waarop de vlammen een oranjegloed tooveren . Men ziet de vlammen weerkaatst in 't donkey
paars satijn, als in een spiegel .
De vlammen schijnen to klimmen tot haar hart, over
haar linkerschouder heen, tot achter haar hoofd, dat
door den gloed omlijst schijnt .
Haar rechterhand heeft zij in volkomen overgave
achter haar hoofd gelegd, de linker hangs slap neer ;
-de fijne vingers houden een slinger kamperfoelie, die
mede verlicht tot vlam-bloemen is geworden
„Toen Rudolf het mij voor 't eerst lies zien, zei hij
„Je begrijpt toch waarom het » Ariosa" heeten moet" .
Neen, ik begreep niet .
En hij : „Zie je die teere overgave waarmee zij de
wimpers naar beneden slaat, „mon ame est entre les
mains de celui que j'aime", en die heerlijke fiere trek
om de lippen „et libre pourtant ?"
Zoo was haar seer, sterk levenslied, en toen ik er
aan werkte, hoorde ik aldoor jouw „Ariosa", die je voor
ons speelde, toen je haar voor 't eerst gezien had, en
zoo goed begrepen had . Er was geen woord uit je to
krijgen diep avond . Daphne zong : „Ein Stammer ging
lurch die Lande" .
Toen werd je wakker en speelde voor haar en mij,
zooals ik je nooit vroeger en nooit later heb hooren spelen .

„Wat was dat?" vroeg Daphne . „Naar het Ariosa",
was je antwoord, en je verliet de kamer .
J ohannes maakte dezelfde handbeweging van zoo even,
als trok hij een sluier weg.
Het licht viel hier zoo scherp, ik zag diepe lijnen
in zijn gezicht .
Hij wist niet meer dat ik naast hem stond . Hij zag
en zag naar dat lieve teere wezen daar voor ons, als
dronken zijn oogen. lk sloop zacht weg, om hem alleen
to laten .
Maar toen ik bij de deur was, riep hij mij terug .
„Neen, neen, u stoort niet, ge zijt een der onzen ; vergeef dat ik mij to veel lies gaan .
lk zal het voor u spelen" .
J ohannes ging naar den vleugel, preludeerde eene
fijne, kleine melodie en werkte die ult tot het „Lied
ohne Worte" dat Rudolf geinspireerd had tot zijn
meesterwerk .
Er zijn enkele uren in ons leven die boven alle andere
uren uitblinken, waaraan men met fel verlangen terugdenkt ; dat zijn de uren, de oogenblikken waarin men
als bij bliksemschichten waarheden zag die men zlch
onbewust had voorgesteld en geloofd, maar die dan
gewisheid voor ons werden .
De uren in het heiligdom, terwijl Johannes speelde,
zijn voor mij zulke uren geweest .
Hij sprak uit in zijn compositie, wat voor mij van
blijvende waarde is geworden .
Zonder deze uren zou ook iets van het subtielste en
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to gelijk jets van het wezenlijkste van Daphne en Rudolf
mij zijn ontgaan .
Nooit zal ik vergeten het smart-lied waar hij mee
eindigde, dat als klaagde en kreunde van den vleugel,
een angstige jacht van hopelooze vragen, van onbegrepen wee in mineur
toen eene plotselinge
wending, als zag hij een lichtschemer, een zoeken, tasten,
strij den, een g rij pen in telkens nieuwe overg angen . . . ,
eindelijk een juichend vinden, een vast zeker weten, een
zegevierend antwoord, een „Ja" op diepst, brandend
verlangen .
Ook voor mij werd een sluier weggetrokken, de nevel
der tijden scheurde, en eeuwigheid was om ons heen .
Johannes stond op . „Als altijd heb ik het hier weer
gevonden", zei hij . „Dat laatste wilde maar niet komen
in mijne eenzaamheid .
Als jets in onze kunst niet gelukken wilde, dan zei
Rudolf: ,,We zijn op de eene of andere manier to veel
vakmensch geweest, dan komt er altijd een gegeven
oogenblik, dat men vaststaat" .
Eene diepste oplossing kan volgens hem niet worden
uitgedacht, die komt slechts tot ons als openbaring uit
het groote, onbekende rijk . Michel Angelo zegt het op
eene andere manier : Echte kunst nadert God zelf, is
een met hem . Zij is slechts een copie van zijne volmaaktheden, een schaduw van zijn palet, zijn muziek, zijn
melodie".
„Ja", zei ik, „dat is wat mij zoo overweldigt bij de
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schilderijen van uw vriend, men stoot nergens tegen den
yak-man, men voelt niet alleen den grooten schilder,
rnaar voor alles den grooten mensch en zijne directe
verkondiging" .
„Dit moest ge zoo voelen", zei Johannes, „als ge ons
zult kunnen helpen, om verder to brengen wat wij meenen
gevonden to hebben . Mijn groote angst, toen mevrouw
von Vogelstein van u vertelde, was dat ge den yakmensch in u niet zoudt kunnen bedwing en" .
„Ik ?" en ik lachte zoo hartelijk, dat hij mi j verwonderd
aan zag. „ N een ik ben het to weinig ; denk aan een
ander woord van Rudolf waar hij zegt hoe zeer men
zijn yak rneester moet zijn, eer men er aan denken mag
om weer to geven the light that never was on sea or
land" . En hij : „Nu, ik ben maar blij dat ge u zelf
zult kunnen vergeten . U weet, er moeten niet to veel
golfjes aan de oppervlakte zijn, om een beeld rein to
weerspiegelen" . Hij zag op zijn horloge . „Ik moet den
nachttrein naar Weenen nog halen . Morgen druk werk
om dat slot nog in al de partij en to veranderen .
Was Rudolf nu hier, dan was hij met mij mee gegaan .
Hij was altijd bij een eerste uitvoering . Daarom moest
en zie hoe hij mij geholpen heeft
ik hier heen
Tot weerziens !"
Daarmee glng hij .

VI.
MONTE CAVALLO

Maurangerfj ord
15 Oct. 1884 .
Den Heer Rudolf von Vogelstein
Spandauer-Hof
Berlin.
lk heb u al to lang op antwoord laten wachten .
Maar ik kon niet eerder schrijven .
Daphne is bier flu ruim een week . Ge kunt begrijpen
hoe vol emotie die ontmoeting was, hoe veel heerlijks,
hoe veel smartelijks, hoe veel onzegbaars dooreen gemengd was, die eerste dagen . Het was bijna to veel
voor een menschenhart .
Nu is de eerste extase geweken . Nu beginnen wij
rustig van elkaar to genieten, en kunnen naar elkaar toe
groeien . Voor mij is een nieuw, ongekend leven begonnen .
Ge hebt niet to veel van Daphne gezegd . 1k ben een
en al verwondering, hoe zij in die stille afzondering, in
die eenzame verlatenheid zoo ontwikkeld, zoo gerijpt is .
Zij heeft zich door niets laten storen.
Wat haar stoorde, heeft zij als niet bij haar hoorende

79
genegeerd, heeft het geen realiteit toegekend ; het heeft
haar dus nauwelijks gehinderd, op geen manier geschaad .
Rank en vrij is haar levenslijn recht gegroeid . In alles
zich zelf blijvende en op zich zelf aangewezen, heeft zij
meer verwerkt en overdacht dan de meeste menschen
in een ang leven vermogen .
En daarbij een oorspronkelijkheid, een frissche, juichende
armstrekking naar hetgeen zij verwacht, hoops en gelooft
van het leven . Was het niet mijn kind, ik zou nog veel
meer zeggen
Ik heb eerst met de grootste omzichtigheid van uw
brief verteld . Daar was zij echter niet mede tevreden .
Zij wilde den brief in handen hebben .
Zij is er mede naar buiten gegaan, is toen lang uitgebleven, en heeft hem, zonder een woord to zeggen,
teruggebracht . Er waren diepe schaduwen onder hareoogen toen zij terug kwam .
Er was echter eene kleine, ongeduldige handbeweging,
toen zij mij den brief overreikte, die mij waarschuwde
our niets to vragen .
Zij is zoo gewend alles alleen to verwerken, dat het
haar eene groote overwinning zal kosten our bet diepste
met mij to deelen . Ge zult geduldig moeten wachten,
tot ik haar wezen doorgrond heb, en al die -fijne, subtiele
dingen ontward heb, waardoor zij sours geheel anglerss
denkt en voelt dan men verwachten zou .
Als troost kan ik u verzekeren dat hetgeen zij met u
beleefd heeft op den Nab-Scar, de heiligste en dierbaarste
uren van haar jonge leven zijn geweest . Moge bet mij
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nooit berouwen dat ik u dit geschreven heb, en moge
mijn kind nooit teleurgesteld worden in haar vriend .
. werde ich nie dem Traumer zurnen .
Dane
VITTORIA KINGSTON .

MONTE CAVALLO

Maurangarfj ord
?O

Nov. 1884 .

Aan Rudolf von Vogelstein .
Lieve vriend,
De beide schilderijen van Grasmere zijn goed en wel
aangekomen . Nooit zal ik je kunnen zeggen wat je rnij
daarmee gegeven hebt. Veel meer dan een herinnering
aan de schaduwlooze urea op den Nab-Scar .
Zij hebben mij verlost van een nachtmerrie en van
knellende kettingen, waarvan ik mij zelf niet meer bevrijden kon . Zij hebben mij onze werkelijkheid terug doen
vinden, die niets to maken heeft met wat den laatsten
tijd tusschen ons is gekomen, dat beklemmende „jets"
waarvoor ik zulk een ontzettenden angst heb .
Rudolf, ik spreek weer tegen je, zonder eenig voorbehoud ; vergeef mij als ik je wond .
Wij twee hebben elkaar gevonden . Daar heeft niemand
jets mee to maken . Twee menschen hebben elkaar een
Meimorgen gevonden . Die oogenblikken hebben op zich
zelf niets to maken, nosh met ons verleden, noch met
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onze toekomst . Ik stel me voor dat het mogelijk zou
zijn door die oogenblikken
zonder meer
gelukkig
to kunnen leven en sterven .
Dat neernt niet weg dat het een zaligheid zou kunnen
zijn om je weer to zien, indien wij niet reeds 't hoogste
hebben bereikt .
Hebben wij niet de voile gelukzaligheid, hebben wij
niet eeuwigheid omvat in die eerste ontmoeting, en is
er na die nog een stijging mogelijk?
Is het onverzadigbare niet het ongeluk der menschen ?
Begrijp mij goed Rudolf, ik beweer niets, ik vraag slechts .
Ik zou je willen weerzien, zoo natuurlijk, zoo van
zelfsprekend, zoo onopzettelijk als dien eersten keer . En
dat is immers nooit meer mogelijk .
Ik wil je niet weerzien door een invitatie van moeder .
Ik wil je niet zien komen met koffers als den verwachten
loge, als . . . . als
't moet er uit Rudolf
als mijn
mogelijk toekomstigen man „dien ik beter moet leeren
kennen" . Zoo jets wil ik nooit. En al het gedoe van
geengageerd zijn en trouwen, Rudolf, ik zal het nooit
kunnen en nooit kunnen willen .
Ik wil altijd zoo vrij tegenover je staan als dien eersten
elmorgen .
Ik weet niet hoe ik duidelijk genoeg moet zijn .
Als je bijvoorbeeld getrouwd was, zou dat voor mij
geen verandering in onze verhouding brengen .
Wat weer ik van je uiterlijke omstandigheden ; voor
dat alles kan je al lang hebben liefgehad .
Welnu, dit zou voor mij niets veranderen, niets weg .
6
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nemen van hetgeen je mij beloofd hebt . Het oogenblik
waarin wij ons verbond sloten, kende geen bijgedachte,
kende slechts de voile heerlijkheid van het oogenblik .
Zooals ik tegen vader zei : Onze zielen hebben elkaar
aangeraakt, en dat is voor altijd .
„Dick nicht ahnte mein Verlangen,
Eh' dich mir der Himmel gab ;
Da ich dich von ihm empfangen,
Nimmt dich keine Welt mir ab" .
Nu over was anders
Noorwegen is een eigenaardig land . 1k kan 't met niets
vergelijken van was ik vroeger heb gezien, zoo machtig,
trotsch en lieflijk to gelijk .
Moeder heeft een ideaal plekj e gevonden . Moeder
heeft 't eigenlijk niet gevonden, maar dat zal ik je
langzamerhand wel alles schrijven .
J e hebt geen idee was een schat die moeder van mij is .
1k zou uren lang naar haar kunnen zien, zoo mooi is zij .
Haar mooi wisseit zoo, is geen oogenblik 't zelfde . Als
ik to lang naar haar zie, words ze zoo schattig verlegen
en keert haar hoofd weg in de kussens van _haar rustbank . Moeder is niet sterk, moet sours dagen lang liggen
en kan er bij tijden zoo seer en doorzichtig uitzien . Een
anderen dag is zij vlug en bewegelij k als een jong meisj e .
„Zie je wei", zegt zij dan, „dat je je niet ongerust
moet maken ; onkruid vergaat niet" . Zij mag zich niet
to veel emotioneeren ; maar zeg dit tegen een zoo levend,
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vibreerend menschenkind als mijn moedertje . Een bloem,
een vogel, een foot in een lied, een kleurwisseling op
het fjord kan haar zoodanig in extase brengen, dat zij
er nog uren voor boeten moet . Je begrijpt dat mijn
komst ook niet bizonder geschikt was om emoties ver
to houden, maar ik geloof toch dat de groote vreugde
haar meer goed gedaan dan geschaad heeft .
En er staat tegenover dat ik flu eindelijk voor haar
zorgen, en mij geheel aan haar wijden mag . Moeder
zings zoo moos en kan mij heel was verder brengen dan
mijn lieve, oude vriendin van Appleby . Een devoot leerling
van Mendelsohn heeft Moeder in der tijd les gegeven . Die
eenvoudige, melodieuse liederen hebben een geheel nieuwe
bekoring voor mij gekregen, sinds ik ze door moeder
hoor zingen . De menschen van onzen tijd willen heftiger
emoties, ik ook, maar ik zie niet in waarom men, het
eene bewonderend, het andere verachten moet .
Kan men de wijsheid en rust van Wordsworth niet
bewonderen, omdat men Shelleys gloed lief heeft
Een kleine parel als „Leise zieht durch mein Gemuth"
zal toch altijd haar waarde behouden . Ik voor mij ben
weg als moeder die liederen zings, evenals bij Schumanns
Fruhlingsglaube, Sonnenschein, Mondnacht . Is het misschien dat men die fij ne liederen, waarvan er zoo vele
aan Jenny Lind opgedragen zijn, alleen dan geheel
waardeeren kan, als eene exquise vrouw ze zings?
Spoedig meer over ons leven hier .
DAPHNE .
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MONTE CAVALLO

Maurangerfj ord
.
i Dec . 1884
Lieve vriend,
J e schilderijen hangen flu in mijn kamer.
Ik wilde wel dat je zien kon hoe mooi ze hier uitkomen .
Wat zou jij zoo'n Noorsch huffs aardig vinden .
Ik weet flog zoo goed toen je mij zei : ,,In de meeste
huizen zou ik niet kunnen leven ; ik kan alleen in een
tempel of in een but woven, omdat beide slechts symbolen zijn" . Volgens je beschrijving woon jij in een tempel,
en ik woon flu in een but ; dat wil zeggen in een geidealiseerde hut, want die Noorsche houten huizen zijn alien
min of meer geidealiseerde hutten . Al dat gezellige houtwerk neemt 't beklemmende, zwaarwichtige van gewone
huizen weg . Het is zoo menschwaardig en sierlijk to gelijk .
Van buiten is 't huffs geteerd, maar klimop, kamperfoelie, blauwe regen en rozen slingeren zich tot boven
de ramen van de tweede verdieping .
's Zomers is 't zoo prachtig, zegt moeder, die geele
rozen tegen de teerkleur van het huffs .
Hier aan het Maurangerfjord is het klimaat milder
dan dieper het land in . Toch is men vlak bij de eeuwige
sneeuw en de gletschers van „Hardanger-Vidden" en
„Folgefond" .
J uist die combinatie is hier zoo zeldzaam mooi. Het
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fjord en de eilanden voor ons, achter ons de bosschen
en ver weg die machtige, wilde Per-Gyntsche natuur .
En dan op eens, daar midden tusschen, een menschenwoning die de omgeving niet stoort, die daarin past als
je schilderijen in mijn kamer .
Toen moeder weg glng van Lake-Place, was het haar
to zwaar om naar haar familie terug to gaan . Haar vriend,
professor Tournefort bezat een groote but hier aan het
Maurangerf jord . Hij raadde haar aan om daar voorloopig heen to gaan . Hij reisde vooruit en maakte alles
tot haar ontvangst gereed .
Moeder heeft mij alles, tot in de kleinste bizonderheden, verteld .
Mooier dan eenige andere werkelijkheid is de verhouding tusschen die twee .
Zijn „einsiedler-woning" had hij in een paar weken
tij ds, terwijl moeder bij een vriendin logeerde, geheel
omgewerkt en tot een behagelijk home ingericht met alle
mogelijke comfort, zonder welke moeder flu eenmaal niet
zou kunnen leven . Een koerier wachtte haar op bij de boot
to Newcastle, zorgde voor - alles tot in de kleinste kleinigheden bij aankomst to Bergen, en bracht haar naar hier .
Een man en vrouw was hier voor de bediening . Overal
in alle kamers vond zij de sporen van zljn goede zorgen,
haar lievelingsboeken op tafel, de piano open met Bach's
lied : „Nicht so traurig, nicht so sehr", naast de rustbank
een groot bouquet witte rozen met Michel Angelo's
woorden er tusschen gestoken
„S'un anima in duo corgi e facta eterna,
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A mbo levando al cielo e corn pani ale
„
Op de boven-verdieping stond een jong meisje in
Hardangerdracht om moeder op haar minste wenken
to be lenen .
In hat geheele huffs omzweefde haar jets van zijn
teere zorgen, maar hij zelf was er niet .
Hij was naar hat hooggebergte vertrokken voor zijn
botanische studie . Hi vroeg moeder to rusten en nog
eens to rusten en tot zich zelf komen .
„Geen betere genezing dan eenzaamheid in de Noorsche bergen", zoo schreef hij .
Tegen den herfst, toen de regen kletterde tegen de
ruiten en de najaarsstormen begonnen to loeien om hat
huffs, kwam hij met hat stoombootj e eens in de week
zien of alles in orde was, of de bestelde houtvrachten
wel gekomen waren, enz . Hij bracht de geheele verzameling der gevonden en gedroogde alpine-flora aan
moeder om die to rangschikken en aan to vullen, in
hat groote herbarium in zijn werkkamer, zoodat moeder
dien eersten winter druk werk had juist berekend voor
haar krachten .
Professor Tournefort ging toen voor een jaar naar
Australia voor botanische ontdekkingstochten, nadat hij
met moeder en een architect plannen ontworpen had
voor een nieuw huffs hier aan hat Maurangerfj ord ; hat
huffs waar wij flu woven .
De oude einsiedler-woning staat op dezelfde plek
eenige minuten hier vandaan . Iederen zomer komt hij
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daar 6 weken in wonen ; zooals hij altijd vroeger gedaan heeft . Moeder leeft op die 6 weken .
Is het niet prachtig Rudolf? Is dat niet het hoogste,
dat „eeuwige feit" tusschen hen beide ?
Ik vroeg het moeder en zij zei : „Voor ons is dit
't hoogste, voor ons is dit 't eenigste om ons fijnste
goud to bewaren .
Ik heb jouw vader eens beloofd om trouw to zijn, en
ik heb het vermocht omdat mijn vriend precies zoo
voelt en denk als ik . Ik heb wel eens getwijfeld . Waar
je vader mij zoo onrechtvaardig veroordeeld en behandeld had, bestond daar van mijn kant nog eenige verplichting tegenover hem?
Was het niet overdreven trouw, een ziekelijk, conventioneel plichtbesef ?
Maar hoe mijn verstand ook tegenstribbelde, binnen
in me vond ik een waste wet die ik to volgen had .
Wilde ik trouw blijven aan mij zelf, had ik die wet to
volgen . Binnen in me weet ik vast en zeker dat wij
een groote mogelijkheid ten offer moeten brengen, om
de grootste mogel/kheid to winnen . Voor iederen dag
die gaat, is onze overtuiging versterkt dat wij goed
hebben gezien.
En toen jij nu kwam Daphne, heb ik God op mijn
knieen gedankt dat Hij ons dezen weg gewezen heeft .
Ik kon mijn kind recht in de oogen zien en behoefde
de mijnen niet neer to slaan .
Voor ons is dit het hoogste, maar", voegde zij er aan
toe, „het is daarom op zich zelf niet bet hoogste .
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Dan zou immers de geheele wereldorde op een vergissing berusten, en God vergist zich niet, hoe ook de
menschen zich vergissen" .
Wat moeder mij alles toen gezegd heeft, lieve vriend,
dat is to teen, to heilig om neer to schrijven
;
maar zij heeft mij niet overtuigd .
Als dit wat tusschen hen bestaat niet het hoogste
is, hoe komt het dan dat mij daaruit, en ult onze verhouding, voor 't eerst het hoogste heeft tegengestraald ?
Nergens heb ik dit gevonden, bij arm noch rijk, bij
hoog noch laag . Al heb ik afgezonderd en eenzaam
geleefd, ik heb goed uit mijn oogen gezien, en ik meen
dat men juist op afstand een zuiverder oordeel kan
vellen, dan wanneer men zich tusschen de conventioneele
menigte eweegt .
Een wonder van heerlijkheid was onze ontmoeting . . .
en een wonder van schoonheid is moeders leven hier .
Alle levens, alle getrouwde trouw, al wat ik, tot ik
jou en moeder zag, beleefd en ondervonden heb, is
daarbij vaal, klein en nietig .
Wat geeft een weinig meer oogenblikkelijke geluksverzadiging, als een grein van dit hoogste verloren
zou gaan ?
,,Oh, the little more, and how much it is!
And the little less, and what worlds away!"
Moeder heeft van deemoed gesproken, van een in
eenvoud knielen voor de Godsgedachte, die wij menschen to verwerkelijken hebben, van de vlam Jehova's
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die de vele wateren niet vermogen to blusschen, en . . .
ik zie wel bij oogenblikken iets schemeren van hetgeen
zij mij zeggen wilde, maar ik ben niet overtuigd en zie
niet waar ons Hoogste is.
Nog eens Rudolf, ik beweer niets, ik vraag slechts .
DAPHNE .

Hotel „Rosendal"
Hardarger
30 Jan . 1885 .
Beste Johannes,
Ik ben hier sinds drie weken en ik heb haar ontmoet !
Op eenige uren afstand van „ Monte Cavallo" ligt
een klein paradijs, „Rosendal" geheeten . Daar ben ik
ingekwartierd en maakte van daaruit ontdekkingstochten
met en zonder „ski" om op de een of andere manier
I:)aphne to ontmoeten.
Ik had het huffs en haar omgeving een der eerste
dagen reeds gevonden . Het was een fel koude, doodstille winternacht
ik zag de verlichte vensters . . . .
en moist al de heerlijkheid daar achter .
Ik zag een schaduw glijden langs 't neergelaten gordijn,
en ik stond als een krankzinnige to stampvoeten in de
sneeuw.
Een raam wend geopend . . . .
Daphne zag uit in den nacht . . . .
Haar moeder zong Beethovens » An die ferne Geliebte" .
J ohannes ik zag- haar, mijn oogen dronken . . . .
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„ Nog niet, flog niet", zei een stem binnen in me .
Het raam ging dicht . Johannes de hemelpoort werd
gesloten . Met alle kracht die in me was, moest ik mij
zelf dwingen weg to gaan en de urenlange tocht naar
mijn hotel terug to ondernemen .
Een der volgende dagen gebeurde het wonder .
Terugkeerende van Monte Cavallo had ik in den
maannacht een groot meer zien liggen . Het zag er zoo
verlokkend uit met de donkere sparrenboomen er om
heen . Alle meren lagen toegevroren, maar ik had gehoord dat sommige meren altijd gevaarlijk blijven voor
een oningewijde zelfs bij de strengste vorst, als er sterke
stroomen in uitmonden.
lk vroeg den hotelhouder of dat meer begaanbaar was .
,, Ja" zei hij, „er gaat een pad over heen dat men
gerust gaan kan, maar als er bijvoorbeeld nieuwe sneeuw
is gevallen, dat men het pad niet zien kan, dan is het,
voor iemand die hier niet bekend is, levensgevaarlijk .
A1s er een dun vliesje over de wakken ligt, en 't heeft
pas gesneeuwd, dan is het een waagstuk, zelfs voor de
boeren die hier thuis hooren" .
Ik ging er heen en vond het pad .
Toen ik dacht zoowat midden op het meer to zijn,
begon het zachtjes to sneeuwen .
Ik versnelde mijn pas, maar ik zag dat flog veel meer
dan de helft over was . Men vergist zich zoo met de
afstanden in die geweldige omgeving .
De sneeuw begon dichter en dichter to vallen . Vooruit
zag ik niets meer dan een effen witte vlakte . Achter
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me kon ik nog flauwtjes mijn voetstappen onderscheiden .
Het eenigste was ik doen kon, was terug to keeren .
Toen ik zoowat io minuten geloopen had, zoo goed
mogelijk de richting mikkende, op de hooge sparren aan
het eind van 't water, "zag ik opeens niets meer . Een
wervelwind was opgestoken, de sneeuw draaide en kookte
om me heen .
1k hoorde gerinkel van bellen . Een ar kwarn mij in
vliegende vaart tegemoet . Snuivend, met wuivende manen
trok het vlugge N oorsche paard] e zij n lichte last .
De besneeuwde muss als een diadeem op de prachtige
haren, als de elvenkoningin in het sprookje, zoo vloog
Daphne aan mij voorbij . . . .
„Daphne", in Gods naann, „niet verder !" riep ik .
Een ruk aan de teugels . Het paard stond stil .
„Rudolf
1k wlst, ik wist dat je in mijn nabijheid was . 1k heb 't al dagen lang geweten . En nu kom
je juist op 't goede oogenblik om de teugels over to
nemen
mijn vingers zijn zoo verkleumd" .
„Maar je mag niet verder", zei ik, „het is levensgevaarlijk" .
Toen stramde zij de teugels : „Ben je bang, dan ga
ik alleen, ik moet verder . Wil je mee of niet ?"
„Je kunt het pad niet meer zien, je kunt over de
wakken rijden" .
„Het paard kept den weg . Nog eens, wil je mee of
niet? 1k moet verder, het gelds een menschenleven" .
„Daphne niet voor mij, maar ter wille van je zelf,
ter wille van je moeder, ik smeek je, keer om" .
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Zij klapte met de zweep, maar hield nog de teugels
aan. Het paard snoof, schrapte in den sneeuw . Ik sprong
achter op, nam de teugels over, en voort gleden we,
voort over het witte meer .
De sneeuw striemde ons in het gezicht . Geen van
beiden konden we een hand voor oogen zien . Het paard
telkens met den kop voorover gebogen naar den grond,
weifelde niet .
Op eens stond het stil en weigerde om verder to gaan .
„Probeer niet to mennen Rudolf ", waarschuwde Daphne .
„Jij moet niet willen sturen, jij hoeft niet to denken .
Je hebt zeker to hard aan een teugel getrokken. Had
Grave gehoorzaamd, dan waren we waarschijnlijk in een
wak gereden, daar hij zoo beslist weigert om verder to
gaan. Je moet alles overlaten, het paard weet" .
Zoodra ik de teugels slap lies hangen, ging het weer
in vollen draf verder .
Voort gleden we, voort, een Walkuren-rit over de
witte sneeuw .
Toen vleide zij het hoofd zacht achterover tegen mijn
arm en sloot de oogen
Is 't goed zoo", fluisterde ik, „mocht 't zoo ?"
„Ja, alles is goed . Dit is vervulling van wat ik gedroomd heb . Maar zeg nu niets meer, stoor niet het
oogenblik, verj aag niet het wonder
"
Johannes, waar waren nu stroomen, wakken, angst
en levensgevaar ! Alles vervlogen, vervluchtigd, onwezenlijk .
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Het subtiele en ragfij ne, het onzegbare en ondefinieerbare tusschen ons twee, dat was het eenige vaste,
de eenige realiteit in de groote berg-eenzaamheid, in de
witte sneeuwwoestenij rondom ons
het oogenblik,
het wonder, mede opgenomen in het blijvende, het
eeuwige.
Spoedig meer
R.UDOLF .

VII.
Mevrouw von Vogelstein had goed gezien, flu was
ik ingeleefd .
Nu was het mijn geworden alles .
J uist dat ik er zoo ganschelijk alleen tegenover stond,
had het alles naar mij toegebracht .
Toen kwam zij terug, en kon mij licht geven over
wat flog duister was, kon mij zekerheid geven waar ik
zoekende, tastende stond . Tegelijkertijd viel door haar
aanwezigheid die bekoorlijke glans over alles, die niets
afdeed van de waarheid ; want liefde is niet blind, liefde
ziet scherp, maar liefde ziet zooals God ziet, met oneindig
erbarmen en met oneindige wijsheid .
Ik kwam een morgen binnen in Rudolfs tempel, terwijl
zijn moeder lelies schikte in de hooge vazen . Er was
een morgenfrissche ongereptheid in het heiligdom, en
een geur van die schoonste onder de bloemen, dat mijn
hart opsprong in vreugde en dankbaarheid om hier to
molten zijn.
Zij, Rudolfs moeder, de verpersoonlijkte gewijde rust,
hoedster der in eeuwig jonge schoonheid bloeiende
nalatenschap van die twee .
Only the pure in heart may enter", had Rudolf laten
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beitelen in de poort van zijn tempel . En weifelend als
dien eersten keer, stond ik weer op den drempel . Te
gelijkertijd ving mij haar blik, die reine moederlijke blik
waarin men zich ontzondigd voelde als in het nieuwgeboren morgenlicht .
De deur van 't Aller-Heiligste stond open .
Zij bracht er de lelies heen en wenkte mij haar
to volgen .
Wij bevonden ons in een kleine, koepelvormige kapel .
Vier wit-marmere treden leidden naar een ronde nis
waarin twee schilderijen, als vleugels van een altaar,
ware n aangebracht .
Rudolfs moeder trok de blauwe voorhangen weg ; een
zacht licht viel door de gekleurde glasruiten naar binnen,
en ik begon to onderscheiden .
Boven het linker schilderij stonden de woorden : „ Der
Menschen-Sohn", er onder : „Er weidet seine Herde
zwischen den Lilien" .
De herder is geen geidealiseerde herder, maar een
herder zooals men dien in een eenzaam, afgelegen
bergdal vinden kan, geheel passende in de omgeving,
een stuk natuur zelf, dock gekroond met den adel en
de wij ding, die stifle mediaties en 't ver weg zijn van
des werelds gebeuren den eenzamen geven .
Hij staat op een heuvel en ziet uit over de groote
bergweide voor hem, waar de schapen en lammeren zich
ter ruste hebben gelegd . H et golvende g ras is bezaaid
met bloemen, die zoo zorgvuldig zijn geteekend als de
bloemen der Italiaansche primitieven .
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Den staf in de linkerhand, houdt hij de rechterhand
boven de oogen om to schaduwen tegen den avondgloed die in gouden stralenbundels de geheele gestalte
verlicht .
De vorschende, warme oogen lokken en trekken als
diepe geheimzinnige bronnen, waarin men zich zelf, met
al wat men is, verliezen wil .
Die vlammen-blik vol zelf bewuste fierheid, en oneindig
erbarmen, stempelt hem tot „de schoonste onder de
menschenkinderen" .
.
.
.
Boven het tweede schilderij de woorden : „Die 11 enschen-Tochter" . Er onder : ,, Wie eine Lilie unter den
Dornen, so ist meine Freundin unter den Tochtern" .
Zij, als een lelie onder veldbloemen, distels en doornige
struiken, ligt op hetzelfde grasveld waar de herder op
uit ziet, blank en lelienaakt . Uit het golvend kastanjebruine, goudgetipte haar als eenige sluier, buigt zich
haar lelie-arm omhoog .
Ook zij houdt de hand voor de oogen, teg en het
verblindende avondlicht .
Zij ziet naar den herder.
Heel haar ziel gaat naar hem uit, heel haar ziel ligt
in haar oogen . Hunne blikken ontmoeten elkaar . In die
ontmoeting heeft de schilder „het oogenblik dat eeuwigheid inhoudt" gegrepen . Nu mag heel de wereldloop
stil staan, alle raadselen zijn opgelost, alle vragen beantwoord, elk waarom is gestild .
Een siddering voer door mij heen .
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Ik zocht iets om op to steunen, om mij aan vast
to houden . Alles was tot nog toe periferie geweest .
Nu was ik tot de kern doorgedrongen . „Tout est si
simple" .
De ontroerende eenvoud overweldigde .
Rudolfs moeder knikte mij met haar liefste glimlach
tegen, haar oogen als twee stille meren, waarin het
licht van den dag vergleden was in teersten avondgloed .
Zij nam mijn hand in de hare en noodde mij naast
zich op de trappen van het altaar .
Lang zaten wig zoo .
„Dit is een Hooglied in lijn en kleur, een apotheose
van al wat Liefde heet", fluisterde ik . Wat een gezegende onder de myenschen is uw zoon geweest, die zoo
heeft kunnen weergeven wat binnen in de ziel brandt,
als zij alles en zich vergetend, het hoogste zoekt" .
En zij : „Ja een gezegende was hij . Hij was oneindig
gelukkig in zij n werk .
Toen hij van Noorwegen terug kwam met deze schilderijen, dacht ik : Nu moet het doorbreken, flu zullen
ook de velen leeren zien . Hier kan toch iemand meer
twijfelen, hier is toch alles gezegd . Maar weer vergiste
ik mij" .
En zij vertelde hoe een van zij n vrienden, een jofige
architect van naam, den bouw van een groote kerk
voleindigd had en aan Rudolf gevraagd had om een
schilderij voor 't altaar to schilderen . Zij hadden samen
het ontwerp voor het koor gemaakt, waarin het altaar
met de twee vleugels werd aangebracht .
7
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De architect was verrukt
De kerk zou ingewijd worden . Johannes was overgekomen om 't orgel to bespelen .
Daphne en Daphnes moeder waren op Spandauer-Hof
gelogeerd. Wij zouden alien bij de inwijding tegenwoordig zijn.
W ij waren den vorigen dag ter plaatse aangekomen ;
Daphne had 't altaar met rozen en lelies versierd .
Laat in den avond komt de architect doodsbleek en
ontsteld in het hotel .
De ,,general-superintendent" was ter inspectie gekomen
en had de schilderijen in den ban gedaan en hen als
geen kerkelijke kunst, en als menschelijk en goddelijk
dooreen gemengd, veroordeeld .
In alle haast was een gordijn van groen laken voor
het altaar opgehangen, en een wit marmer-kruis aangebracht.
De architect was in alle staten, niet meer to bewegen
om bij de inwijding tegenwoordig to zijn . Eigenhandig
had hij de schilderijen uit de omlijsting gehaald en in
veiligheid gebracht ; de schilderijen die hij de kroon op
zijn werk had genoemd .
Daphne had alles met opgeheven hoofd en met vlammende oogen aangehoord . „ Rudolf ", zei ze, „dit moest
zoo komen, ik wist dat dit komen ging . Maar 't is geen
beleediging jou persoonlijk aangedaan . Het is onmacht,
onwetendheid en angst, angst voor direct contact met
het goddelijke . De meeste menschen vragen een overgang, een overbrugging, een geleiding . Zij vreezen het
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goddelijke licht, wanneer het ongebroken tot ons komt" .
In zulke oogenblikken groeide zij boven zich zelf uit .
Dan was zij priesteresse, Rudolf's Diotima.
Zij wist ons alien to bewegen om toch de inwijding
bid to wonen .
Zij hechtte zelf de lelies en rozen om het witte kruis
en toen Johannes naar boven ging om het preludium
to spelen, volgde zij hem . Op bet oogenblik dat de
general-superintendent voor 't altaar stond, zong zij met
de begeleiding van Johannes :
„Unter Lilien jener Freuden
Sollst du weiden .
Seele, schwinge dich empor
Als emn Adlerflug behende !
Jesu Hande
Offnen schon das Perlenthor .
Lose, erstgeborner Bruder,
Doch die Ruder
Meines Schiffleins ; lass mich em,
In den sichern Friedenshafen
Zu den Schafen,
Die der Furcht entrucket sein" .
Toen de zegen was uitgesproken, speelde Johannes
zijn : „Alles vergangliche ist nur emn Gleichniss" .
Allen zagen naar bet orgel, of die stem weer komen
zou, maar toen was Daphne naar beneden gegaan, zat
naast Rudolf en fluisterde hem toe : „Nu is toch bet
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Godshuis van je vriend ook met jouw kleuren gewijd,
al weet niemand dat dan wij".
De " general-superintendent" moet later gevraagd
hebben wie dat geweest was, die met de stem van een
engel dien dag gezongen had. Vreemd moet het hem
te moede zijn geweest, toen hij hoorde dat het de bruid
van den schilder was, wiens schilderijen door hem veroordeeld waren.
Terwijl Daphne zong, was het plan bij den architect
opgekomen, om bij Rudolf's atelier een kapel aan te
bouwen, waar zijn schilderijen tot hun recht zouden
komen, een copie in 't klein van het koor der toen in
te wijden kerk.
En zij die naast me zat, ging voort: "Hoe dikwijis
heeft Daphne hier bij 't orgel voor grooter of kleiner
vriendenkring gezongen, .... of . . . . voor Rudolf alleen,
. . . .. Dan zat hij liefst hier, waar wij nu zitten .....
Hier van deze plaats zijn zij beiden uitgedragen, en
beide keeren heeft Johannes die twee lievelingsliederen
gespeeld. Hij wist ze in te weven in zijn eigen en
ons aller bange klacht, am 't verlorene en toch niet
verlorene"
.
Ik zag am en herkende onze "Mei".
Die hing daar in de heerlijkste verlichting. Eigenaardig is dat terugvinden van groote, echte vreugde.
Men kan er zich zelf aan toetsen.
Is men dichter bij of verder af gekomen van wat men
eenmaal als symbool van de eeuwige schoonheid herkend
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heeft? O de trossende seringen, zwaar van meiregen !
. . . dat licht, dat alles doortrillende licht ? Ik was weg
in herinnering en gepeinzen . Er is een naam verbonden
aan elke herinnering . Een onzegbaar geliefde naam
omzweefde mij, speelde om mijn lippen, lokte en trok
naar een ver en dierbaar droomland .
Raadde mijn geleidster de gedachten die op mij toestroomden ?
Zachtkens neuriede zij : „Unter Lilien jener Freuden
sollst du weiden" .
De voile zomerzon brak plotseling door de gekleurde
ramen, en verlichtte Rudolfs schilderijen . . . .
Toen stond zijn meeder op en bracht de geurende
lelies op 't altaar .
Den zelfden avond zaten wij samen onder de wilgen
bij den vijver .
Het was er dood-stil, geen rimpeling over het water .
In de verse roekoede een duff . Het perkamenten boek
lag naast ons .
„Wanneer schilderde Rudolf de schilderijen van
't altaar?" vroeg ik .
„Twee jaar voor hun trouwen .
Rudolf woonde toen vele maanden op Monte Cavallo ;
vele van zijn beste schilderijen stammen uit dien tijd .
Daphne was zijn „femme inspiratrice", zijn vriendin,
zijn geliefde, zijn bruid, maar niet zijn vrouw .
Nog was niet opgelost de schrille dissonant, door haar
vader zoo wreed in haar leven gebracht .
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„ Ik

heb je lief genoeg Rudolf ", schrijft zij in een harer
brieven uit dien tij d, die ook in het perkamenten
boek staan .
„God weet 't ; ik zou je alles willen geven, alles, als
ik maar wist dat 't goed was, dat 't zoo bedoeld is voor
jou en mij .
Ik zou je willen verzadigen, ik zou al je honger willen
stillen, als ik wist dat 't fijnste in ons, en je kunst geen
schade zullen lijden .
Dit op 't alley-hoogste gespannen zijn, al de weelde
van liefde die wij twee kennen, zonder de vervulling,
zonder de verzadiging, is dit niet wat den kunstenaar
vleugels geeft, is dit niet het liefde-vuur dat verzengt
maar niet verbrandt, . . . is dit niet wat de mensch tot
een God maakt?"
Rudolfs antwoord op die steeds hernieuwde vraag is
als volgt
Lieve Daphne,
Ik geloof niet dat je gelijk hebt, maar ik kus iederen
regel van je brief, omdat jouw vingers de woorden hebben
geschreven : „ Wie bist du meine Koningin", als noait to
voren, „durch sanfte Gi to wonnevoll, wonnevoll" .
Ik vraag niets van je, zal je nooit lets vragen, wat
je niet „wonnevoll" geven kunt, „wonnevoll" ook voor
je zelf. Ik zou liever sterven, dan lets van je to ontvangen,
als het niet je grootste trots is om het mij to geven .
Ik kan mij geen liefde-zaligheid voorstellen, waar
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slechts de eene geven zou . De gevende moet evenveel
terug ontvangen, . . . of . . . er is ergens eigenmachtig
een bloesem van de struiken gerukt .
Dat zij nooit tusschen ons .
.
.
.
Daphne, als jij zings met die vat in je stem, als je
zings „wonnevol", dan lok je, dan trek je mij naar je toe .
Allen aan je trilt mee als je dat zings . Die trilling die
jij hebt gewekt, jouw eigen trilling vibreert door in mij .
Zoo neem ook jij op, door je oogen, was je lief hebt
in mijn schilderijen, en mijn kleuren en lijnen verukken
jou, zooals zij mij hebben verrukt .
Voel je dan niet dat er nooit iets tusschen jou en
mij kan zijn, dat de eeuwige schoonheid storen zou .
Waar zoo twee zielen zich omstrengelen, waar zoo
over en weer dezelfde trilling van den een, bij den ander
blijft door-vibreeren, kunnen daar nog grenzen worden
getrokken ?
Die trillingen zijn het eeuwige feit, hoe sterk en op welke
wijze zij doorwerken, hebben wij meestal niet in onze
handen . Als wij luisteren kunnen, zullen wij geleid worden .
Als wij gelooven, zullen wij zien.
Ik zal geduldig wachten tot ook jij weer en ziet .
Die gloed in me, die brandende liefde voor jou zou
niet rein zijn om aan mijn witte lelie to geven ?
Jij wilt me witte lelies geven ?
o Liefste, ik kniel voor de witte lelie, maar ik zend
je juichend mijn donkey-roode rozen, en ik weet ze
UDOLF .
even rein .
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Jaren later schrijft Daphne in het perkamenten boek
„ o hoe heb ik misgetast !
Hoe kon ik zoo blind zijn, alsof heel die rijke, refine
zinnenwereld een bijzaak ware . Het is bijzaak, noch
hoofdzaak . Er is geen scheiding. Voor God, dat wil
zeggen op zich zelf, is geen hoog of laag .
Het is alles uit een hand gevloeid.
Maar er is dood en leven ; er is een to gronde gaan
en een eeuwige vernieuwing . Waar het contact met het
goddelijke ontbreekt, is dood ; waar de vonk overslaat,
is leven . De zoogenaamd geestelijken die het rijk der
zinnen verachten, ontheiligen de eeuwige Godsgedachte
evenzeer als zij die de geestelijke waarheden ontkennen,
want God wil koning zijn in een ongedeeld rijk .
Aanziet de lelien des velds !
Aanziet de wuivende berken, de golvende grashalmen,
het dansende licht op golven, aanziet de glimlach om
de lippen van uw kind, aanziet de trekkende macht in
menschenoogen .
Hoort het Iokkende vogellied, het ruischen van den
wind door de takken der boomen, het kabbelen van
golven tegen het gulden strand, de buiging in de stem
van uw vriend . Het is alles eene bekoring, een groete
van de naar zich toe trekkende Al-Liefde .
Waar de menschen in dwazen overmoed wijzer willen
zijn dan God zelf, en Hem verbannen uit de eene helft
van het leven, daar is het evenwicht verstoord, en zij
zullen Hem niet vinden, noch in den zelfgemaakten
tempel, waar het levende lied is verstoord, noch in hun
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leven, waaruit kinderlijke blijheid en onbevangenheid
zij n verj aagd .
Het „words als de kinderen" is nog altijd niet begrepen .
In den paradijsdroom der kinderen is het evenwicht
nlet verstoor .
Hun zijn de zachte moederhanden, heel haar teere
warme zelf, als zon, licht en wolken, als geur van bloemen,
veilig geleide apes, bij het leven behei en zee
hoorend, innig en heilig als de liefde die hen omzweeft,
of een eerste, uit de kinderziel spontaan opwellende
aanbidding".
Roerloos lagen de waterlelies op de groote, donkere
bladen.
De gele plompen geurden als gember en de witte
spirea's zoo zoet, in den zwoelen avond . „Dit was een
lieveiingsplekje van Daphne", zei die lieve stem, die al
dat heilig schoon mij toevertrouwde .
» Q was kon zij verlangen naar het „levend water",
zooals zij het stroomende water van haar meren noemde,
de meren van Westmoreland . Nooit heeft zij haar heimwee overwonnen . Dat was ook was haar altijd weer
naar Noorwegen trok . Daar vond zij haar levend water,
en zoo veel van de haar bekende geuren en kleuren in
de rotsen, die haar aan den Nab-Scar herinnerden .
Ieder voorjaar stuurt Lady Kingston mij van uit
Monte Cavallo „wild myrtle" en sleutelbloemen, die twee
lievelingen van Daphnes kinder] aren, om op het graf
to strooien van haar kind" .
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Nooit heeft Daphne Lake-Place weer gezien. Toen
het hek uit haar hand viel, in den Augustusnacht toen
zij haar vaders huffs ontvluchtte, heeft zij voor 't laatst
de kruin van den Nab-Scar gezien.
Haar vader bleef onverbiddelijk, voor Daphne als
voor Daphnes moeder.
Altijd weer heeft zij hem geschreven, eerst langs
omwegen, later toen zij getrouwd was, met haar voile
adres .
Hij zond alle brieven ongeopend terug .
Van alle zendingen van Spandauer-Hof naar LakePlace is slechts een niet terug gekomen . Dat was haar
doodsbericht.
lk trok mij n shawl wat dichter om me heen .
Was het kil geworden aan den vijver?
Een ritseling voer door het net .
De eerste sterren sprankelden door de wilgen-takken
heen, terwijl het nadroomend avondrood nog den vijver
kleurde en zachtkens vergleed boven den rozentuin .
Den volgenden dag las ik de brieven vah Rudolf aan
Johannes uit dien tijd
i 6 Maart 1885.
Beste Johannes,
Uit mij n vorige brieven heb je gezien hoe heerlij k
ik hier werken kan .
lk heb het gevoel dat het hier in golven naar me
toestroomt, wat de goden meestal slechts druppelsgewijs
aan menschenkinderen geven ; dat eene Johannes wat
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voor ons alles is . Zonder dat kan men wel heel knap
werk leveren, en kan men zich zelf wel dwingen tevreden
to zijn met wat men schept, maar binnen in weten wij
beter. Zoolang wij onze beste mogelijkheid niet kunnen
geven, zoolang vreet jets aan ons hart, en was uns
fehlt ? Es fehlt uns eben alles" .
J ij die mijn ziel kept als niemand anders ter wereld,
jij weet wat mij ontbrak our dat hoogste to bereiken .
Daphne is 't .
Wel is alles anders geworden, dan wat ik mij had
kunnen voorstellen . Wij lijden beide, ook in onze uren
van extase en zaligheid . De snaren van mijn ziel zijn
zoo op 't allerhoogst gespannen, dat iedere aanraking
als 't ware een foltering is
En toch Johannes, ik
zou 't niet willen ruilen voor jets dat stiller of harmonleuser was .
Wel is 't sours of mijn ziel aan stukken wordt gescheurd, maar een woord van haar, een lied dat zij
zingt
een handbeweging, een blik, en ik ben weer
gedoopt en geheiligd, en o Johannes, sterk als een God .
In meinem Herzen schreit es,
In meinem Herzen schreit es,
In meinem Herzen schreit es
Wild !
Drinn' steht geschrieben,
Es steht gemahlet,
Es steht gemeisselt
Ihr Bild.
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Was willst du Bud
In meinem Herzen,
Der du zerreiszt es
Mit wilden Schmerzen ?
O du
In meinem Herzen jauchzt es,
In meinem Herzen jauchzt es,
In meinem Herzen jauchzt es
Wild
Drinn steht geschrieben,
Es steht gemahlet,
Es steht gemeisselt
Ihr Bild .
Du liebes Bud
In meinem Herzen,
Nur du vertreibst
Die wilden Schmerzen .
Nur Du!
Dat schreef ik vannacht ; zoo is mij to moede, maar
daaruit lees jij toch dat je vriend gelukkig is . Johannes,
ik west dat ik voor haar ben, en zij voor mij, en ik
west ook dat ik door haar zal kunnen worden, zooals
ik zijn most om haar leven niet to storen, om geen
enkele mogelijkheid in haar to verhinderen . Dat zal veel
strijd en werk kosten voor een natuur als de mijne ;
je west hoe veeleischend ik ben, en hoe ik zuchten
kon onder je strenge Bach .rhytme .
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Maar mijn moeite zal zoo ruimschoots beloond worden,
want dan alleen kan de pracht in haar, die als geen
andere is, ontbloeien en zich op haar eigen wijze ontplooien, van binnen uit en in voile vrijheid .
Zoo is zij geschapen, zdd is zij gegroeid, zoo is zij ;
en ik zou zondigen tegen den H eilig en Geest, als ik
die fiere menschelijkheid van die teerste alley vrouwen,
ook maar in eenig opzicht zou willen veranderen of
breidelen .
In 't voorjaar moet Johannes komen", heeft zij mij
gezegd, en ik weet flu al hoe jij en Daphne van elkaar
genleten zul en .
J ohannes schrij f me toch, zegt het je jets, alles was
ik je tracht duidelijk to maken ? Soms ben ik bang dat
je een geheel verkeerde voorstelling van haar hebt . Een
zinnetj e in je brief : „Denkt zij wel genoeg aan jou ?"
lies me hoofdschuddend begrijpen dat je haar nog niet
omvatten kunt . Zij does nooit jets genoeg of to veel .
Zij does, en daarmee uit . Zij is nooit dit of dat . Mijn
God, Johannes, zij is!
Verder weet ik niet, verder vraag ik niet . Ik laat haar
zijn zooals zij is . Hoe zou je een lelie willen veranderen,
of de groei van rote-bladeren anders wenschen ?
o meren van liefde bergs haar hart, zaligingen giet
zij over mij uit, als ik weet to wachten .
En als ik ongeduldig ben, dan vlucht ik naar mijn
werk, en tracht der menschheid jets van haar goddelijke
pracht to geven .
Een rots van kl acht wil ik haar zijn, en tegelijk wil
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ik een hemel van eindelooze teerheid om haar bouwen,
dat zij zich veilig en zeker weet, en nooit geketend of
gebonden .
J e weet niet hoe oneindig fij n zij besnaard is, en hoe
heel haar wezen is aangelegd op bet volkomene, bet
schaduwlooze .
Zij is de essence van zonneschijn en tegelijk de essence
van pijn . Die twee-eenheid is bet typische van haar wezen .
Al wat ongerept is en gewijd, al wat jong is en
morgenfrisch doer haar juichen als een kind, doer heel
haar wezen opbloeien als een mimosa in zonneschijn,
terwijl een verkeerd gekozen woord, een banale gedachte, een teleurstelling in menschen haar zoodanig
wonden kan, dat zij dagen lang wegkwijnt, als waren
alle zieleblaadjes verschrompeld .
Voel je de enorme verantwoording om zulk een
menschenkind aan je to binden ?
Want bet is niet genoeg dat ik dat fijne, dat smettelooze intact late ; dat ware hare talenten begraven,
maar dat bet zich ontvouwe, dat zij worden kan de
godsgedachte waartoe zij geroepen schijnt, en die doorschemert in al wat zij denkt en doer, door heel die
wondere persoonlijkheid die Daphne beet .
Als ooit iets niet in haar tot zijn recht zou komen,
dan zou ik dat als mijn schuld voelen. lk meen daarmee
dat zij, in een sfeer die haar wezen toekomt, niet anders
dan in voile schoonheid groeien kan .
Die sfeer om haar been to scheppen zal bet waarachtigste kunstwerk van mijn leven zijn .
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Haar verkondiging wil ik dienen, met al wat in mij
is, in mijn kunst en in mijn leven .
Begrijp me goed Johannes . Ik geef niets op, geen tittel
of jota van wat wij twee gezworen hebben aan 't leven .
Maar ik buig mij voor de mij van God gezondene,
als voor hetgeen wij in onze hoogste vervoering hebben
verwacht.
Kom en zie
In 't voorjaar" zegt Daphne .
RUDOLF .

SPANDAUER- H OF
2

April 1885 .

Beste Johannes,
Ik ben verleden week van Noorwegen terug gekomen .
Ik rnoest nu naar huffs om de schilderijen voor het
altaar of to leveren en ter plaatse to laten omlijsten .
Franz was hier gisteren en was zoo enthousiast . Hij
drukte mij de handen kapot, en zei herhalend : „Dat
die pracht nu voor rnin kerk is!" Hij noemde het
't mooiste moderne kunstwerk dat hij gezien had . De
groote heeren schijnen 't niet eens to zijn over zijn kerk .
Hij bracht de kritiek mee van een professor, die de
geheele bouw meer geschikt vindt voor een sacramenteele
wijding uit den tijd van Pythagoras of Empedocles (!)
dan voor een modernen godsdienst . Die professor is nog
zoo dom niet . 't Is alsof hij jets to weten heeft gekregen
van de droomen uit onzen Griekschen tijd .
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Hij is een pracht-kerel geworden die Franz . Bij al zij n
bescheidenheid zoo zeker van zijn zaak en van zijn
missie in de wereld .
Ik ben zoo nieuwsgierig om het geheel klaar to zien .
Weet je flog dien dag toen hij voor 't eerst met zijn
teekeningen kwam ?
Hij was erg teleurgesteld om je niet hier to vinden .
Hij had daar zoo stellig op gerekend .
Je komt toch de volgende week?
Het leven zonder Daphne is mij een kwelling . Ik had
zoo gehoopt dat het samenzijn van dezen winter de
oplossing van de brandende vraag nader had gebracht .
Inniger dan wij zijn geen twee menschen op aarde
verbonden ; maar begrijp je juist daarom de folteringen
die ik doorsta .
Als ik bij haar ben, weet ik niets dan haar en vergeet
ik alles, ook mij zelf en mijn pijn, maar aan mij zelf
overgelaten ben ik een verlorene .
Ik kan toch niet altijd bij haar blijven in haar moeders
huffs . Ik hoor toch hier op Spandauerhof . Dat zegt zij
zelf ook altijd weer en dan schudt zij zoo hulpeloos
vragend haar lieve hoofd .
Lady Kingston zei mij bij 't afscheid : „'t Is misschien
goed dat je heengaat . Daphne zal flu begrijpen ; zij is
zoo naar je toe gegroeid dat zij je niet meer missen kan" .
Neen, wij kunnen elkaar niet missen, zij schrijft dat
ik haar heele zelf met mij mee genomen heb, en ik
weer niet zeker of ik flog een zelf heb

Johannes denk het je in
zij kon hier zijn op
Spandauer-Hof ; er bestaat geen enkele reden waarom
ik hier alleen ga, waarom zij en ik zullen lijden door
van elkaar gescheiden to zijn .
En toch sta ik machteloos en hulpeloos . Zeg je flu
nog : „Nicht grubeln, nicht grubeln !" ?
Maar mijn God, Johannes, wanneer snag een mensch
Ian wel grubeln
Vergeef me dat ik klaag, ik kan tegenover niemand
anders klagen .
Aan moeder heb ik gezegd dat ik alleen nog wat
geduld moet hebben .
Maar haar fij ne intuitie begrijpt toch wel .

Zij is als een engel voor me .
Iedere andere „Schwieg ermutter" zou bitter gevoelen
tegenover Daphne, geloof je ook niet ? Moeder niet .
Liever dan langer to klagen zal ik je vertellen van
Monte Cavallo en van de sfeer daar, waarin ik nu
eenige maanden toeven mocht .
A is je binnen komt in dat g ezegende huffs, dan heb
je 't gevoel dat je flog nooit ergens anders thuis bent
geweest. Er is nooit iets dat je hindert . Waar ter wereld
vindt je dat ? Er is een fijne geest, een „bon ton" zonder
dat men ooit eenig opzet of iets gedwong ens voelt ;
een gratie van ziel die het geheele leven op een hooger
niveau brengt .
Ieder antler bestaan lijkt grauw en dof bij het hunne
wergeleken . In Monte Cavallo's sfeer is altijd dat fluidum,
3
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dat onuitsprekelijke, (ach Johannes, ik hoef 't jou niet
to verklaren) waardoor ieder oogenblik een nieuw
schepping words .
1k groei in die sfeer als koren over nacht.
En alle gedachten zijn vrij !
Als wij philosopheeren, ben ik flog nooit op een grensgestooten, bij die twee exquise vrouwen .
Zij hebben beiden veel geleden ; dat leed heeft verschillend op hen ingewerkt, maar zij hebben het beiden
tot jets moois weten om to werken .
H et heeft aan beiden gegeven dat zij afgedaan hebben
met het onwerkelijke, en slechts leven voor de echte
mgen .
Dat maakt een gewij de rust om hen heen, die niet
gestoord words door de duizend en een futiliteiten van
het leven der meeste menschen . De wijngaard is nietdoor de kleine vossen bedorven .
En dat is Loch de eigenlijke tragiek van het leven,
niet het groote iced ; dat doodt niet het fijnste in je,,
verhindert niet de zielenvlucht . . . .
Wie de mooiste is van de twee, ik weet 't niet, de
moeder of de dochter .
Zooals hun leven is, vrijgevochten en ongerept, zoo
is hun verschijning ; zoo verschillend van elkaar, maar
daarin gelijk .
Er is jets van de koelte van den vroegen morgen,
en toch jets zoo zonnigs en seers in hun atmosfeer .
o Johannes, als ik na een langen werkdag 's avonds
bij hen binnen kwam !

Voorjaar en zomer kwam rnij to gemoet, al loeide
de sneeuwstorm om het huffs, al was het midden-winter
en al laaiden de vlammen hoog op in de schouw .
Lady Kingston kan er sours zoo jong uitzien dat zij
een oudere zuster van Daphne lijkt . Als zij zings, accompagneert Daphne en omgekeerd ; beiden hebben altstemmen, Lady Kingston's stem is kristallijner, Daphne's
stem als donkey-fluweel . Wie van de twee stemmnn
eigenlijk mooier is, weet ik niet . Het zingen van Lady
Kingston brengt mij in de sereene stemming van
gletschervelden waarop zonlicht speelt ; Daphne's lied
lokt en treks a s geur van rozen 1n een zomernacht
„quella the imparadiso la mia mente" . . . .
En het huffs dat zij bewonen, de kamers waarin zij
leven, zonder eigenlijke stijl, toch zoo „aus einem Guss'
en als ter plaatse ontbloeid, altijd feestelijk als werd
een koning verwacht . En Johannes (een klein geheim
tusschen jou en mij) : Zooals zij zich kleeden! Lijnen
voor een P'hidias, sluiers voor Botticelli . Zij zouden mij
hebben benijd . En jij Johannes, benijdt jij me niet?
Ik wil de laatste zijn our je Olympische rust to storen,
maar reken er op dat je in Mei met mij naar Noorwegen gaat . Je moet dat alles met mij beleven zoo
waar je mijn vriend zijt.
RUDOLF .

VIII,
MONTE CAVALLO,
12

April 18 8
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Rudolf, je hebt overwonnen !
Du bist mein Konig ewiglich
Maar leg geen banden om me heen, wat hebben
andere menschen daar mee to maken? Je lieve moedertje,
mij n moeder en Johannes, als die het weten, is dat niet
g enoeg
o spreek nooit, jii nooit van die ketting waarvan
vader sprak, waardoor je iets worden moet, wat je niet
van zelf zijn zoudt . Ik wil niet worden, ik wil zijn . Ik
wil niets beloven, want dan zou ik immers niet vrij zijn
om je altijd weer op nieuw to kiezen .
Iederen morgen dien God geeft, wil ik weer opnieuw
alles voor je zijn, en geven met vrije handen .
Altijd zullen wij twee weer onzen beker vullen uit
de oerbron, en drinken onzen morgendrank van bet
opborrelende water ; niet van het reeds neergedaalde,
en over de aarde uitgevloeide .
Vang mij niet, bind mij niet .
In voile vrijheid wil ik naar je hart vliegen, als de
leeuwerik in onbeteugelde, stijgende vlucht .
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In Augustus kom dan, dan wacht ik je, dan hen ik
Rudolfs Daphne .
Weet je hoe ik 't mij heb g edacht ?
Ik weet een eiland ver in zee, een verlaten eiland,
een zalige wildernis met bet heerlij kste strand, waar de
rotsen in alle kleuren opstijgen uit zee .
Daar roeien we uit in den nacht ; een stille, warme, lichte
Augustusnacht, als bet maanlicht vloeit over de golven .
Daar hangen de gouden wieren als kantwerk over de
rotsen, en als je je voorover buigt over de diepe spleten,
waar bet groene zeewater klotst, zie je de prachtigste
blauwe, roode en paarse bloemenwonderen .
En bet geurt er zoo zilt . De zeevogels, als zilveren
wolken, vliegen of en aan, lokken en roepen bun verlangen en wee .
Daar is een huisj e van rots en steep waar ombeen
de wilde roten ranken, en waar viooltjes groeien op
bet zoden dak.
Moeders vriend heeft bet daar laten bouwen om de
algen, wieren en schelpen to verzamelen . Wij hebben er
weken lang gewoond . Er is een klein proviand-huisje,
waar je alles in vindt was je noodig hebt om to leven,
en Dora regeerde in bet kleine keukentje en wist niets
heerlij kers dan op dat eiland to mogen zij n .
En als je een roode vlag op een rots plant in zee,
dan stops bet stoombootje, dat bier 2 maal in de week
voorbij komt .
Hoe vindt je mijn plan? Lacht bet je toe?
Zoo heb ik bet gedroomd .
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Vraag niet waarom nog gewacht tot Augustus.
Ik heb den tijd niet bepaald . Ik geloof niet dat wij
menschenkinderen zoo jets in handen hebben .
Vannacht in Broom was de newel der tijden opgetrokken . Ik zag in verre verte twee menschenkinderen,
die knielden aan een eenzaam strand .
Het was een stille, warme, lichte Augustusnacht .
Het eiland was hun godshuis, de rotsen het altaar,
terwijl de golven melodieen ruischten en de stem van
den nacht zong .
Waren w / Bat Rudolf?
Het „eeuwige feit" heeft geen begin en geen einde .
De waste oogenblikken van het heden vloeien op het
rad der tijden in een .
Is Bat de eeuwigheid die wij niet kunnen uitdenken ?

En als 't herfst wordt, en de stormen zijn in aantocht,
Ban zullen wij van zelf verlangen naar een warmer nest,
een hechter huffs, naar ouzen eigen haard op Spandauer-Hof !
Want daar in zijn eigen rijk wil ik mijn koning
DAPHNE .
dienen, als Rudolfs
SPANDAUER-HOF,

i 8 April

1 887 .

Liefste,
Je brief ligt voor me en ik lees je gulden woorden
voor de zobveelste maal .
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Is bet waar? Ben ik wakker? Droom ik niet?
Mag ik komen in Mei, al is 't maar voor een dag,
om je to danken, om je vingertoppen to kussen, om in
je oogen die wondere, nieuwe waarheid to lezen, en in
herinnering aan omen Mei op den Nab-Scar!
Dezen zomer nog mag ik je komen halen ?
Dezen zomer wil je mijn zijn ?
Dezen winter wil je bij mij zijn op Spandauer-Hof?
Liefste
„K.ehr emn bei mir,
Und schliesse du,
Still hinter dir
Die Pforten zu" .
Nu je mij lief hebt om Liefdes wil alleen, maak ik
nij geen zorgen meer . Jij, mijn bruid hebt over alles
te beslissen . Neem jij de leiding over al onze dagen .
Ben ik flog aardzwaar, leen mij je vleugels .
In Augustus kom ik om je lichte droomen to volgen
maar eerst in Mei !
Dan knielt je koning voor zijn koningin en kust den
zoom van haar kleed .
Ja Daphne, dat de tijd een stuk van de eeuwigheid
is, dat weet ik als wij samen zijn, als ieder oogenblik
eeuwigheids-inhoud heeft . O mijn zachte Lief, dat ik
Never heb dan mijn eigen ziel !
RUDOLF .
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z Juni
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Rudolf, ik heb vandaag een lang gesprek g ehad met
den „Prest" . Ik weet niet of ik je ooit vertelde dat k
't was die mij telefonisch geroepen had, toen je mijn
levensgevaarlijken tocht over het ijs onderbrak, en wij
nog juist bijtijds kwamen our dien boer to helpen verbinden, die met het mineeren van rotsen die vreeselijkeverwondingen had gekregen .
Wij waren thuis komende zoo vol van het ongeluk
en van onze eigen dingen, dat ik mij niet herinner, hoe
veel en hoe weinig ik je van hem verteld heb .
't Is waar ook, je hebt hem later nog eens een avondd
bij ons ontmoet . Je weet dus was een eigenaardia menschentype hij is .
Hij staat hier dan ook bekend als een zonderling, en
zijn gemeenteleden wisten eerst niet goed was zij van
hem denken moesten . Zij vertrouwden hem ook niett
recht, totdat een philosophisch aangelegd boertj e zei
„Hij ziet alle aardsche en hemelsche dingen met andere
oogen dan wij ; is 't wonder dat zijn mond ze dan ook
sours met andere namen noemt" .
Dat sloeg in. Nu zijn ze maar al to blij met hun,
„Press" en zouden hem niet meer willen missen .
Hij heeft vroeger to Londen onder de Scandinavische
zeelieden gewerkt. Hij is plotseling van daar vertrokken~
niemand wees waarom, en heeft zich toen aangemeld
voor een afgelegen plaats in het noordelijkste Noorwegen,

121

in Finmarken, waar de afstanden zoo groot zijn, dat
men niet met mijlen, maar met geographische breedtegraden rekent .
In die grenzenlooze verlatenheid heeft hij zich zelf
gevonden . Daar, op die oneindige sneeuwsteppen van
Finmarken heeft hij zijn openbaringen gehad, die hij
flu hier voor zijn boertjes tracht to vertolken .
Het heeft hem veel strijd gekost om zijn geliefd
Finmarken to verlaten, maar hij is toen ziek geworden
en moest een milder klimaat zoeken, wat hij hier gevonden heeft .
Vindt je ook niet dat hi] m eer van een Spanj aard heeft
dan van een Noor, met die fonkelende, zwarte oogen
en zijn spitsen, sneeuwwitten baard . Vooral als hij zijn
geplooiden prestekraag aan heelt, schijnt hij uit de lijst .
van een Velasquez gesprongen .
oude Martha, zijn huishoudster, is dikwijls ongelukkig
over hem en klaagt ons haar nood .
„Je kunt niet voor hem zorgen", zegt ze dan, „hij
is nooit op tijd voor de maaltijden, en als je 's avonds
apes gezellig voor hem hebt gemaakt, de kamers warm
en behagelijk, dan verdwijnt hi] op zijn sneeuwschoenen
en komt niet voor in het hope van den nacht thuis . 't Is
een zegen dat hij geen vrouw heeft, . . . . die hield er
het leven niet bij . Maar goed dat hi] is! Daar is het
eind van weg " . En hoofdschuddend is zij niet uitgepraat
over „stakkers Prest" die veel to goed is voor deze
wereld, die apes weggeeft, zijn geld en zijn goed erg
hulpeloos is als een kind .
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Hij vergezelt prof. Tournefort wel eens op zijn onderzoekingstochten en deze is er over uit, hoe hij altijd
precies de plaatsen weet waar de zeldzame exemplaren
to vinden, zoowel van algen en wieren aan het strand,
als van de alpine-flora in het hood g ebergte .
Het zijn in Londen heeft hem niet veel wereld-wijsheid
aangebracht, maar de sneeuwsteppen van Finmarken
hebben hem een ruimen blik en een hoogere wijsheid
gegeven, zoodat hij nergens nauwe grenzen treks, en
een wel is geworden van oorspronkelijke gedachten .
Eens heeft moeder voor hem gezongen . Toen is hij
doodsbleek opgestaan, en heeft zich verontschuldigd dat
hij nog naar een verren zieke moest . Dien nacht is hij
niet thuis gekomen, heeft Martha ons verteld.
„Ik geloof", zei Martha, en fluisterde geheimzinnig,
„dat er oude schimmen opduiken als hij zoo wonderlijk

doer, oude pijn die hij zoo in 't aldaagsche leven vergeten
kan. Maar hid is toch de gelukkigste mensch op de
geheele wereld, want hij is niet in staat om een slechte
gedachte uit to denken . Er bestaat geen tweede mensch
die op zoo goeden voet staat met ons' lieven Heer" .
J e moet haar dat hooren zeggen in haar eigenaardig
dialect .
Deze inleiding moest ik je schrijven, eer ik je van
mijn gesprek met hem vertellen kan .
Hij had me gevraagd om met hem mee to gaan naar
een afgelegen hut, waar een ziek vrouwtje lag, die . naar
me gevraagd had . Je weet, ik heb toen in Duitschland
een cursus mee gemaakt, zoodat ik wat verplegen kan .
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De Press vraagt me dikwijls om naar zijn zieken to zien .
Het was een lange tocht .
Hij vertelde van Finmarken, ik vertelde van Grasmerelake, van mijn vlucht naar hier, en van jou Rudolf .
Ik heb hem onomwonden alles toevertrouwd . Hij heeft
toen zoo prachtig gesproken over vrijheid in gebondenheid, dat hij mij bijna overgehaald had . Toen kwam
toch weer de oude angst, die sterker is dan ik zelf, en
ik smeekte hem om mij niet to overreden .
„Zit het zoo diep mijn kind ?" zei hij, en hij zag mij
fang aan, als doorboorde hij mijn ziel ; „houdt dan je
overtuiging vast, en laat je niet in de war brengen .
Na God zelf, bestaat niets waar ik meer vertrouwen
in heb, dan in de stem binnen in ons .
Als wij daaraan gehoorzamen, kunnen wij ons niet
vergissen .
Wees je zelf, bewaar je zelf. Al 't andere komt terecht .
o ik wees", ging hij voort, „de menschen zullen mij
veroordeelen om was ik nu gezegd heb, maar ik kan
niet anders . Ik kan mijn medemenschen niet raden om
tegen hun geweten to handelen . Maar ge kiest een
moeilijken weg, kind .
Het is moeilijk to gelooven dat men verder ziet dan
anderen .
Maar gelooft ge waarlijk dat ge daar der waarheid
nieuwe wegen opens, hoe zou ik dat mogen tegenhouden,
ofschoon ik wees dat het een bittere kelk is die je gegeven is om to drinken . Was die kelk niet zoo bitter,
was die weg niet zoo moeilijk, wij zouden to veel voor
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hebben op de anderen . Het is het tegenwicht ons gegeven om ons niet overmoedig to maken .
Maar is het noodig dat je dat kruis om je jonge
schouders neemt ? Is het in navolging van Hem die
gehoorzaam was tot in den dood ?"
„Wat is gehoorzamen?" vroeg ik .
„Nauwgezet luisteren naar Gods wil en daar naar
handelen", antwoordde hij. En ik : „Maar dat is immers
wat ik wil, dat is wat ik probeer to doen" .
„Dan is ailes goed, dan hebt ge niet to vreezen" .
Toen draaide hij plotseling om, wij waren bij ons hek
gekomen. Hij ging, zonder mij goeden dag to zeggen .
Van avond zond hij mij een briefje, waarin hij 't volgende schrijft
„Ik heb altijd gedroomd van een komend geslacht
waarin alle menschen goed en rein zouden zijn .
Ik heb het ondervonden : eer gaat een kameel door
bet oog van een naald .
Toch hebben zi n og minder gelijk, die meenen, dat
de vervulling van dien Broom onmogelijk is . Dit lijkt
slechts een paradox .
Kunt ge de oplossing vinden ?
De intuitie van een refine vrouw vermag oneindig veel .
Gezegend de man die haar volgen mag" .
Rudolf ik voel me zoo klein tegenover die groote
woorden .
't Is Iaat geworden . Moeder slaapt al lang . 't Is zoo
doodstil, in en om het huffs . 0 was je hier !
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J e tending roode anjers houdt mij gezelschap . Zij staan
in een ronde kom naast me, en geuren als waren zij
vandaag geplukt .
lk maakte even een gauze in mijn schrijven ; de groote
gouden maan zeilt door het avondrood, boven de hooge
sparren om het huffs .
lk dacht aan den winternacht, toen jij daar stond . . .
en flog niet binnen kwam . . . .
Op eens herinnerde ik mij een droom, dien ik half
vergeten was : lk tag uit in een groote duisternis, maar
vlak voor me was een kleine Iichtvonk .
Na een wijle keerde ik mij om en zag aan de kim
een grooten, sterken vuurgloed die langzaam klom, tot
de lichtvonk bereikt was, en er in opging .
Toen geschiedde een wonder .
De kleine vonk zette den gloed zoodanig in brand,
dat de geheele wereld als door een tweede ton verlicht
en verwarmd werd .
Kan je dien droom duiden Rudolf, voor je
DAPHNE .

SPANDAUER-HOF,

Liefste,

8 Juni

18 8 7 .

De Press heeft gelijk .
Gezegend de man die jou volgen mag .
Als ik bij je was, zou ik den droom beter kunnen
duiden . Toch geloof ik dat ik ook in de verse jets begrijp.
lk zal hier een „gefluisterd gesprek" tusschen Liefde
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en Wijsheid (Vuur en Licht) van Jacob Bohme voor
je afschrij ven .
Het lijkt mij van dezelfde stof gemaakt als je Broom
susse Liebe, lass mich dock nicht wieder von
dir weichen . Ach ich bin ja vor dir dunkel,
mache mich dock licht" .
Wo bist du so lange gewesen ?
Fi hre mich dock auf rechter Strasze .
In definer Liebe ergeb ich mich .

Feuer : ,, O

Licht : Ich babe nicht ohne deine Feuersmacht frohlich
sein konnen, denn du bist mein Mann, vor dir
wird mein Glanz offenbar .
Du kannst meine verborgene Wunder in deinem
Feuersleben offenbaren .
Bleib dock mit deinem Angesicht vor mir, and
gieb mir deine Feuerstrahlen .
Zunde mich an .
So will ich dich mit meiner si ssen Liebe and
hellem Licht in deinem Feuersleben erfreuen .
Wirke du in meiner Liebe deine Wunder dazu
Gott dich erwecket hat" .

susse Liebe, du bast mir Wasser des ewigen
Lebens aus Gottes Bri nnlein mitgebracht, and
mich in meinem grossen Durste erquicket .
In dir kann ich mich erfreuen .
Du wandelst mir meine grosse Feuersangst in
grosse Freude" .

Feuer : » O
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Licht : „Ich bin durch die tiefen Thoren Gottes bei dir
eingebrochen . Du kennest dish selbst nicht, nosh
was dein Amt fist"
.
Fever : „Lass mich nur dir befohlen sein, ich kann mich
nicht verwa ren .
Gieb mir nur define Liebesstrahlen and fuhre mich .
Ich will hinfort dein eigen sein and nichts mehr
wollen and begehren, ohne was du durch mich
willst .
Ich habe nun genug" .
Vandaag stuur ik een nieuwe zending anjers . Mogen
ze bij je staan als je bet „gefluisterd" gesprek leest?
O hoe benijd ik de bloemen
RUDOLF .

In het allerheiligste hing ook een schilderij, dat geschilderd werd op het verlaten eiland, in de bewuste
Augustusmaand waarvan Daphne droomde, en die werkelijkheid voor hen werd . „Begegnung" heet het schilderij .
De schilder heeft bet sereenste oogenblik van den dag
gekozen, als hemel en aarde zich ontmoeten en in
kleurenbrand in elkaar opgaan .
Men moet den gloed van den Noorschen zomer-avondhemel kennen om de kleuren to begrijpen ; het is een
brand van blauwe, roode, paarse en oranje vlammen .
Het vuur plant zich voort op de golven en op de
rotsen, het schittert en tintelt in een bevende kleur-
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nengeling . En 't zonnegoud sprankelt en vonkelt door de
kleuren heen en vereenigt ze alien tot volkomen harmonie .
Op het uiterste van het strand, tegen den verzengenden
;gloed, de fijne teere lijnen van de schoonste der vrouwen .
Op den elleboog geleund, de kin vragend opgeheven,
.ziet zij naar het kleuren-wonder .
Haar voet raakt de vuur-golven, en om haar hoofd
ligt een van zonne-goud geweefden bruidskrans
Waar in het perkamenten boek sprake is van dit
schilderij, is veel later een gedicht bijgevoegd met Lady
. .ingstons hand geschreven
You were the essence of spring
Wayward and bright as a flame,
Though we have drifted apart,
Still how the syllables sing!
Mixed in your musical name,
Deep in the well of my heart .
Once in the lingering light
Thrown from the west on the sea,
Laid you your garments aside .
Slender and goldenly bright
Glimmered your beauty set free,
Bright as a pearl on the tide" .
lk heb die woorden eens teruggevonden . Zij stonden
in een klein, in purperen leer gebonden boek] e . Ik las
ze een zomermorgen onder denneboomen, terwijl de
*wielewaal onafgebroken foot .
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Dat boekje is verdwenen . 1k weet niet van wien de
woorden zijn, en als ik ze zeg of zing, dan mengen zich
vele kleuren dooreen, .als in Rudolfs schilderij, en ik weet
niet wat de boventoon heeft in mijn herinnering, de zilte
gear van wieren op het Noorsche strand, of de harsgeur
van zongestoofde dennen, dien zomermorgen in het lage
land aan zee .
Achter in het hock vond ik een brief van den „Wrest",
roerend in zijn eenvoud, roerender flog door groote
wij sheid
ROSENDAL,

r o A ugustus 18 8

7.

Lieve vrienden,
Vergeef mij als ik stoor . Dat zou wel het laatste zijn
wat in mijn bedoeling ligt .
Wat ik u heden schrijf, heeft mij reeds dagen lang
in de handers gebrand, maar als ik de pen opnam, weigerde
zij om to schrijven . De pen is gesneden uit den vleugel
van een witten zeearend, die eens als een verschietende
ster het blauw boven de steppers van Finmarken doorkliefde . Zij heeft reeds zoo dikwijls mijn hand geleid,
zij weet wanneer men schrijven mag, en wanneer niet .
Het geluk van twee menschenkinderen zooals gij zijt,
is zoo heilig en grout, dat het mij is als hoorde ik het
eenstemmig gejuich der morgensterren en het gejubel
van al de kinderen Gods, als ik aan a denk .
Heel de wergild met al haar gunners en sterren ware
9
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niet voor niets geweest, had zij slechts die eene zaligheid voortgebracht, . . . . want die is in staat om heel
de schepping to omvatten, en zie er is nog plaats .
Gij beiden weet dit, en ik behoef 't u niet to verzekeren .
Maar omdat ik uw geluk zoo lief heb als het smetteloos
wit der oneindige sneeuwvelden, en omdat nog niet a11e
menschen rein zijn en goed zooals gij, meen ik een
uitweg to hebben gevonden, die u niet wonden zal en
uw zielevlucht niet storen zal .
De slagpen van den witten arend heeft uwe namen
in een boek geschreven, waar nog nooit iets anders in
geschreven is .
Gij staat daar vermeld, als zijnde getrouwd io Augustus
. A is getuigen heb ik Lady Kingston en professor
1887
Tournefort ingeschreven .
Daarmede zijt gij volgens de Noorsche wet geldig
getrouwd. Het boek staat naast het gewone trouw-boek,
in het archief. Niemand dan gij en ik weten van dit boek .
Gij zijt vrij om het ten alien tijde bij mij to vinden,
of op to eischen en to vernietigen . Het bestaat, of bestaat niet, al naar gij wilt .
Hiermede heeft mijn pen de boodschap gebracht .
Misschien vraagt gij : „ Wie maakt daar wijs beleid
tot duisternis door woorden zonder verstand ?"
Misschien ook ziet ge daarin een derde mogelijkheid,
die altijd to vinden is, waar schijnbaar maar twee voorhanden zijn .
Uw oude vriend
de „PREST" .
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Den laatsten Zondagmorgen voor mijn vertrek van
Spandauer-Hof zaten wij nog eens in den rozentuin,
Rudolfs moeder en ik .
Het was er zoo Sabbat-stil, geen arbeider aan het
werk, alleen twee lan ge lijnen van onze voetstappen
verstoorden de onontwij de rust der geharkte zandpaden .
Het had 's nachts geregend, de rozen hadden gedronken,
bewaarden nog de droppels op de donkerroode bladen,
en geurden in de nu stovende zon . De dagpauwoogen
met de fonkelende safieren op 't rood fluweelen kleed,
omzweefden de witte lelies en wiegden zich op de
gouden stempels .
Wij voelden Rudolf en Daphne zoo nabij . Het was
als konden we ieder oogenblik, boven de geschoren
meidoorn-heggen uit, de blauwe sluier zien zweven van
haar, die koningin van dit zomerfeest behoorde to zij n .
Mevrouw von Vogelstein verhaalde an Daphnes laatste
levensj aar, hoe haar ziekbed geen ziekbed geweest was,
maar een langzaam verglijden in een grooter licht .
Rudolf droeg haar iederen morgen in den rozentuin ;
bij goed weer lag zij daar den ganschen dag op de
chaise longue, tot zij een stillen, gouden octoberdag
is eengegaan .
Het najaarsloof schitterde in duizend kleuren, de zon
wierp stralenbundels licht op de roode wingerdranken
om het huffs
. de Iaatste rozen lagen in haar hand .
Zij had den ganschen morgen niet gesproken ; maar toen
Rudolf haar binnen wilde dragen, schudde zij het hoofd
en zei : „Strakjes, als de zon slapen gaat, nu nog niet" .
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Toen beduidde zij Rudolf dat hij naast haar zou knielen,
en gaf hem haar opdracht : „Help het nog verbreeden,
was wij gevonden hebben ; een kleinen tijd slechts, en
ge zult mij volgen" .
Toen Rudolf zijn tranen niet langer bedwingen kon,
fluisterde zij : „Doer het er eigenlijk zoo veel toe, mijn
jongen, het korter of langer samen zijn hier ?
Hebben wij niet door onze liefde de gansche volheid
van het aardsche bestaan genoten ? Is ons niet de diepste
meening van het leven geopenbaard ? Wat voor anderen
donkey en onbegrij pelij k was, heeft ons niet verontrust .
Twee dingen heeft bet leven ons onthouden : vaders
zegen en bet uit ons geboren kind . Het blijft der eeuwigheid voorbehouden om die vragen to beantwoorden .
Was bet eerste gebrek aan inzicht van vaders kant,
of gebrek aan uitingsvermogen van mijn kant?
Het tweede, Rudolf, . . . ik zie reeds een oplossing
gloren . Het kind is niet der liefde eenige vrucht . Misschien
is dit mijn heengaan, onze scheiding, de barensnood
waaruit ons kind geboren words" .
Toen sloot zij de oogen en sliep zachtjes in .
Rudolf breidde shawl en plaid dichter om haar heen
en zat onbewegelijk om haar rust niet to storen .
Bij bet scheiden van de zon stond hij op en bong
zich over haar been .
Zijn moeder en Lady Kingston, die voor bet raam
wacht hielden, om op een minste wenk to komen, waren
gen aderd .
Heel de hemel stond in brand ; het Spandauer-woud
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lag als een kleurenzee aan den einder, Daphnes mooie
haar werd nog eens met zonnegoud gekroond .
De gansche rijkdom van lente en zomer was als
verzameld in een laatste zon- en zomergroet.
Toen sloeg zij de oogen op, en blij verwonderd als
een kind : „Ben ik nog bij je, Rudolf, ik was al zoo ver" .
Toen zij de pracht om zich heen zag, trok zij Rudolfs
hoofd naar zich toe en fluisterde : „Zoo rijk, zoo volgedronken als de stervende zomer ga ik flu heen" .
Na een wijle vroeg zij : ,,Is moeder bier?" En toen
deze Rudolfs plaats had ingenomen, vroeg zij haar om
bet tonne-slapelied van den Nab-Scar voor haar to zingen .
Toen tong die lieve moeder haar zachte kind ter rust .
Op eens werden wij opgeschrikt door naderende voetstappen . Een derde lijn was over bet pad getrokken,
dat van de terrassen naar onze bank leidde .
Voor ons stond een man van onbepaalbaren leeftijd, in
Norfolk en kniebroek, de groote panama-hoed in de hand .
„ Jij bier lieve vriend, je komt als geroepen", zei
Mevrouw von Vogelstein, en stelde hem mij voor als
staande aan 't hoofd eener kolonie waarvan Rudolf en
Daphne de mede-oprichters waren .
Hij zag mij onderzoekend en ietwat wantrouwend aan .
„Zij is een van de onzen", verzekerde mij n gastvrouw,
terwijl zij hem geruststellend de hand toestak .
Toen verhelderde zich zijn peinzende en in zich zelf
g ekeerde blik, en ik zag twee groote blauwe oogen
waarin een kind to spelen tat .
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„Wat een dag !" riep hij uit, „mag ik hier blijven
vandaag en vergeten dat er nog iets anders bestaat dan
Spandauer-Hof en de herinnering aan hen, van wie gij
beiden zooeven nog gesproken hebt ?"
„Spraken wij zoo luid, ik dacht dat wij fluisterden",
zei Mevrouw von Vogelstein .
„Keen, neen, ik heb geen woord gehoord, maar ik
zag het aan a beiden, en waar zou men anders over
spreken, hier in deze Sabbat-stilte, in dit hun gezegend
rijk. Kon ik nog maar eens kracht putten uit hun sterkte,
maar ik heb hen gekend en dat is genoeg" .
Hij vertelde ons van zijn kolonie, en van zijn nieuwe
plannen, eigenlijk reeds oude plannen, door Daphne en
Rudolf met hem ontworpen en nu pas werkelijkheid
wordende .
Hij had de teekeningen van Franz medegebracht,
voor een to bouwen feesthal, waarin vele der schilderijen
zouden worden aangebracht, door Rudolf aan de kolonie
vermaakt. Die hingen flu in een to bescheiden omgeving,
en kwamen niet tot hun recht .
Daar ook zal Johannes muziekfeesten geven en professor Tournefort zal er voordrachten houden . Het geheel
zal een tempel van wijsheid en schoonheid worden zooals
Daphne en Rudolf zich dat gedroomd hebben, een
centrum vormende in de kolonie, de kroon en de heerlijkheid van het leven der kolonisten .
1k was verwonderd . Hoe waren Rudolf en Daphne
op 't idee van een kolonie gekomen? 't Scheen mij niet
op hun weg to liggen, zoo heelemaal niet in hun lijn .
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„Neen misschien niet", antwoordde hij, „magi- 't is
ook geen gewone kolonie, 't is onze kolonie" . Terwijl
hij dit zei, speelde het kind onbedaarlijk in zijn oogen .
„onze kolonie?" herhaalde ik lachend, ,,is dat de
officlee e naam?'
„Ja, dat is de officieele naam, zoo staan wij bij de
groote heeren geboekt . Alle zwaarwichtige woorden als
„Siedlungs-genossenschaft" en „Bruderschaft" en wat
dies meer zij, hebben wij geschrapt . W ij hebben over
't algemeen heel veel geschrapt, alles wat onnoodig het
wij hebben
leven bemoeilijkt en tegenhoudt ; en
de zorgen afgeschaft" .
„Hoe kan dat ?" vroeg ik.
„Wij maken ze eenvoudig niet", was zijn leuke
antwoord . „Als men geen zorgen maakt, dan bestaan
ze niet ; maar het verwonderlijke is dat de menschen
de zorgen liefhebben, en er zich aan vast klampen . De
menschen moeten er bij ons aan wennen, zij missen
eerst iets, als zlj blj ons komen . omdat wij zorgeloos zijn .
Zij hebben het spelen verleerd de menschenkinderen,
en houden hun werk en hun tobberijen voor veel
gewichtiger . Dat is de groote vergissing .
Het is toch volstrekt niet gezegd dat hetgeen waarmede wij, misschien geheel toevallig, ons brood verdienen,
onze eigenlijke bestemming, ons waarachtige werk is .
dan heeft
H eeft men uitgevonden wat dat wel is
men zich zelf gevonden .
Het spelen noem ik datgene waar ons heele wezen
ja op zegt, waar wij op aangelegd zijn . Er zijn menschen
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die altijd door druk bezig zijn, en toch ,veinig of niets
verrichten, omdat zij geen tijd hebben, of geen gelegenheid vinden voor de dingen waar hun hart naar uitgaat ;
en er zijn menschen die weinig of niets schijnen uit to
voeren, naar geheel verzadigd en gelukkig zijn, omdat
zij altijd bezig zijn met de dingen die er voor hen
werkelijk op aan komen .
Ons spelen zou ik de scheppingsdrang in ons when
noeme:n .
Waar werken en spelen samen vallen, daar is ,, alle
Welt am Ziel" .
Dit is geschied bij de grooten, de wijzen, de kinderlijken, de dichters, denkers en profeten . Dit is geschied
bij een Homerus, een Jesaja, een Dante, bij Michel
Angelo, Bach, Beethoven, Luther of Edison,
en
zie de mensch in het beeld van- zijn God is een schepper
geworden.
Sleehts in de dingen die de scheppingsdrang in ons
bevredigen, slechts daarin rusten wij, al 't andere vermoeit ons, tobt ons af, wij kunnen er ons zelf niet in
geven, onze arbeid is to vergeefs .
Het is niet allereerst geluk waar onze ziel om roept,
maar dat ons leven niet vergeefs zij, dat wij zijn mogen
waartoe wij ons zelf geroepen weten, en dat er iets
uitga van ons leven . Hebben wij die bevrediging, dan
is geen inspanning ons to groot ; de inspanning is geen
inspanning meer, want wij putten dan uit een wel die
niet ver rogen kan .
" oen ik Rudolf en Daphne ontmoette, was ik een
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hard werker, ik werkte van den morgen tot den avond,
maar zonder blijdschap . Ik had nog zelden of ooit iets
goeds verricht .
Daphne was mij een openbaring .
Haar leven was het mooiste kunstwerk dat mij ooit
onder de oogen was gekomren . Zij ontdekte mij aan
mij zelf. Zij leerde mij spelen" .
„En wat is uw spel?" vroeg ik .
„ Mij n spel is den bezorg den mensch onbezorg d to
maken, den gebondenen vrij to maken, den zwaarmoedigen to leeren lachen" .
U is dus menschenvisscher, en gaat als een Socrates
onder de menschen, en vertelt hen dat alles waarover
zij tobben niet zoo heel gewichtig is, dat alles voorbij
gaat, dat alles een overgang is" .
„Juist, en dat er maar heel weinig wel gewichtig is,
namelijk : zich zelf to vinden, dat zelf in liefde to geven,
en to bewaren voor een lange eeuwigheid" .

ERRATA.
Paging 74, op den i 6en regel van boven staat : Ariosa,
moet zijn : Arioso .
Paging 103, op den yen regel van boven staat : Der
du zerreiszt es, enz . moet zijn : die du
enz .

Van dezelfde schrijfster is verschenen

TE HOOT EN TE GRAS
DOOR

VALBORG ISAACHSENDUDOK VAN HEEL

Prijs
In prachtband .

f4.
. "4 .90

Uit eenige beoordeeli.ngen

De schrijfster van de „Noorweegsche Brieven" en van het zoo diepe
en rein-menschelijke „ln het Heiligdom", verzamelt in dezen bundel
vijf en dertig schetsjes, waarschijnlijk oorspronkelijk journalistiek werk .
Vele en velerlei zijn de onderwerpen die ze behandelt en vele en
velerlei zijn de belichtingen waaronder zij ons laat zien menschen en
dingen, en vooral de natuur, bekeken met liefdevolle oogen en 'n
warm hart .
En wat ons 't meeste aantrekt in dit werk is, dat we door alles
heen voelen, dat de schrijfster is een nobele, eenvoudige vrouw, een
vrouw van zielenadel, een voorname geest .
En zoo eene in ons leven to ontmoeten kan sours onverwacht
goed doen .
De Indisclze Mercu.ur.

De voortreffelijke brieven en opstellen van deze landgenoote in den
vreemde, die toont noch haar taal, noch haar land to vergeten, zijn
sedert verscheidene jaren al een vreugde voor de lezers en het is
daarom goed, dat ze in bundels verzameld worden .
De nieuwe bundel Te hooi era to aras bevat weer van allerlei. Misschien doet een enkele titel wat meer verwachten dan de tekst geeft,
bijv . Henri Bergson, maar dan zijn toch slechts die lezers daar dupe
van, die den trant deter gevoelige schrijfster niet kennen . Vat we bij
haar moeten zoeken is de uitdrukking van een, meest teedere gewaarwording, even een tafereeltje, even een zielstoestand, kort en suggestief
meegedeeld, of wel een uiting van bewondering (Isadora Duncan) .
De bundel van Valborg Isaachsen-Dudok van Heel behoeven wij
niet breedvoerig aan to bevelen . De verschijning ervan aankondigen
F . L.
is er den lezer belust op maken ?
Nieuwe Courant .

T e H o o i e n t e G r a s, door Valborg Isaachsen-Dudok van Heel,
is een aantal schetsen uit Noorwegen van het meest-uiteenloopend
genre, geschreven door eene, die goed uit haar oogen keek en aangenaam vertelt.
Het Nieuws van den Dag.

Tot op heden leeft in mij de herinnering aan de bundels Noorsche
brieven van deze schrijfster . En het is een vriendelijke herinnering
aan boeken vol van mooiheid, fijnheid, teerheid . Daarom zette ik mij
vol verwachting aan de lezing van dezen bundel . . . Laat ik beginnen
met to zeggen, dat zelden beter titel is gegeven dan deze . Te hooi en
to gras, inderdaad, in dezen bundel schetsen staat van alles en nog
wat . Behalve verhaaltjes, stukjes over bekende persoonlijkheden, plaatsbeschrijvingen . Onder elkander staan in den inhoud : Michel Angelo,
Ole Bull, Henri Bergson, dicht er bij : Hilligenlei, Hedda Gabler,
Isadora Duncan . . . De lezer heeft over afwisseling niet to klagen . Of
er niet wat van dat hooi of gras 'k went niet hoe 'k het zeggen
moet, ook hooi kan geurig zijn gemist kon worden ? Of er niet to
veel in staat ? Van heel veel heb ik genoten . Van natuurbeschrijving,
teekening van personen, gevoelige droomerige schetsjes . Men leze een
stukj e als : De task der vrouw als opvoedster in het gezin, Nidaros,
Weelde, de Professor enz, en overal vindt ge de schrijfster van die
brieven terug. Ge legt het boek niet weg zonder weer ingegaan to
zijn in die zuivere wereld van eenvoudige schoonheid waarin 't het
hart goed is to leven .
Het Vaderland.

