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OVER STRATEN EN WEGEN

Het plan eener moderne stad is doorgaans mooier,
dan die stad zelf zal worden ; de plattegronden lijken
goed geslaagde rechtlijnige teekeningen. Die plannen
zijn vooral berekend op het esthetisch genot van luchtreizigers. Men heeft alles voorzien, behalve in de
behoefte aan het ènvoorziene, het verrassende. Niets
is echter wonderlijker dan de straten eener oude stad.
Thans probeert men met leelijke huizen een mooie
stad aaneen te bouwen ; vroeger bouwde men wel met
prachtige huizen een geheel, dat toch geen fraaie stad
mocht heeten. Door niets of maar weinig te voorzien,
kreeg men evenwel het onvoorziene, en dit is juist de
charme van de oude straten eener oude stad.
Behalve voor de omgordelende, tuinachtige buitensingels, zal men in een moderne stad niet anders dan
rechte rooilijnen trekken. Vroeger vond men dat 6f
vervelend, áfwel men meende, dat de menschen daar
zonder ook wel gelukkig konden leven: men liet straat
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en weg groeien zooals ze grotien wilden en groeien
konden. Kwam er een heuveltje in de lijn van ontwikkeling, geen nood, de straat ging wel om dat heuveltje
heen. Dat was immers eenvoudiger dan het heuveltje
weg te graven. Ook heuveltjes hebben recht van bestaan
en in de tijden onzer overgrootvaders behoefde men nog
geen rekening te houden met het feit, dat voor wielrijders en motorrijtuigen zoo'n bergje bezwaatlijk is te
nemen.
'Zoo ontstonden in oude steden zeer wonderlijke
straten en stegen. In zooverre geen invasie van nieuwe
huizen erin heeft plaats gehad, hebben ze hun karakter
ook bewaard. Want karakter hebben ze, zoo goed
als (om eens niet met menschen te vergelijken) een
oude vink of als een ponny, die met menschen intiem
is geworden.
Die wondere straten hebben een wonder vermogen !
Wat phantastische- gedachten-verbindingen doen ze niet
ontstaan in een, voor iets meer dan het gewoon logische
vatbaar brein ! Men ziet het straatje over het heuveltje
en men denkt aan iets heel bijzonders, dat in geenerlei
verband staat tot het armelijke, nauwe steegje.
De stemmingen en de denkbeelden die oude straten
wekken, zijn soms afhankelijk van het weer. Er zijn
straten die, zoolang de zon erin schijnt, iemand ziek
van verveling zouden maken, doch nauw ziet men ze
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op een neveligen najaarsmorgen, 's zomers heel vroeg in
den uchtend ofwel in andere iile belichting, of men gelooft
plots, dat men nergens gelukkiger zou kunnen leven
dan juist dddr. Er zijn zeer drukke straten, die meestal
niets bilzonders bieden, doch bij naderende lente, als
de lauwe, bedwelmende winden van de landen er door
waren, voelt men tusschen al dat stage menschengewandet juist het machtigste, dat groot verwachten,
dat zoo pijn kan doen.
In mijn oude stad ken ik twee smalle elkander
verlengende stegen, die van een plein met een oude kerk,
over een heuveltje doorloopen naar de breede rivier,
aan wier overzijde het oude gedeelte der andere stadswijk ligt. Opmerkenswaardige huizen zijn er niet in die
straatjes ; men vindt er enkel de krotten der armen,
waaruit een eigenaardige weeë, broodachtige armoegeur naar buiten lauwt. Het is er betrekkelijk duister,
want de huisjes kijken elkaar dicht in de oogen, veel
te dicht voor den vrede der bewoners. 's Avonds echter,
als het helder weer is, kan men van het plein een
groote pracht zien. De ondergaande zon heeft de over
den heuvel gaande straatjes vol zware blauw-paarse
schaduwen geslagen ; donker is de dalende rij daken
tegen de uiterste ijlheid der week-azuren lucht in 't
Oosten. Door de straatjes kijkende, ziet men in de
verte, aan de overzijde van den stroom, de geveltoppen
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van de huizen der andere wijk glorievol staan in den
zwaren rood-gouden gloed der ondergaande zon. Dan
lijkt iets vez anderd in de gewone dingen. Waarom
vergeet men dan, dat daarginder in dien avondgloor
wat oude krotten staan, waarin morrende, tobbende
menschen hokken ? Waarom droomt men plots van de
tinnen eener vreemde stad, ver, ver in een vreemde
streek, in een land waar het leven zeer wonder is
?
Er is een kromme straat in mijn stad, die heel eentonig en vervelend zou wezen, als er niet het eigenaardige was, dat men er alle honden der omgevende
buurten kan ontmoeten. Sinds eeuwen her moet dit de
geliefde straat der honden zijn geweest en n6g is ze
bij die viervoeters in hooge eere. Bij voorkeur dåår
besnuffelen ze elkander ; liefst in die straat heffen ze
den achterpoot tegen een stoepsteen ; op die trottoirs....
Laat ik kort zijn en zeggen, dat het er vaak naar
honden riekt. Het is een karakteristieke straat !
Ook weet ik een steeg, die zeer geschikt moet zijn
om een moord erin te plegen ; ze is duister en zoowel
de bestrating als de gevels der huizen hebben een
sombere rood-grauwe kleur. De vrouwen die er wonen,
kijken met heel verschrikte oogen ; de mannen dragen
een hatelijken, wreeden trek op hun wezen ; ze denken
wis aan moorden. Ze m6éten daar wel op moorden
zinnen I
8
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Dan is er een andere steeg, die, als men ze ziet van
de breede, hoog-liggende aangrenzende straat, sterk doet
denken aan een vuilen buidel of aan een smallen kuil.
Of ook aan een engen helleketel. Niet zonder reden :
er is altijd hevig en helsch krakeel. Is per toeval géén
twist, dan komen de bewoners in de verzakte ramen
hangen om van die bijzondere stilte te genieten... totdat
ze ruzie maken over de vraag, waaraan die vrede wel
is te danken !
Nog ken ik een groote, breede straat, die langzaam
stijgend een wijdgestrekten opgang vormt naar een mooie
baan, die eenzaam uitloopt op een vlakken berg onder
den grooten hemelkoepel. Die straat wekt gedachten
aan schitterende, koninklijke stoeten, die door die straat
naar het hart der stad moeten trekken.
Langs grijze kloosters daalt in sterke helling een oude,
deftige straat naar een breeder verkeersweg. Waarom
doet die nu denken aan statige patriarchen, die met
haast (half ingehouden tot handhaving der waardigheid)
van het hooge einde der oude straat naar beneden
snellen, om.... Ja, om wAt ? Dat is wè1 een wonderlijke
straat.
Er zijn nog meer wondere straten. Iedere oude straat
in iedere oude stad is iets wonders. In stadsgidsen
meldt men data van bouw, verwoesting en herbouw
eener oude buurt, doch het mooiste vertelt men niet.
--
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Misschien terecht ; de haastige reiziger verlauf het
niet en zou 't niet begrijpen.
In een nieuwe stad met nieuwe straten, waar men
Al te veilig is tegen het onvoorziene, kan men niet z66
iets gewaarworden. Die mooie, rechte, lommerrijke lanen
en singels passeerend, denkt men : meneer en mevrouw
wonen hier heel lief, als ze elkaar nu maar goed verstaan. Of men rekent : dat huis daar, doet licht f 600....
*

*

De wegen der landen zijn wel zoo wonderlijk als
de oude straten eener oude stad.
Sta midden in het land ! Om u ziet ge de wegen ;
ze zijn bijna zoo oud als de menschheid zelf. Die
wegen kunnen leiden naar Mies ; ge behoeft ze slechts
te volgen en ge vindt Laat ik hier liever eenige
verzen aanhalen, waarin van de wegen der wereld wordt
gesproken en van het vele waarheen ze kunnen voeren.
Er zijn zoovele wegen ;
Ik kies nut eigen wil !
Wat gaan mijn oogen tegen ?
Hoe vallen keus en grit ?
Waarheen kan die weg voeren ?
Naar woud waar tortels koeren ?
Naar vlakte vol wroetende boeten ?
Naar stad vol vrouwen die loeren ?
10
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Waarheen
Waarheen zou dIn
deze gaalt
gaatt ?
Naar zee onder
?
orkaan?
Naar
onder schreeuwende'
schreeuwende' orkaan
Naar
vredij/e lindenlaan
tin den laan ??
Naar vredige
zwaan?
Naar
stroom en
en een
een stervende'
stervende' zwaan
Naar een
een strootn
?

En gene,
En
gtne, waarheen
die leiden
lelden?
waarheen zou
zou die
?
Naar
waar volkeren
volkeren strijden
strijden?
Naar streek waar
?
Naar
huls van
van heimelijk
heimelijk lijden
lijden?
Naar huis
?
Naar
strand waar moeders
moeders verbeiden
verbeiden?
Naar strand
?
gaat?
Waarheen
Waarheen toch gindscht
gindsche wel gaat
Naar
knecht die een
een koning
koning verslaat
verslaat
Naar een
een knecht
verraad?
en
een hof
hof van
van feest
feest en
enverraad
en een
?
Of
naar wondere,
wondere, bochtige
bochtill'e straat
straat?
Of naar
?
?

En
naar wat doet
doet dtze
dolen?
En naar
deze mil
mg dolen
?
Naar
achter molen
molen?
Naar droom'rlge
droom'rige hoogte
hoogte achter
?
Of
naar klooster,
klooster, in
In loover
loover verscholen
verscholen?
Of naar
?
Naar
spoklre holen
holen?
Naar booze,
booze, spokige
?
Ach,
wist ik
ik wat
wat dit
bood!!
Ach, wist
die weg
weg bood
Schoone
gestaden in
In avondrood
avondrood?
Schoone gestaden
?
Ziedende
dampend brood
brood?
Ziedende dranken
dranken en
en dampend
?
Vredig
Zachte dood
dood?
Vredig leven?
leven ? Zachte
?
Ik
klu naar
wil
lk kies
naar eigen
eigen wil
'én
vele wegen
well'en I1
4én van
van die vele
Hoe
vallen keus
keus en gril
gril ??
Hoe vallen
Wat
gaall ingn
mlln oogen tegen
tegen?
Wat gaan
?

Waarheen
niet leiden !1 Er
is evenwel
evenwel
Waarheendie
die wegen
wegen al niet
Er is
nog
lang niet
niet iedere
iedere mogelijkheid
mogelijkheid genoemd
die zes
zes
nog lang
genoemdinin die
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kwatrijnen. Om al die mogelijkheden op te sommen,
zou men tot het einde der tijden kwatrijnen moeten
rijmen, want het leven is rijk en copieert niet vaak
zich zelf. Zeker, l'histoire se répète, maar niet zoo vaak
als men meent, vooral niet als men de nuancen in 't
oog houdt.
Hoeveel regels met gelijkluidend rijm waren er nog
toe te voegen aan bovenstaande strophen ! Bv. aan het
oeren-rijmende kwatrijn :
Naar fabriek van bouten en moeren ?
Naar recruten die ergens pandoeren ?
Enz. enz. ! Want de dichter mag weten, dat de wegen
niet enkel naar mooi geluk en mooie smart leiden,
doch ook naar glanslooze vreugd en glansloos leed.
Laat de dichter dat goed bedenken !
Wie de dichter van de aangehaalde verzen is ? Booze
tongen beweren : het zou de schrijver van dit opstel
zijn. Maar wat kun je aan, op de praatjes van de
menschen ?

12

OVER DE SNELLE WENTELING

Toen de mensch de hand uitstak naar de stoffen en
krachten der aarde, zeiden deze :
„Laat ons met vrede ! Zoo gij ons verontrust en
dwingt tot doen hetgeen wij niet begeeren, zullen wij
eenmaal tegen u opstaan en ons wreken op uw geest."
De mensch sprak :
„Als gij mij dient, is er voor mij méér geluk."
En het antwoord luidde :
*Dan zullen wij ons wreken !"
* *
Wie schrok de eenvoudigste en machtigste kracht
der aarde uit haar sluimer ?
De mensch, die de snelle wenteling dienstbaar maakte
aan zijn wil en het rad schiep ! Die kracht werd het
beste en het ergste wat de menschheid aan stoffelijk
vermogen ging bezitten ; ze heeft het slafelijkst gediend,
maar is nu ook de tyranniekste heerscheres geworden.
De vinding van het rad en de dienstbaarheid der
13
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snelle wenteling, hebben we waarschijnlijk aan meer
dan een enkel mensch te danken. Wie dat zijn geweest,
zal nooit geweten worden ; hun namen zijn verloren
gegaan in den nacht der tijden. In de fabelachtige
landen aan Euphraat en Ganges, in de streken waaruit
honderden volken wegtrokken om de aarde te bevolken,
hebben zij wel het levenslicht gezien.
Het waren de practische mannen van hun tijd. Toen
ze zagen, dat de zware boom moeilijk kon worden
weggesleept, bedachten zij iets en zij vonden in hun
eenvoud het grootste wat de mensch ooit heeft gevonden
en had kunnen vinden : het rad, de snelle wenteling !
Deze uitvinding heeft duizend stoffelijke zegeningen en
ellenden over de menschheid gebracht en mede naamloos
geestelijk heil en onheil.
Misschien vonden de vinders de gedachte om het
rad samen te stellen en dienstbaar te maken, toen zij
een steen langs de heuvelhelling naar beneden zagen
rollen, of toen zij een afgevallen blad, door den wind
gedreven, over den weg zagen wielen. Zij wisten wel
niet, dat hun eenvoudig maaksel verwant was aan de
groote schepping Gods, het heelal met zijn sterren,
zonnen, planeten, manen en kometen, ook berustend
op de wenteling en de snelheid. Zij moesten een
zwaren boom vervoeren en maakten iets met twee
raderen, een heel ruwe, slechte kar. Waarschijnlijk
14
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maakten vinders uit verschillende streken zulke kar ;
ze was immers noodzakelijk voor den mensch, die toch
grooter behoeften had dan het dier en die de natuur
tot dienstbaarheid kon dwingen.
Deze samenstelling is mogelijk de eenvoudigste, maar
ook de geweldigste daad van den menschelijken geest,
want die vinding heeft heel de historie der menschheid
in andere banen „gereden". Zonder het rad, was die
menschheid stoffelijk minderwaardig geweest. Had ze
dan meer geluk gekend ? Onmogelijk is het niet.

* **

De eerste kar was er. Ze werd nagebootst door
naburige volken en vervolgens door verderwonende.
Spoedig werd ze verbeterd : de raderen maakte men
minder zwaar, de naven lichter, waardoor de wenteling
gemakkelijker werd. Bij de koningen kwam deze vinding
ras in eere. DM was iets, dat hun intocht in veroverde
stad of eigen residentie meer luister zou bijzetten !
Ook waren zulke karren goed te gebruiken bij de
gewoontelijke oorlogen in het voorjaar. Zoo ontstonden
strijdkar en zegewagen.
De reiswagen volgde, later de postkoets, dan de trein,
het stoomschip (voortbewogen door de snelle wenteling
van rad of schroef), ten slotte de automobiel, het
vliegtuig en de bestuurbare ballon.

* **
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Er zijn meer snelle raderen dan de lasten-voortbewegende: onder andere de wielende slijpsteen; men heeft
er veel keukenmessen en scharen op gesiepen, doch
meer zwaarden en bajonetten.
De mechanische boor is ook een rad. Heel wat tot
nut en gemak strekkende zaken zijn er door vervolmaakt,
maar bij de vervaardiging van ontzaglijke kanonnen,
en in de munitiefabrieken is ze van grooter dienst
geweest.
Zeker, zonder het tad met borend en slijpend vermogen waren techniek en wetenschap niet zoo ver
gevorderd als nu en was vooral de geneeskunst primitief
gebleven, doch ook de kunst van te wonden en te
dooden ware niet tot zulke volmaaktheid gekomen.
De boekdrukkunst had zich niet verder dan handwerk
ontwikkeld ; van menig nu bloeiend bedrijf had niemand
ooit iets vermoed. Heel het leven had een patriarchaal
karakter behouden. De vraag is echter gerechtigd, of
het nu levende geslacht er minder gelukkig door ware
geweest, want geluk is meer waard, dan gemak en
stoffelijke voimaaktheid, zoo die mede tot duizend
rampen leiden.
* *
Oorlog voeren ligt in den aard van den mensch, dus
evenzeer in den aard van een zeker veelvoud menschen,
door bepaalde staatsverbanden vereenigd. Een gewone
16
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huis- of tuin-vechtpartij van enkelingen, kan men vergelijken met een middelmatigen oorlog voor een volk.
Dezelfde motieven leiden er toe : naijver, hebzucht,
ijdelheid, tot zelfs „de vrouw". Natuurlijk zijn oorzaak
en reden van een strijd tusschen volkeren meer gecompliceerd, dan bij een gewone vechtpartij. Vaak kan de
goede opmerker constateeren, dat, hetgeen de oorzaak
van een oorlog wordt genoemd, enkel een aanleiding
er toe is en een gevolg van een onnaspeurbaar
geworden oorzaak.
De oorlog, zooals we dien nu om onze kimmen
weten, hooren en zien : DEZE oorlog, als bijzonder,
schrikwekkend en enorm verschijnsel, heeft echter een
reden die bij weinig vroegere oorlogen van invloed
was, en zeker nooit in zoo overheerschende mate : de
snelle wenteling. Deze monsterachtige oorlog is een
product der snelle wenteling.
Zonder de snelle wenteling, die de vervaardiging
van uiterst gevoelige instrumenten toelaat, ware de
bijna geen tijd meer vergende berichtgeving per telefoon
of per gewone- of draadlooze telegraaf ondenkbaar geweest. Deze snelle berichtgeving maakte weer het
grootsche, noodlottig eindend politieke schaakspel van
1914 mogelijk. Zonder haar en de snelle verkeersmiddelen,
waren er ook niet zoo geweldige statenbonden ontstaan,
die tot zoo grooten belangstrijd aanleiding gaven.
17
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Het bezigen van de ontzaglijke millioenen-legers, was
al evenmin mogelijk zonder de snelle wenteling der
raderen van den spoortrein, vooral als men met het
uitgebreide vervoer der moderne oorlogsbenoodigdheden rekening houdt.
Verrassingen zijn in dezen oorlog zeldzaantheden
geworden, vanwege de door snelle schroefwentelingen
voortgestuwde verkennende vliegmachine. Door het
gebruik van automobielen en andere zich snel bewegende vervoermiddeien, werd vaak de aanvankelijke
verbrokkeling eener strijdmacht, door het aanvoeren
van reserves, gestuit.
Dank zij de snelle wenteling der rampzalig volmaakte
machines der munitie-fabrieken, kan heel de wereld
medehelpen aan de winning van moord-zaad. De razende
wenteling van scheeps-schroef of trein-wiel vervoert
millioenen tonnen van dit moord-zaad naar de moordzaaiers, ook al weer kinderen der snelle wenteting.
Deze zaaiers, kanon en mitrailleuse, weten door het
neerzaaien van razende kogelstormen haast iedere aanhollende overmacht te vernietigen.
Door de snelle schroef der stoombooten, kunnen
niet alleen kanonnen en munitie, maar vooral levetid
„materiaal" in korten tijd van het einde der aarde
worden gehaald, om in den strijd te doen „verslijten".
En de snelle onderzeebooten en kaperschepen, zor18
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gen dat de nood alom stijgt, niet alleen bij de
vijanden.
Heel DEZE oorlog : diplomatiek spel, troepenconcentratie, verkenning, kogelstorm en wat schande of ellende
ook, 't is in dezen vorm alles product der snelle wenteling. Zonder deze was niet mogelijk, wat nu schrikkelijke werkelijkheid blijft !
Het snelwentelende wiel voert millioenen menschen
naar dood en vuurhel. De producten, vervaardigd met
behulp van het eene rad worden door het andere naar
de verste streken ten Oosten, Westen, Zuiden en Noorden
gedragen, om daar dood, vernieling, walg en waanzin
te zaaien.
* *
*

Als we scherp toezien, dringt zich ten slotte de vraag
naar de lippen :
Tot wat leiden al die razende wentelingen van assen,
raderen en schroeven ?
Tot de traagheid zelf ! Zonder de voor vele verrassingen behoedende en herstel mogelijk makende snelle
wenteling, had de oorlog nooit zoo lang kunnen duren.
' Om een staaltje te geven van de hopelooze traagheid,
die door de bliksemsnelle wenteling is voortgebracht
en die enkel door haar mogelijk is, kunnen we een
greep doen uit de door de bekende strategen Tardieu
en Rousset verstrekte cijfers ;
19
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Voor een offensief op een front van 15 K.M. breed
zijn noodig : 2 maanden tijd van voorbereiding ; 800
K.M. spoorweglijnen ; 400 batterij-schuilplaatsen ; 16
munitiedeptits enkel voor artillerie ; 300 K.M. gevechtsloopgraven en 600 K.M. loopgraven voor verbinding ;
telefoon- en telegraafverbindingen, patronenmagazijnen,
enz. Duurt een gevecht 19 dagen, zooals bij den tweeden
Yperschen slag van 22 April-10 Mei 1915, dan zijn
er 1,915,200,000 patronen noodig, die 400 automobielen
onophoudelijk moeten aanvoeren ; loopgraafmortieren
(in de eerste linie alleen, 150 per legerkorps), aanvoer
van prikkeldraad (200 K.M. per legerkorps, voor de
eerste linie alleen), van zakken (meestal Portlandcementzakken) 60,000 per compagnie in de eerste linie ;
verder voor de loopgravendepots 7200 zakken brood,
60,000 doozen geconserveerd vleesch, 500 ton zout,
240,000 pakken suiker, enz.
Voorts moeten er wezen nieuwe barakken voor de
troepen, geniemagazijnen, draadlooze telegrafieposten
en electriciteitscentralen. Dan : de munitiedepots van
beton, dertig tot vijfenveertig voet diep liggend en
mitrailleursplaatsen (300 voor de eerste linie alleen)
met Braziliaansch ijzerhout en cement versterkt en
beschermd met 5 meter diep gewapend beton en 3 of
4 meters zandzakken. Ten slotte de vermelding, dat
voor een stuk eerste linieloopgraaf 300 meter breed,
20
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noodig zijn 28 telefoonlijnen ; dat dagelijksch, voor een
legerkorps, 4000 automobielen 30,000 pond brood, 15,000
pond suiker aanvoeren en dat bij gewone artillerie
bedrijvigheid op een frontbreedte van 15 K.M. in 24
uren 720,000 lichte 180,000 zware granaten worden
afgeschoten, om naar aanleiding van deze door deskundigen verzamelde cijfers te mogen besluiten, dat
deze wijze van oorlog voeren, die in wezen ontzettend
traag en traag ontzettend is, niet zou kfmnen bestaan
zonder : de snelle wenteling.
Men kan de opwerping maken : de oorlogvoerenden
die alleen gedurende de voorjaarsoffensieven in 1917
millioenen granaten verschoten, waren zonder de macht
van het geld daartoe niet in staat geweest, Och, 't zou
waarschijnlijk ook niet zoo moeilijk zijn te bewijzen
welke innige verhouding er bestaat tusschen het moderne
kapitaal en de snelle wenteling. Dit zou echter buiten
dit onderwerp voeren.
Toch niet : heel de vooruitgang der laatste eeuw is een
gevolg der snelle wenteling.... en nu de hoogste daad in
dit tijdperk dier snelheid? Een trage, gruwzame razernij !
Het lijkt of de snelle wenteling, de machine den
mensch meester is geworden, of de machine met de volken
der aarde haar spel drijft. De machine, de stof, strijdt
met den geest en dringt den geest tot zelfvernietiging.
De stoffen en krachten der aarde nemen wraak !
21
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OVER DE MAASTRICHTSCHE
GOBELINS

De prachtige gobelins van het Maastrichtsche stadhuis
zijn nog betrekkelijk weinig bekend, ofschoon ze, volgens
kenners, behooren tot de mooiste die er bestaan.
We zullen technische beschouwingen terzijde laten :
dat vereischt vak-kennis van technische moeilijkheden
bij het vervaardigen van tapijten. We zullen evenmin
ons ophouden met familiepraatjes over den in de 17e
eeuw geboren Van den Borcht. Wat zeggen onze Europeesche namen ook eigenlijk ? Er zijn soms geen makker
menschjes, dan die Deleeuw of Deheld heeten. Maar
als we spreken van de vijf gobelins, geduldig uitgeweven
weerbeelding van grootsche visioenen, dan spreken we
immers mee over de ziel van den maker dezer schoone
dingen. En die ziel leeft nog voor ons !
Ongetwijfeld staat het werk onder Italiaanschen invioed.
Om de periode vast te stellen waarin deze werken
werden vervaardigd, behoeft men slechts een oogslag
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te werpen op de koppen, leden en gewaden daarop
uitgebeeld.
Meer dan den geheelen Westwand der zaal (Prinsenkamer) beslaande, hangt daar de voorstelling „Mozes
water slaande uit de rots". Het koloriet van het geheel
is gedrenkt in een heel, heel fijne goud- zilvertint.
De figuren loopen frisch, 17. eeuwsch-patriarchaal door
elkaar. Men ziet werkeliik iets van een oude wereld....
mar door den bril van een Renaissance-mensch. Echt
in den trant van dit tijdperk, zijn de kenteekenen der
Egyptische periode niet aanwezig ; evenmin zijn de
typen Oostersch, integendeel, ze lijken van onvervalscht
Westersch ras. Het zijn vertegenwoordigers van een
heel weelderig-gezond en sterk-levend ras, zooals
Hollanders of Vlamingen dier dagen.
De compositie is ongeveer deze : in 't midden staat
Mozes onder van loof overbioeide rotsen. Zijn donker
zilverigrood silhouet rijst ernstig op tegen een open
poort van teer gouden zonnegloor in den duisteren
vvolkenhemel. Links en rechts ziet men de verten van
vlakker landschappen. Op den voorgrond woelt een
sterk volk door elkaar, drinkend, water halend, water
wegdragend, druk doende.... maar verschrikkelijk onverschillig voor het groote wonder : hoe de Man Gods
water sloeg uit de harde rots. Het uitverkoren yolk laat
Mozes feiteliik met een ander dankend patriarch daar
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staan, alsof hij een stille geleerde ware, die aan dien
steenwand met het een of ander een proef neemt of
de snelheid van het uitgulpende water meet. Er is
een gemis van groot-meeleven met het mirakel in dit
tapijt ; een gemis van hartstochtelijke verbazing, dat
ook twee der andere weefsels kenmerkt. Al te zeer
spreekt hier de kunstenaar, die zich in gave figuren
en mooie standen verlustigt. De groote ééne lijn van
schrik en verrassing, die een z66 wonderbaar gebeuren
onvermijdelijk in een volksmenigte doet ontstaan, is
verwaarloosd. Eigenaardig is de huidkleur der menschen
heel, heel broos, pikant, lila-blauw. Zoo lijkt dit volk
iets op een dier vreemde rassen, die de- decadent
Wilde in zijn vreemde, prachtige droomen zag. De
gewaden hebben een heerlijke, machtige diepte van tint.
Jammer, dat groote fragmenten van deze gobelins tot
eeuwig donker zijn gedoemd : zoo ziet men van de
zittende maagd met de dubbele, 17e eeuwsche kin, op
den- uitersten rechtervleugel van het grootste tapijt,
weinig of niets.
Als nummer twee in grootte der gobelins in de
Prinsenkamer volgt „De ondergang van Pharao's leger
in de Roode zee." De compositie van dit machtig
Rechts op den
tafereel is grootendeels gelukkig.
voorgrond staat als hoofdfiguur een man, die lichtelijk
met de hand tegen een hem overlooverenden boom
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leunt. De gestalte herinnert levendig aan sommige figuren
van Paul Veronèse en Titiaan. Op den verderen voorgrond
is een deel van het Uitverkoren Volk geëxposeerd, in
't midden daarvan Mozes met zijn staf, of voor alle
duidelijkheid gezegd : stok. Ook hier ziet men weer dat
de grootheid van visie geleden heeft onder den lust
des makers, om zijn figuren mooie posen te geven.
Evenals in „Mozes water slaande uit de rots" mist men
hier het geweldig medeleven met dat ontzettende wonder :
hoe de zee, die zoolang haar wateren langs den wonderen
weg van het Uitverkoren Volk in starre rust opgestapeld
hield, zich thans met donderend geraas op den verdrukker
werpt. Vele figuren maken den indruk wel belangstelling
te toonen voor wat daar in de diepte gebeurt, maar
't is een wat tamme belangstelling, zooals die massa ook
wel zou hebben getoond, als de zondebok de woestijn
werd ingejaagd. Ja, men ziet er zelfs een man, die dit
ontzettende schouwspel van wraak nog niet geweldig
genoeg vindt.... hij zoekt blijkbaar een steen om den
ondergaanden Egyptenaren nog tegen den kop te keilen.
Ook Mozes treedt niet voldoende op den voorgrond, zooals
den werker van het wonder toekomt. Maar overigens geniet
men in dit tafereel prachten van stemming en tint. Zoo
is het fragment waarop de twee boomen staan en de
zee en de lucht en de wolken daarachter één open
frischheid van vochten wind. De licht-goud-en-groene
25

tint der rollende golven is ongemeen geslaagd ; de
teekening der loofboomen munt uit door de expressie
van het door den bries bewogen lommer. Heerlijk zijn
enkele figuren, zooals eene op den voorgrond, die een
mirakel van allerschoonst goud, ilia en rood lijkt. Het
geheel is een ongemeen mooi werk, dat in verschillende
opzichten het grootere tapijt overtreft.
„De dans om het gouden kalf" getuigt van een voelen
voor een duister, weelderig-bedorven exotisme. Fr is
bederf in die lokkende, schoone, donker grauw blauwe
dansende figuren. Een zware sombere gloor ligt over
het gouden kalf. Opvallend is de machtige eenzaamheid
der verten. Een ernstig, zilverig-grijs licht valt over de
duisterhuidige figui en en de blankere gewaden en over
heel het booze feest van afgoderij. Wat eenheid betreft
is dit tapijt misschien het beste der vijf ; hier toonde
de kunstenaar ook het krachtige vermogen te bezitten,
zich een wereld te droomen, die buiten de voor hem
waarneembare werkelijkheid lag.
,Het Manna" is wat koket en wat traditioneel. Het
zielkundige moment is minder gelukkig gekozen : er is
reeds een toestand van gewoonwording aan het wonder
ingetreden. Men raapt, proeft... en redeneert. Ook is de
woestijn wel wat al te tuinachtig voorgesteld ; men
gelooft moeilijk dat in zfilk land een wonderbare regen
van onaardsche spijs noodig was. De stemming is
-
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bont-zomerachtig. Wel treedt het overweelderige coloriet
van den schepper dezer heerlijkheden hier sterk aan
het licht.
De expressie in de koppen van enkele figuren is
vaak buitengewoon goed, zooals dien van het verlangende
jongentje dat een der andere figuren aanklampt om
ook aan de algemeene smulpartij (wat gemakkelijk)
zijn deel te hebben. Opvallend is weer de pracht der
weidsche gewaden, zooals dat eener rapende vrouw op
den voorgrond en van den Titiaan-achtigen priester
tegen de lucht. Er licht gezelligheid over alles... niet
erg realistisch
„De vinding van Mozes" kan niet het beste der vijf
worden genoemd. Trouwens, de belichting van dit
doek is de aller-ongelukkigste die men kan bedenken :
het hangt tusschen twee ramen ; men moet niet
vergeten, dat in vroeger eeuwen de kunst meer dienstbaar
was dan heden en de tapijten enkel als aangename
wandbekleedingen werden beschouwd.

*

*

Minder groot in schoonheid dan de gobelins met
tafereelen uit het leven van Mozes, zijn die welke in
de vroegere raadzaal hangen. Ze zijn ook van ander
maaksel. Als muurversiering zijn ze mogelijk beter
gelukt dan die van Van den Borcht, die al te zeer op
27

schilderijen gelijken en daardoor hun oorspronkelijk
karakter wat inboeten.
Het grootste tapijt hangt aan den Zuidwand ; heel
gevoelig voor kunst werd er een deur doorgesiagen,
evenals door enkele anderen, bv. in de Prinsenkamer
door de „Aanbidding van het gouden kalf".
Over 't algemeen is het kleurengamma dezer tapijten
zilverig-wit, iicht-geel, blauw en donker-groen.
Het tapijt aan den Zuidwand stelt een boschachtig
landschap voor. Het midden der ietwat symetrische
compositie vormt een grillig belichfe groep donkere
groen-blauwe boomen. Onder deze boomgroep slingert
zich een weg, vanuit.... een poel met pluimvee op den
voorgrond. Een verschrikkelijke poel vol goedkoop-blauw
water, waarin en waar6m en waarboven wat kleinwild
in allerlei banale posen.
Rechts-terzijde een tooneel - decor - achtige zware
boompartij ; links idem, wat fijner echter, wat meer
aan Claude-Lorrain herinnerend. Op den voorgrond
staan heel grove, brutale planten geëxposeerd.
Links in de verte rechte, witte tuinen, waarboven een
naar, grauw kasteeltorentje oprijst ; achter dit torentje
een heel heerlijk geel-zilveren verschiet. Door de
middenste boomgroep ontwaart men eveneens een kasteel
in de verte. Rechts leidt een zeer aangename zomersche
laan, wat al te bleek belicht, naar een nette, stemmige hoeve.
28

a1

i•I

is

Jammer dat de bonte vogels en de brute dieren op
den voorgrond de stemming der tinten storen. Er lacht
een sublieme dwaasheid over dit doek.
Rechts naast den schoorsteen van den Westwand,
een tapijt dat het tweede in grootte, maar het eerste
in schoonheid is onder de gobelins van de Raadszaal.
Ongelukkig heeft men er weer een deur in uitgesneden,
waardoor de waarde van dit werk zeer heeft geleden.
Dit is een ideale tuin-scène. Achter een heerlijkweelderige boomgroep in rijpe kleuren van zilver,
goud en groen, ontwaart men een kasteel-fragment, dat
Indisch aandoet. V66r de zachtgrauwe wallen van dit
geheimzinnig bouwwerk rimpelt lief blauw water. Het
landschap met de bergen in de verte daarnaast en
daarachter is wazig zonnig, doet zelfs Bijbelsch aan ;
men kan gelooven dat onder zulk begeesterend licht
Israëlitische helden als Gedeon en Abimelech hun
grootsche daden verrichtten. Dit tapijt is verreweg het
beste van stemming, compositie en kleur ; ook de
groote vogels op den voorgrond zijn delicaat behandeld.
Als nummer drie zouden we willen noemen : het landschap boven de deur van de publieke tribune. Het is intens
van licht en rijk van kleur; zwaar-zomergroen en lichtendgoud contrasteeren hier. Het hemeltje en het landschap
die men onder de zware loofpoort door ontwaart, zijn
heel geestig van teekening en heerlijk van innigheid.
29
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Naast dit tapijt hangt 'n lang en smal werk ; het
meest sombere wel (een stemming die waarschijnlijk
door vreemde invloeden is ontstaan). Regenachtig en
duister is de stemming : grauw is het groene loof ;
grauw de zwak-roode rozen ; grauw de vogel op den
voorgrond, die zich een kikker neemt ; grauw de
terrassen in de verte ; grauw zelfs de roode vogel, die
een schuilplaats zoekt in de zwaarmoedige kruin van
den boom.
De tapijten, die tusschen de ramen hangen, lijden
natuurlijk door de heel slechte belichting. Gelukkig
zijn 't ook niet de beste. Opmerkelijk om de naïeviteit
van opvatting is er een dat hangt in den Noord-West
hoek van de zaal. Daarop is een paradijsachtige
voorstelling uitgewerkt : op den voorgrond 'n dik,
mollig leeuwtje, dat met 'n ook eenigszins welgedaan
tijger-achtig dier en 'n rood-gevlekte hond of iets
dergelijks in gezelschap verkeert.
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OVER DE BEKOORLIJKHEID
DES DOODS
Op de kimmen des Levens, staan de poorten des
Doods. Daardoor gaan wij naar het Eeuwige, als blijvend
Heil of als blijvend on-Heil. Hoe het blijvende zal
wezen, weten wij niet, immers „geen oog heeft gezien,
geen oor heeft gehoord, wat God bereid heeft..."
Naar twee zaken was de menschheid altijd nieuwsgierig :
naar het wezen van het hiernamaalsche en naar dat des
doods. We kennen de Hemel- en hel-voorstellingen van
zoovele kunstenaars, om maar te noemen die van Dante
en Milton, doch hoe bovenmenschelijk vooral Dante de
buiten-wereldsche dingen ook zag, we hebben enkel
met phantasie, menschelijke phantasie te doen, die nooit
buiten de aardsche verhoudingen en samenstellingen
raakt. Al weten we wat er achter de poorten des Doods
wacht, we weten niet hoe het kan wezen. Door alle
tijden hebben geleerden en kunstenaars zich met dit
mysterie vermeid en vermoeid.
De kleinen van geest en gewin, wier levensomstandigheden hen al te zeer de waarde der stof deden voelen,
31

•

•

•

voelden zich vaak meer door het mysterie des Doods
aangetrokken. Door de bekoorlijkheid des Doods! Innerlijk
overtuigd van de waarheid, dat er op dit, voor de
meesten hunner, onschoone aardsche leven iets heerlijkers
moest volgen, verwarden zij het komend Heil met den
dood zelf : het doel met het middel. Voor de ziel is
de dood intusschen niets anders dan het overschrijden
der grens tusschen het voorbijgaande en het blijvende.
Het gehalte der ziel, die deze grens passeert, bepaalt
haar durende verblijfplaats. Evenmin als er nog iets is
tusschen het strand en de zee (toch zien we een grenslijn),
bestaat er voor ae ziel iets (buiten een korte Loutering
voor sommige zielen) tusschen het voorbijgaande en
het blijvende. De Loutering voor de niet geheel reine
ziel is feiteliik een voorbereiding tot het Heil zelf en
mag in zekere mate tot het Eeuwige Feest mede worden
gerekend.
Zien we tusschen de zee en het strand een on-materieele
grenslijn, tusschen tijd en eeuwigheid bevindt zich ook
de lijn der beide zelfkanten : de dood. Daar men echter
niet het blijvende der ziel kan zien, doch wel het
voorbijgaande en de bovengenoemde grenslijn, wordt
veel, wat tot de bekoorlijkheid van het blijvende moet
worden gerekend, over-gedacht op den dood. Dat is
de charme des Doods.
Voor den niet vast in eeuwige vergelding geloovende,
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is de dood van grooter beteekenis dan voor den Christen,
die feitelijk alleen het blijvende van waarde rekent.
Voor den twijfelaar aan vergelding, is de dood een
raadsel en heel zijn leven lang poogt hij dit raadsel op
te lossen, of zich wijs te maken dat hij het heeft opgelost, doch tevergeefs ! Velen, die misschien sterker
dan menig geloovige de ijdelheid des levens voelen,
doch niet het leven beschouwen als een pelgrimstocht
naar het Hemelsch Jeruzalem, verachten hun doelloos
bestaan en vinden het, naar gelang hun omstandigheden
en ervaring, verschrikkelijk of vervelend, misschien wel
verschrikkelijk vervelend of vervelend verschrikkelijk.
Met de nieuwsgierigheid van een verveeld mensch,
gluren ze naar den dood. De dood brengt zeker verandering in hun vervelend bestaan, en alleen dat reeds
geeft bekoorlijkheid aan den Dood. Uit gebrek aan
liefde voor het leven, wordt de dood bemind. Om hoe
andere reden riep de H. Paulus om „ontbonden te
worden" en om „uit te wonen uit het lichaam en in te
wonen bij den Heer" !
* *
*

De bekoorlijkheid des Doods is altijd gekend, al varieert
ze naar gelang volk, tijd, levensomstandigheden en beginsel. In vredige tijden is de aanlokking des doods
minder sterk dan in dagen van strijdgeweld, omdat dan
het leven zelf sterker trekt. De meer denkende volken
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van het Westen kennen de poezie des doods niet gelijk de vlugger voelende rassen van het Oosten. De
charme des doods voor den modernen Nederlander is
typisch uitgedrukt in de volgende regels van Kloos :
0, éénmaal nog te weenen !...
Als men gestorven is,
Dan gaan de menschen henen,
En me6 de droefenis.
Dan lachen en dan praten
Zij weder, als van ouds...
Vér van de drukke straten,
Daar ligt alleen iets kouds.

De lokking des doods is hier niet groot, dat is zeer
Nederlandsch gevoeld ; uit het vers spreekt een rustige weemoed en een lichte spijtigheid om 't heengaan.
Van heel anderen aard is Boutens liedje : „Goede
dood wiens zuiver pijpen, door 't verstilde leven boort".
Hier is de dood de lokkende speelman geworden, die
eenmaal, als den pijper van Hameln, de menschenkinderen zal weglokken naar de eeuwigheid. Niet de
eeuwigheid lokt hier naar den dood, maar de dood lokt
de eeuwigheid.
Van grooter, aangrijpender en heroïeker behoorlijkheid
was de dood in de rijker-levende Middeleeuwen. Het
beroemde lied „Het daghet in den Oosten" is er om
dit te bewijzen, door de volgende strophen :
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Het meisken nam haar mantel
en zij ging eenen gangk
al tot de linde groene,
daar zij den doode vand.
Zij nam hem in haar armen,
zij kuste hem voor den mond
in eene korte wijle
tot al.. menigen stond.
Met zijnen blanken zwaarde
dat zij de aarde opgroef,
met haar sneeuwwitte armen
ten grave dat zili hem droeg.

En dit fragmentje uit het roerende lied „Er waren
twee koningskinderen" :
Zij nam toen haar lief in haar armen
en kuste hem aan zijn mond :
„Och mondeken, kondt ge nog spreken !
Och herteken, waart gij gezond !.

Het behoeft geen betoog, dat de ware schildering
van den lichamelijken toestand, na het wijken der levensgeesten, (met hoe edele, der zielen batige bedoeling
ook gegeven) niets bijdraagt tot de charme des doods.
Wel zijn er, die zich in dergelijke visies van walgelijkheid met zenuwachtige, ja, zinnelijke vreugde vermeien.
En niet alleen zij, die meenen, dat de eenvoudigen enkel
door de vreeze Gods en niet door de liefde, de ware
wegen bewandelen. De groote Russische dichter Lermontof b.v. „zingt" :
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In lange zerk verrotte daar mijn lijk
Hier schenen reeds de beendren door de fluid,
daar hinpen murwe vezels blauwig vleesch,
en in mijn buik wemelde het van maden,
een gele worm kroop uit een Rapend ooghol.

Baudelaire maakte het in. „Charogne" nog wat erger ;
men voelt hoe hij die rottenis moest zien, ziekelijk
nauwkeurig noteert hij dan ook. Niettemin weet hij
den dood anders te zien, als in „La mort des artistes":
Cest que la Mort, planant comme un soleil nouveau,
Fera s'épanouir les fleurs de leur cerveau !

Of in „Le Voyage" :
0 Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l'ancre !
Ce pays nous ennuie, 6 Mort ! Appareillons !
Si le ciel et la mer sont noirs comme de Venere,
Nos cceurs que tu connais sont remplis de rayons !

Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte !
Nous voulons, tant ce feu nous brftle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ?
Au fond de l' Inconnu pour trouver du nouveau
!

De voorstelling van den dood als oude zeekapitein,
is niet zonder bekoorlijkheid en wel evenwaardig aan
de skelet-phantasiën van Diirer. Niettemin spreekt uit
bovenstaande regels al te zeer den oververveelden,
zenuwzieken modernen Westerling, die in zijn ongezonde
verlustiging in het onschoone, zoover ging, meer aan de
Hel dan aan den Hemel te gelooven, waarschiinlijk,
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omdat de Hel zoo onvergelijkelijk hoogfeest van
onschoonheid moet bieden.
Uit letterkundige producten van alle tijden en volken
zou zijn aan te toonen, dat de dood een wisselende
bekoorlijkheid bezit. Moeilijk zal men die echter schooner
geschilderd vinden, dan in de poezie der Slavische
rassen, niet alleen in het volkslied, maar ook in kunstdichting. Verschillende omstandigheden kunnen de lokking des doods sterker hebben doen gevoelen. In de
door de Slaven bewoonde streken, was het leven doorgaans onrustiger en ramprijker dan het onze in de vooroorlogsche periode. Waar het leven weiniger aantrok,
kon de dood luider en zuiverder „pijpen". Daar de
dichters dier landen minder tot eigen ziels-uitbeelding
dichtten, doch meer voor het volk, spraken zij ook
klaarder uit de verhouding tusschen de schoonheid des
levens en de bekoorlijkheid des doods.
Een sterk sociaal medegevoel spreekt uit het wat
bittere lied „En toen de koning ten oorlog trok" van
de Poolsche dichteres Marya Konopnicka, die wel weet,
hoe de dood van den armen soldaat alle wereldsche
praal mist, maar toch — terwip de koning na de overwinning met veel feestelijkheid in zijn residentie wordt
ontvangen — den armen, stillen held laat eeren door
de natuur
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Ach, wee ons, wee ons, verweesden I
Wie stemt in met onze klachten ?
Waarop de neigende zonne zei :
„Ik doe mede, zoo goed ik vermag ;
Negen dagen treur ik in nevelkleed
en blijf op den tienden gebeel verdoken".

Puschkin's schildering van den verslagen ridder, wiens
lijk in een verlaten streek ten prooi licht aan wraakgierige
raven, herinnert aan Lenau's „De drie ruiters" en ook
aan ons „Het daghet in den Oosten", evenals Kolzow's
, Het graf", waarin de volgende passage (Duitsche vertaling
van F. Fiedler) :
Oder hat ein junges
Zartes Schnittermadchen
Ihren holden Knaben,
Der so frith gestorben,
Herzend und liebkosend
Bitterlich beweint ?
Hat sie ihn gebettet
Unter freiem Himmel
Auf der 6den Steppe
In der Blumen Schosz ?....

In de Zuid-Slavische staten, waar de menschen
onophoudelijk allerlei gevaren van onderdrukking, collectieve straf, verraad en oorlog doorstonden, was de
dood een meer te verwachten gast dan in onze streken.
Men wist dat die gast elken dag over den drempel

kon treden en verloor er wat de vrees voor. Kwijnen
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hier de menschen gewoonlijk weg in ziekte en ouderdom,
daar rekende men met de kansen om in volle lichaamskracht door den dood te worden omarmd. Onbewust
geloofde men echter iets van het gewone leven in den
dood te kunnen voortzetten.
De reizende Cobzar, de zanger en speelman, wist,
dat hij, wilde zijn lied behagen, de gevoeligste snaren
van het gemoed zijner toehoorders rnoest doen medetrillen.
Daar de Cobzar, als ieder weerbaar man, ook strijder
was en in zekere mate geestelijk leider van het volk,
zong hij vooral van liefde, leed, kamp en dood. Waar
ieder zijn eigen lotgevallen en verwachtingen gaarne
als iets bijzonders voorstelt, werd door hem groote
glorie daarover geworpen, niet het minst over den dood.
De bekoorlijkheid des doods is mogelijk nooit beter
geschetst dart in de Rumeensche volksliederen door
Hélène Vacaresco, in 't Nederlandsch vertaald door Hélène
Swarth, Onder velerlei belichting ziet men daarin de
bekoorlijkheid des doods. De dood is iets, schoon als
een wonderkleurige bloem en een aan het leven superieure
toestand. Zegt niet de soldaat, op de lokkingen van
slaap, natuurschoon en liefde : „Ik heb den dood"
Tegen 't schoone van het leven speelt hij de bekoorlijkheid
des doods uit, als hoogste troef !
Wat is de dood al niet in deze Rumeensche balladen.
Soms is het een bagatelletje :
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De kindren bewondren den dappre,
Wanneer hij stapt voorbij.
De zon, die zal hem zien sterven,
Hij zal sterven in 't zonlicht blij.

Ook is de dood een kostelijke gave. Wie een dolk
bezit, weet dat hij deze gave kan schenken aan wie hij
wil, aan wie hij haat en aan wie hij liefheeft. Dooden
uit louter liefde is al een heel onzinnig iets, maar zeer
verwant aan het gevoel der moeder, die beweert haar
kind wel van liefde te kunnen opeten. Hooren we niet
in „Mijn dolk" :
0 lief ! als ik luisterde naar mijn dolk,
Tot u sloop ik, bij avondblauw
En ik zocht er de plek waar uw hartje klopt
En hij dronk er uw bloed zoo lauw.

Zelfs de natuur is verliefd op de heroïeke bloedige
dood :
En de bloemen die lieten hangen
Haar kopjes in stil getreur,
Omdat de wind die bloedlucht
Had liever dan bloemengeur.

De dood heeft ook de lokking van een wreed, maar
zeer interessant spel :
Haar hand bemint de dolk nog meer
Wanneer zij 'in dooden wil.
Hij weet, hij weet waarom zij 'm wacht,
Dat wie hem doodt is zij,
Dan dekt ze 'm met haar mantel zacht
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En danst weer even big.
De heiduck rijdt er blij naar toe,
Als waar de dood een spel
En ziet :
„II< ben gekomen lief,
Dat gij mg doode snel I"

Vaak is de doodsopvatting ook maar die van een
half-dood. De doode bemoeit zich nog flink met de
zaakjes der levenden en wordt zelfs nog geplaagd door
de liefde, want de doode kan in het graf de vroegere
„viam" niet vergeten. Het verband tusschen liefde en
dood is trouwens zeer groot in deze Rumeensche liederen.
De dood is dan ook de geduchtste mededinger der
geliefden, die immer vreezen, dat zijn bekoorlijkheid de
hunne zal overstralen. Het treurende liefje bekend het zelf :
'k Beween hem niet, want liever was hem 't graf
Dan ik en 'k wil zijn slaap hem niet bengden,
Maar 'k zeg : „Hij 's de uwe en 'k sta hem willig af".
SOMS wil men wegduiken in het graf, om daar in
onverwelkbare jeugd eenige jaren op den geliefde, die
toch eenmaal moet wederkeeren, te wachten. In het leven
veroudert men, in het graf niet !
Niet alleen door de geëxalteerde gedachten der verliefden, ook door die der kalme echtelieden waart de
lokking des doods. Komt dit door het ontbreken van
juiste begrippen omtrent hooger levensdoel ? Zeker ten
deele. Toch is de ondergrond van dergelijke doodsverheerlijking misschien meer een uiting van onvoidaan-
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heid over 't leven zelf. Het naar schoonheid dorstende
hart genoot wel van de prachtige gevoelens opgewekt
door liefde en strijd en van de uiterlijke verschijningen
daarvan, doch bleef tenslotte onvoldaan. En zij die
minder dachten aan datgene „wat God bereid heeft,
voor degenen die Hem liefhebben", verschoven de vaagaangevoelde zekerheid, dat ergens een schoonheid van
hooger en onbegrijpelijker orde moet wezen, van de
eeuwigheid zelf naar de grenslijn daarvan : naar den
dood zelf. Hoe vreemd ook vertolkt, altijd spreekt uit
deze Slavische liederen tot lof des doods het geloof in
de onsterfelijkheid der ziel en in de komende Heerlijkheid, al zijn de begrippen daaromtrent nog zoo verschoven.
Laten wij tenslotte Gezelle spreken ; hij zal zeggen
wat voor ons geloovige Westerlingen, de bekoorlijkheid
des doods moet wezen : het middel om van het tijdelijke
in het Eeuwige te komen. De Eeuwigheid lokt naar
den dood, en niet de dood naar de eeuwigheid :
Haalt op, haalt af
ontbindt mijn aardsche boeien ;
ontworte..,It mij, ontdelft

mij !... Henen laat mil... laat
daar 't altijd zomer is
en zonnelicht mij spoeieg
en daar gij, eeuwige, kne,
alschoone blomme, staat.
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OVER OORLOGSVOORSPELLINGEN

In dezen tijd, nu de stoffelijke krachten samenzweren
om zooveel mogelijk geestelijke vermogens te vernietigen,
hunkeren de geesten naar het mysterieuze. Men wil
iets anders, dan optellingen omtrent dooden, gewonden,
buit of schade ; men wil iets dat minder klaar is en
meer gelegenheid geeft om vage verwachtingen te bepeinzen. Daarom zijn de voorspellingen aangaande den
oorlog in trek gekomen.
Naast den oorlog met de wapens en den papieren
krijg der diplomaten, is zoowaar ook een strijd met
voorspellingen ontbrand. Beide oorlogvoerende groepen
slingeren elkaar profetiën naar het hoofd, waaruit
„duidelijk" blijkt dat des vijands zaak een verloren
zaak is.
De populariteit der voorspellingen vindt ook haar
oorzaak in het ongeduld en in de onwetendheid der
menschen. Men wil iets weten omtrent den afloop van
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den krijg, en men wil het spoedig weten. Waar de
berekeningen falen, helpt de voorzegging wel !
Het actueel worden der profetie, is een verschijnsel,
dat zich in elken oorlogstijd herhaalt. Gedurende den
Fransch-Duitschen oorlog heeft men veel uit voorspellingen meenen te kunnen opmaken. De meesten pasten
echter niet op de tijdsomstandigheden, men heeft ze
daarom maar liever bewaard voor een volgenden oorlog.
Dit gaat opperbest, dank zij de vaagheid en rekbaarheid
der gebruikte beelden en bewoordingen,
Het spreekt vanzelf, dat men uiterst critisch moet zijn
met voorspellingerf ; zelfs die door een heilige heeten
te zijn uitgesproken, verdienen geen onbepaald vertrouwen. De heilige immers, is als mensch evenzeer feilbaar geweest als iemand anders. Hij heeft evengoed
als iedereen zijn persoonlijke meening gehad omtrent
komende dingen, en die meening uitgesproken, zonder
misschien het minste bewustzijn, dat die nog eenmaal
als profetie moest dienst doen. Menig vroom mensch
uit vervlogen eeuwen, zou nu met de grootste verbazing
ontwaren, dat hij een „ziener" was geworden.
Bovendien, bepaalde wereldgebeurtenissen kunnen
worden voorzien, even goed als een maansverduistering.
De thans woedende wereldoorlog was voorzien, in den
allerlaatsten tijd door meer dan 500 schrijvers van allerlei
nationaliteit. De Russische revolutie was evenzeer te
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verwachten en niemand twijfelt eraan, of ook Duitschland
zal binnen afzienbaren tijd groote binnenlandsche veranderingen beleven.
Vele voorzeggingen zijn voorwaardelijk gegaan, als
waarschuwing feitelijk, gelijk de profetie van Jonas
tegen Ninive. Het zijn meer de aanduidingen van straffen,
die op bepaalde zonden volgen, vaak als natuurlijkgevolg.
Een opmerkelijk verschijnsel is de profetie op valschen
naam, zooals de voorzegging aan den H. Malachias
toegeschreven, aangaande de komende Pausen. Hoe
typisch soms een bepaald gedeelte uitkomt, even kenmerkend is het n6g vaker dwalen omtrent den aard van
personen en gebeurtenissen. De voorvallen in het verste
verleden zijn dikwijls haarfijn beschreven, tot aan een
zeker tijdperk.... en dåt is juist het jaar waarop de
schrijver zijn phantasiën samenstelde. Waarheid en leugen
worden handig door elkaar gemengd, maar dat sluit
alle hoogere bezieling uit.
Andere aanduidingen omtrent de toekomst berusten
op visioenen van geestelijke of althans vrome personen.
Hier willen we de meening van prof. Aengenent tot
de onze maken, waar hij zegt, dat „niet alle visioenen
van overigens godvruchtige en heilige zielen moeten
beschouwd worden als te zijn van bovennatuurlijken
oorsprong". Hij haalt hierbij aan, hoe in Duitschland
een godvruchtige vrouw absoluut een kerk op een
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bepaalde plaats wilde laten bouwen, anders kwam de
vrede nooit. Het onderzoek der Kerkelijke overheid
vond echter bedenkelijke dwalingen in haar voorzeggingen.
Bovendien had de bedoelde vrouw v6ár den oorlog
reeds een idée-fixe omtrent het bouwen eener kerk op
een bepaalde plaats. Paus Benedictus XIV constateerde
dan ook in een zijner werken, dat er een natuurlijke
extase is met natuurlijke visioenen, die dus uit natuurlijke oorzaken te verklaren zijn, zooals pathologische
lichamelijke disposities of een krachtig gespannen verbeelding.
Deze laatste opmerkingen wijzen wel naar de bron
van vele profetiën en visioenen aangaande den oorlog.
Vele geestelijke personen, grootendeels nonnen, hadden
omtrent oorlogen en rampen in de toekomst visioenen.
In het omstreeks 1870 verschenen boek „De vinger
Gods", vinden we er tientallen opgeteekend. Genoemd
boek is echter een van de meest naieve en bijgeloovige
persproducten die we kennen ; de schrijver er van neemt
alles voor goede munt aan.
Van de daarin aangehaalde visioenen is precies te
te zeggen, dezen zin uit Aengenents opstel over „Het
Onderbewustzijn" : „De pathologiscbe visioenen kenmerken zich door een veelheid van onsamenhangende
beelden zonder logische orde en zonder reeelen band".
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Beschouwt men vorm en inhoud van vele voorspellingen goed, dan komt men tot de meening te doen te
hebben met onklare voorgevoelens of verlangens. Vaak
ontstaan ze door een onvoldoende en eenzijdige wereldkennis, eigen aan personen, die de wereld enkel uit
geschriften kennen, en denken dat de wereld bewoond
is door absoluut vrome en absoluut goddelooze menschen.
Zulke uitingen geven den indruk een hevig verlangen
te zijn naar een staat van zaken die men feilloos goed
meent, doch tegelijker tijd ontmoet het critisch oog naast
dit goede verlangen een duistere, misschien onbewuste,
zeer onchristelijke wraakbegeerte. Het „oordeel niet en
gij zult niet veroordeeld worden" blijkt vergeten ; ongematigd haakt men naar een wraak des Hemels, over
misslagen, waaraan zelfs de vromen niet zonder fout zijn.
Om tot de oorlogsvoorzeggirigen zelf te komen, willen
we de aandacht erop vestigen, dat als vooraf- of samengaande met de rampen van den krijg, wordt genoemd
het opkomen eener zeer onchristelijke secte en het
uitbreken van onwentelingen. Daarvan zegt de van
1731-1798 in Frankrijk geleefd hebbende auster der
Geboorte".
— De macht der duisternis heeft haar rijk uitgebreid : zij
heeft zich een synagoge opgericht.

De 17e eeuwsche Eerbiedwaardige Holszhauer spreekt
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van het bederf der volkeren door het materialisme ;
dit is dus een vrij klaar uitgedrukte gedachte.
Het voorzeggen van het ontstaan eener fel-anti-christelijke secte kan men een verstandswerk noemen. Gedurende heel de geschiedenis der Kerk gaan en komen
de dwalingen, die meestal uit hun aard anti-katholiek
zijn. Ze zijn zoo talrijk als de oorlogen zelf, en vallen
er onvermijdelijk vaak mee samen. Profetische gave
is dus niet noodig, tot het uitspreken van zulke voorzeggingen.
Evenmin tot het voorspellen van revoluties. Europa
maakt een periode van veranderingen door. Nog niet
overal is het misbruiken van regeeringsmacht verdwenen,
terwijl, ook als gevolg daarvan, een beweging naar
anarchie opkomt. Zoowel de hoogste als de laagste
standen zijn van den weg van waarheid en liefde afgeweken en zijn al reeds meer dan een eeuw in aanhoudenden strijd geraakt. Ook zonder profeet te zijn, kan
men voorzeggen, dat in de toekomst de massa zal
winnen. Dan zal ze van haar macht misbruik maken,
zichzelf er door verzwakken, waardoor het voor de volken
weer een verademing wordt, als de regeeringsmacht
weer ontvalt aan de macht der massa. Deze nieuwe
orde van zaken zal, door de kwade neigingen der
menschen, weer eenmaal tot corruptie raken en de reactie
herhaalt zich. Zoo zal de menschheid tusschen de twee
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uitersten van absolutisme en anarchie de toekomt inzeulen
en doorstrompelen.
Een voorzegging echter, die bepaalde voorvallen aangeeft en die ook op die punten juist blijkt, verdient
natuurlijk meer vertrouwen. Z66 zijn er echter weinig,
buiten de H. Schrift. Meestal wordt het toekomstig
gebeuren ingekleed in een apocalyptische beeldspraak.
Een staaltje hiervan is b.v. het volgende, van „Zuster
Miséricorde", waar zij zegt :
„Ik zag twee boomen ; hun takken verspreidden zich
over de aarde en schenen half dood. Nochtans niettegenstaande hun weinige sterkte, bewogen zich deze
boomen met zoo groote snelheid en op zoo onregelmatige wijze, dat het schrik inboezemde. lk hoorde vele
stemmen, die op een verschrikkelijken toon schreeuwden,
en op dat oogenblik was ik als halfdood van schrik.
Maar ik had nog meer vrees wanneer ik dezelfde stemmen
tot driemaal duidelijk hoorde roepen : Wij zijn overwinnaars, wij hebben de zegepraal behaald ! Op het
oogenblik dat de stemmen deze woorden spraken, rees
er schielijk een dikke duisternis op ; nooit had ik
dusdanige gezien. Zij was vergezeld van donder, of
eerder, het scheen mij toe, of deze donder van de vier
deelen der aarde kwam. De lucht was geheel in vuur
en wierp langs alle kanten vurige pijlen, met zulk een
groot gedruisch, dat de wereld scheen te vergaan. lk
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zag alsdan een dikke roodbloedige wolk, die zich langs
alle kanten wendde. Intusschen zag ik een menigte van
mannen en vrouwen wier voorkomen schrik inboezemde ;
zij gaven zich over aan alle soorten van misdaden en
spuwden schrikkelijke lasteringen uit tegen al wat heilig
is op de wereld en in den hemel".
Beschouwt men zulke voorzeggingen uit letterkundig
oogpunt, dan zijn ze zeer zeker interessant ; ook van
pathologisch standpunt leveren zij een belangwekkend
gezicht. Als voorspellingen echter zijn ze te onklaar ;
men kan vermoeden, dat die boomen de omwenteling
voorstellen, maar 't kan ook wat anders zijn. 't Lijkt
eene mooie booze droom.
Onder de landen die met voorzeggingen worden
bestookt, moeten we op de eerste plaats Frankrijk
noemen, ofschoon de andere staten ook niet worden
ontzien. Het lijkt er soms op, of de eene voorzegster
de andere napraatte en aanvulde of uit gewoonte Frankrijk onder handen nam.
Italië krijgt ook z'n part. Anna-Maria Taigi zegt b.v.:
„Indien de Romeinen wisten, wat voor hen was bereid,
in plaats van zich te vermaken zouden zij zich in onderaardsche plaatsen versteken". Dit wekt toch wel even
herinnering aan bomvrije schuilplaatsen en diepgedolven
loopgraven.
Het moet den Duitschers van heden wel aangenaam
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in de ooren klinken, als de bekende Van Leliëndaal
profeteert : „Engeland zal zich zelf vernietigen door
oneenigheid en inwendige beroerten". Maria Stiefel, een
vrome Duitsch-Oostenrijksche, voorziet nog beter in de
Duitsche begeerten, door Engeland het verlies der
koloniën, een nederlaag der vloot en vernietiging van
den Engelschen wereldhandel te voorspellen.
Maria Stiefel heeft echter voor Duitschland ook niet
veel goeds in petto : het zal door een oorlog van het
eene einde tot het andere worden verwoest.
Spanje en Portugal worden door omwentelingen
verscheurd.
De Scandinaafsche rijken gaan een republiek vormen ;
daar de koningen dezer landen vrijwillig zullen aftreden,
geschiedt dit zonder bloedvergieten. Zwitserland en
Rusland zullen niet veel te lijden hebben.
En nu Nederland ! Het land der kooplieden zal 0.W.
maken ! Maria Stiefel zegt het : door de rijke vluchtelingen en door den val der Engelsche wereldmacht zal
Nederland veel geld verdienen ! Voegen we hierbij,
dat Van Leliëndaal ook nog voorspelde, dat Nederland
tijdens een grooten oorlog zijn zal een eiland in een
zee van bloed, dan staan we er blijkens de voorzeggingen,
nog zoo kwaad niet voor. Als 't nu ook maar waarheid
blijkt, dit laatste althans.
Heel wat anonyme voorzeggingen zijn in omloop. In
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Frankrijk gebeurde het wel, dat hooggeplaatste geestelijken ongeteekende profetiën thuis gezonden kregen.
Het behoeft geen betoog, dat dit soort voorspellingen
evengoed het werk van grappenmakers of overspannen
personen kan wezen. Niettemin ziin heel wat goedgeloovige luidekens beetgenomen erdoor, zelfs heel
achtenswaardige boekenschrijvers.
't Zal nu wel niet meer zoo wezen, doch opmerkelijk
was het, dat vooral ten bate der Bourbons voor een
halve eeuw in Frankrijk zooveel werd geprofeteerd. De
profeten en profetessen leken wel dwingerige kinderen :
ze zouden en moesten een Bourbon op den troon hebben
en daarom moedigden zij de afstammelingen (of wie
daar voor doorgingen) der oude Koningen met allerlei
voorzeggingen aan, de hoop maar niet op te geven.
Voor de meeste landen worden bloedige oorlogen
voorspeld, waarna een algemeene revolutie en een hevige
vervolging der Kerk zullen losbarsten. We hebben hier
te doen met zuiver verstandswerk : iedereen weet, dat
er gedurende een eeuw verschillende oorlogen uitbreken,
vaak vergezeld gaande van revoluties ; revoluties, razernijen der woeste volksmassa's, keeren zich meestal ook
tegen Kerk en Godsdienst. De ondervinding leert het.
Wat vele voorspellingen niet betrouwbaarder maakt,
is het fanatisme, waarmede de menschheid wordt gedeeld
in engelen en duivelen. Er zijn veel waarlijk goede
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menschen en er zijn ook in-slechte, doch grooter dan
het aantal der puur goeden en kwaden, is het getal
dergenen waarvan de geest gewillig is, maar het vleesch
zwak.
Het kenteeken der ware profetie is trouwens eerlijkheid
en veelzijdigheid ; zij richt zich tegen de vijanden, maar
ook tegen de broeders in 't geloof en is geen gunstelinge
en dienares van vorsten en grooten. Men leze de
profeten van het Oude Verbond, wier leven menigmaal
in gevaar kwam, wegens hun onbevreesde veroordeeling
van eigen vorsten.
Katharina Emmerich richtte dan ook woorden van
vermaning niet alleen tot de ongeloovigen. Zij zeide
o.m.: „de kloosterorden waren van den geest van hunne
instelling afgeweken ; God zal hen slaan, om hen tot
hunne eerste vurigheid weder te brengen". Melania
getuigt in haar voorspellingen mede ten nadeele van
den Otaliaanschen) Clerus.
Een opmerkelijke bijzonderheid in vele voorspellingen,
is „de groote duisternis". Over den aard dier duisternis
is echter geen instemmigheid ; de een zegt dat ze drie
dagen aanhoudt en van verschijningen vergezeld gaat,
de ander meent, dat het gewoon heel duister weer is,
of 'n ongemeen zwaar onweer, dat 'snachts zal losbarsten.
Palma Matarelli en Anna-Maria Taïgi spreken ook over
de duisternis en hun woorden wekken herinnering, wat
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de fantasie betreft, aan 13e eeuwsche Romaansche kapiteelen met grifoenen. Men leze :
Dikke duisternissen zullen de aarde omringen
gedurende drie dagen ; pestverwekkend, gruwelijk
en met schrikkelijke verschijnselen vergezeld, zullen
deze duisternissen de geheime en openbare vijanden
der Kerk doen sterven. Het licht der gewijde kaars
alleen zal in de duisternissen lichten. Eindelijk
zal een hemelsche verschijning de geloovigen gerust
stellen : de Apostelen Petrus en Paulus zullen op
de wolken verschijnen.
Palma Matarelli doet er nog wat bij ; zij gelooft
bovendien, dat de duivelen de lucht besmetten en dat
gewijde kaarsen als middel tegen hunne aanslagen worden
gebezigd. Deze profetie vertoont zeer sterk de reeds
besproken eigenaardigheden, een te gemakkelijke scheiding tusschen goeden en kwaden, een duister wraakverlangen en iets dat erg aan bijgeloof herinnert. De
voorstelling is overigens te naief, om beeldspraak te
vermoeden.
Zeer typisch zijn enkele uitingen van den in 1787 te
Tongeren gestorven pater Vincentius, o.a. waar hij zegt,
dat er een oorlog zal komen en „al degenen die zullen
in staat zijn wapenen te dragen, moeten optrekken naar
den oorlog". Dat is de algemeene dienstplicht I
,Alles zal tot wapenen dienen, zelfs de ketenen aan
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welke men marmitten ophangt". Wekt dit niet de gedacht
aan den metaalnood in Duitschland en elders, waar zelfs
keukengerei moet worden ingeleverd voor den munitieaanmaak? Ook zegt deze ziener, (een oud beeld overigens):
„Wanneer de oorlog zal geeindigd zijn, zullen de vrouwen
en kinderen op de bergen klimmen om van verre een
man te ontdekken". Bij deze woorden herinnert men
zich de wreede belofte der staatslieden, zelfs den laatsten
man uit het volk te zullen opofferen !
Met deze voorspellingen is ook de gebedsketen een
samengaand verschijnsel en kwam ook in de laatste jaren
weer voor. In alle bescheidenheid belooft de fabrikant
van dezen keten, dat aan allen die maar elken dag het
kleine gebedje zeggen en dit aan zeven andere menschen
geven, van alle plagen bevrijd blijven. De moeite waard !
Merkwaardig is wel de profetie van den bedelaar
Jannes Pitter uit Linz, door Frans Erens aangehaald in
zijn „Litteraire Wandelingen". Pitter leefde in de laatste
helft der 186 eeuw te Ohlenberg bij Linz aan den Rijn.
Hij voorspelde dat de Pruissen aan den Rijn zouden
komen, er lang regeeren, doch niet altoos. DM kan
iedereen met zekerheid voorspellen, omdat geen overheerscher eeuwig zijn macht kan handhaven. Raker
was zijn worp naar de waarheid der toekomst, toen hij
voorzegde : „Er zullen schepen zonder paarden den
Rijn opvaren en langs de Rijn zullen er wagens loopen
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zonder paarden". Verder voorspelt hij oorlog voor
Duitschland ; hard zal er geslagen worden bij Coblenz
en „in den vallenden nacht zullen er zooveel lichten zijn
door vuurwapens, dat men zou denken uit de verte aan
een groot feest en men zal de toppen der bergen verlicht
kunnen zien". Jannes Pitter heeft zich hierin niet vergist,
noch in de eigenaardigheden van dien oorlogstijd, als
hij verder verzekert : „In dien tijd zal de ijdelheid groot
zijn. Men zal de gravin van de dienstmaagd niet meer
onderscheiden kunnen, wanneer zij naast elkander zitten
in de kerk". Geweldig mis heeft hij 't, als hij beweert
dat de groote onkuischheid dier dagen zal worden weggewasschen door den oorlog. Het lijkt er integendeel
op, of de menschen, gek van 't verduren van ellenden
en van 't zien van verminkten, vergeten zoeken in allerlei
uitersten van ontucht. De mannenuitroeing die we thans
beleven, heeft de bedelaar-profeet echter weer juist geraden.
Tijdens den oorlog werden nog enkele voorspellingen
ontdekt, die zoo verbluffend raak op de huidige jammeren
slaan,.... dat 't erg veel op politieke propaganda lijkt.
Zoo -is er een bekend geraakt, toegeschreven aan zekeren
broeder Joannes, die vrijwel een gepoëtiseerd verslag
der staatkundige voorvallen en der kriigsverrichtingen
van onzen tijd mag worden genoemd, alleen wordt aan
de Entente een fiksche overwinning in 't vooruitzicht
gesteld.
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De Duitschers hebben van hun kant geantwoord met
een even pakkende ontdekking, een profetie vooral die
van meening verschilt met de vorige.
***
Na de algemeene bestraffing der boozen, zeggen de
voorspellingen, verschijnen de twee gezalfden des Heeren,
de „Groote Vorst" en de „Heilige Paus". Vooral de
„Groote Vorst" is een veel voorspelde figuur, maar de
„zieners" zijn over dien man al even verscheiden van
meening als de geleerden over het fabelachtige Atlantische
rijk. Misschien is het herhaaldelijk voorkomen dezer
figuur te wijten, aan een hevig verlangen van vrome
zielen naar een waarlijk Christelijk vorst, die dapper
alle staatkundig gekonkei zal uitroeien, zeer rechtvaardig
heerschen en de goeden beschermen.
In Frankrijk is deze „Groote Vorst" lang een troef
der Fransche koningsgezinden geweest. Daarvan geeft
Leon Bloy in „De Mis der „Dure jongens" " een staaltje.
De goede paters hadden hun zooveel formeele
en omstandige profetiedn laten lezen, die betrekking
hadden op dien Grooten Monarch en dien Bewonderenswaardigen Opperpriester, die tesamen over
heel de wereld zouden heerschen, dat het werkelijk
onnoozel zou geweest zijn, ze niet te herkennen
in de dubbele grootschheid van Pius IX en den Graaf
van Chambord. Op dit punt waren de getuigenissen
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eenstemmig van den bisschop Amedeus en den
eerbiedwaardigen Theolophrus af, die omstreeks de
13e eeuw lee:Wen, tot aan den Kluizenaar van Orval
en den venerabelen commentator Holshauser toe,
in hun verklaringen gesteund door de jongste
geïnspireerden.
Zoo waren zij dan uit verschillende provincies
van het Westen gekomen, terwip zij beslissende
dingen zongen, zooals dit brok van een lofzang,
dat ik van de vergetelheid het weten te redden :
't Verluidt, dat twee verheven mannen,
Den heilgen diadeem op 't hoofd,
Verschijnen zullen in 't Westen,
In dit uur van der tijden nacht.
De een, van heiligheid verheven,
Moet in het nieuwe solyme,
De waarheid heffen in de glorie ;
En door zijn moed en wijze leiding
Zal d'ander op den Franschen troon
De gansche menschheid hoog verbazen. *)

Deze geschiedenis van Leon Bloy speelt omstreeks
1870 ; in dien tijd waren er ook vreemde verwachtingen
omtrent den Grooten Vorst. Holshauser schijnt echter,
in tegenstelling met voorgaand citaat, den Grooten Vorst
van Duitschen bloede te hebben geloofd. De H. Franciscus A Paulo meent, dat die een afstammeling van
Pepijn zal wezen ; Catharina de Raccogni verzekert, dat
*) Vertaling Mr. H. Van Haasterd.
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hij aan het geslacht der Fransche koningen zal ontspruiten.
Elders vonden we, dat hij een koning van Bulgarije zou
zijn, maar dan zeker niet de tegenwooldige, want volgens
Franciscus A Paulo zal hij het Mahomedanisme vernietigen, plus de ketterij en over heel de aarde alle
tyrannie afschaffen. Van onzen Ferdinand, die thans
met zijn schismatieke onderdanen strijdt in bondgenootschap met Mahomedanen en Lutherschen, kan men dit
verwachten !
Degene die zal wezen de „Groote Vorst", krijgt buiten
het oppergezag in wereldlijke zaken ook nog een zelfde
macht in de geestelijke. Hier zijn de goede profeten
wat te vrijgevig geweest, want wat hier bedoeld wordt
is eenvoudig cesaro-papisme, wat voor de Kerk altijd
zeer nadeelig was. De H. Angelus meent, dat hij militair
oppermachtig zal zijn, te land en ter zee. Volgens de
eene profetie zal hij in zijn jeugd van den goeden weg
afdwalen, doch zich later bekeeren ; volgens de andere
is hij een heilige vanaf zijn prilste jeugd. Dat rijmt wel !
In de aangehaalde profetiegn, is kennelijk een middeleeuwsch machtsideaal te zien, tenminste in die welke
voor de Fransche revolutie vallen. De meesten vonden
wel hun oorsprong in hetzelfde gevoel, dat den luien
man uit het volk doet zingen : „Ik wou dat het alle
dagen Zondag was". Een geprofetiseerd ideaal, kan
men zeggen. Na de Fransche revolutie, worden de
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voorzeggingen omtrent den Grooten Vorst ontsierd door
een fanatieke afkeer van den republiekeinschen regeeringsvorm. De zieners gaan in dienst van de politieke
partij ; het worden Bourbon-profeten. Sommigen hebben
den bal wel eens hartig mis geslagen, zooals M. Souffrant,
die meende, dat de „Groote Vorst" een zoon van
Lodewijk XVI zou wezen, iemand die thans reeds lang
overleden is. Elisabeth Eppinger noemde omstreeks
1848 ook een bepaalden persoon, die toen reeds vrij
bejaard was. Hoe zeer men ook de goede bedoeling
dezer profeten en profetessen (meestal nonnen in later
tijd) moet waardeeren, zoo hebben ze zich toch
schuldig gemaakt aan groote, lichtvaardige overschatting
hunner voorgevoelens en droomen, door die voor Goddelijke verlichting te houden. Tot de meest ongerijmde
beweringen dorst men zijn toevlucht nemen, zoo zelfs
dat men een der candidaten voor „Groote Vorst" van
den dood liet verrijzen, in de bedoelde fantasien tenminste.
De „Groote Vorst" zal, volgens sommigen, maar heel
kort regeeren, waardoor het voor den man moeilijk zal
worden een zoo geweldig programma, als hem werd
voorgeschreven, uit te voeren. Als „Groote Vorst" werd
ook de keizer van Rusland genoemd, die zich tot het
Katholicisme zou bekeeren. En nu is Rusland een
republiek geworden !
Veel Fransche kloosterlingen spraken van den Grooten
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Vorst, doch vaak in bescheiden zin, want er waren er
die al tevreden zouden zijn met een gewoon koning
van Frankrijk, van goede kwaliteit dan.
Al die tegenstrijdigheden omtrent den Grooten Vorst
leiden er niet toe, onze verwachtingen daaromtrent te
versterken. Ongetwijfeld zal er wel weer eens een
wereldheerscher opstaan, dat ligt nu eenmaal in den loop
der dingen, maar of die groot in 't goede zal wezen ?
Zoo zelden waren zulke grooten goed ! Ze kunnen 't
zoo moeilijk zijn !
Over den Grooten Paus mogen we kort zijn. De
voorspellingen daaromtrent zijn uiterst vaag en toepasselijk op ieder Opperherder. Hem worden allerlei goede
en groote hoedanigheden toegekend, plus.... militaire
macht. We kennen de gevolgen der militaire macht en
kunnen in den vredes-Paus Benedictus XV meer ons
ideaal vinden !
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OVER HET DAGBOEK VAN EEN
KLEINEN JONGEN

Hier volgen eenige bladen uit het dagboek van een
kleinen jongen. alf heeft hij ze feitelijk niet geschreven ;
dat deed ik, die heel, heel erg met hem mee heb geleefd,
en hem ken, bijna evengoed als mezelf. Veel heeft hij
me gezegd ; veel heb ik gelezen in zijn oogen en veel
heb ik geraden. Af en toe vertelde ik hem, wat ik had
genoteerd, natuurlijk erbij zeggende, dat dit van een
anderen kieinen jongen was geschreven. Dan keek hij
me verwonderd aan en zei : „die is haast net als ik".
0, was dan mijn antwoord, kleine jongens zijn allemaal
zoowat hetzelfde. Dat was een leugentje en dat voelde
hij ook wel, want hij begon dan met ijver te betoogen,
dat Guus sterker was dan Klaas, en Willem weer sterker
dan Guus. En hijzelf was tenslotte misschien nbg sterker
dan Willem, als hij wilde.
Het kracht-ideaaltje van gezonde knapen heeft hij,
goddank, ook, al plaagt dit hem maar zelden. Overigens
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is hij een wat teruggetrokken, schuchter jongetje, dat
zeer in-zich-zelf met allerlei dingen bezig is, zelden
wat vraagt en maar weinig met andere menschen meeleeft. Het moet dan ook niet verwonderen, als er zoo
weinig menschen bij te pas komen ; hij is eenzaam
onder velen en vindt het geweldig geleef der grooten
grof en verschrikkend,
Dat het niet goed voor hem is, z66 te wezen, zal hij
later pas ondervinden, als hij 66k eens groot is geworden.
Was het al stil om hem, an zal het nág stiller worden,
zoo stil als om een....
Maar ik dwaal af ; misschien gaat het hem nog goed.
Misschien wordt hij grof en gelukkig ; misschien ook
blifft hij een vreemde tusschen de geruchtmakende
menschen en de begeerbare dingen der wereld.... Wie
weet !
Laat ik nu enkele grepen doen uit het dagboek van
den kleinen jongen.
3 Mei . . . . .
lk heb moeder teruggezonden naar de wei, onder
langs de rivier. Ze had vergeten me grashaimen mee
te brengen, terwiji ze toch weet dat ik daar zoo van
houd.....
Later heeft ze me vijf breede, blinkende grashalmen
meegebracht. Vanavond heb ik ze in een vaasje op
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tafel gezet, tusschen mij en de lamp. Het was buitengewoon mooi, wat ik zag ; 't lamplicht viel oranjekleurig
en goud over de breede, gebogen bladeren der halmen,
die gedurig deinden. Meer dan een uur lang heb ik
ernaar zitten kijken, want het was prachtig. 't Schijnt,
dat vader en moeder en mijn broertje niet weten of niet
merken, hoe mooi dat is.
18 September
lk wil dat groote boek met prenten niet meer hebben
en niet meer zien. lk wou zelfs, dat het maar heelemaal
uit de kamer was, want als ik het op de kast zie liggen,
weet ik, dat die verschrikkelijke plaat toch kortbij me
is. Het is werkelijk een vreeselijke plaat : je ziet een
storm op zee en een kruis, dat in de golven staat. Het
kruis staat heel dicht bij, en v66r dat kruis, ziet men
handen uit het water opsteken. 't Moeten handen zijn
van dooden, die naar iets grijpen, De plaat heet „De
Hoop", maar 't is een verschrikkelijke plaat. Kon dat
boek vannacht maar op 't portaal worden gezet !
16 Januari
Nu de rivier hoog is, komen er veel schepen onder
de brug doorvaren. Vanmorgen is er een groot ijzeren
schip afgekomen, zonder dat ik het heb gezien, terwill
men toch weet, dat ik er graag naar kijk. lk heb vader
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en moeder gevraagd het schip te doen terugkomen om
het nog eens onder de brug te doen doorgaan. Ze
hebben het niet willen doen en zeiden, dat ik iets onmogelijks vroeg. lk heb er zelfs om gehuild, maar het
schip is weggebleven.

5 Februari
Vanmorgen heb ik iets bijzonders gezien. Een stoomboot kwam de rivier afvaren met een sleep erachter,
eerst twee ijzeren schepen, dan een houten en dan weer
een ijzeren. Het houten schip dreef z66 ver naar 't
midden van den stroom, dat ik wel zag, dat het niet
meer onder den grooten boog der brug aan onzen oeverkant door zou kunnen. Het is dan ook tegen een pijler
gebotst en na dien stoot onder het gele water ingeschoten ;
het ijzeren schip dat volgde voer er over heen. Toen
ik zag dat zooveel vrouwen daarom lachten, heb ik ook
gelachen ; later zei men me, dat die vrouwen huilden.
Het was in alle geval iets bijzonders ; de andere jongens
hebben het niet gezien, want het gebeurde onder
schooltijd.
..
23 Juni
Na de Mis van hedenmorgen, ben ik in twijfel geweest.
Toen de Mis uit was, heeit de kapelaan de litanie van
Onze Lieve Vrouw gebeden en is het me opge66
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vallen, dat daarin iets wordt gezegd van : Gulden Huis,
Ivoren Toren, Morgenster. lk geloof dat dit eigenlijk
afgoderij is en heb er ook geen „bid voor ons" op
geantwoord. De Broeder heeft dit wè1 gedaan, ik heb
het duidelijk gehoord. Zou die nu niet wèten, dat dit
afgoderij is ? De heidenen hadden immers zon en maan
en sterren als afgoden. Daarom zeg ik op „Morgenster"
nooit meer „bid voor ons", in de rest van de litanie
steekt, geloof ik, geen kwaad.
10 Augustus
Vandaag heb ik iets gedaan dat zonde is. lk moest
een boodschap doen en kwam in een winkel, waarin
juist niemand aanwezig was. Op de toonbank lagen
drie centen, en v66,dat ik „kom eens voor, asjeblief"
riep, nam ik gauw twee ervan weg. Toen de bazin in
den winkel kwam, heb ik haar op dien eenen cent
gewezen, erbij zeggende, dat ze dien zeker vergeten
had in de la te leggen. Daarop heeft ze me dien cent
gegeven en gezegd ; „Die is nu voor jouw, kereltje,
omdat je zoo- eerlijk bent".
3 November
lk had een mooi kleurenplaatje, dat om een pakje
koffie was geweest. Je kon erop zien een lief meisje,

dat uit een aarden schotel drie aardige duifjes voederde.
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Vanavond is iemand met een klein kind thuis gekomen,
en dat kindje heeft met z'n hatelijke vingertjes dat
plaatje in snippers gescheurd. lk was zeer bedroefd
erover en heb erom gehuild. Toen viel me in, dat men
me op school had geleerd, dat het gebed van een kind
altijd door Onzen Lieven Heer wordt verhoord, en dat
Hij veel wonderen doet. lk heb de snippers van het
arme plaatje bij elkaar gezocht en ze in de donkere
alkoof gelegd en heb verder heel den avond gebeden,
want ik had het prentje zeer lief. Voor 't slapen gaan
ging ik kijken, maar 't was nog altijd verscheurd. Onzen
Lieven Heer heeft blijkbaar geen wonder willen doen.
23 Juni
Gisteren heb ik opeens begrepen, dat de lucht bij
klaren zomeravond heel wonderlijk is. Dat is me vroeger
nooit opgevallen, al herinner ik me, dat het altijd zoo
was. Hoog boven is de lucht heel, heel donkerblauw,
bijna zwart, maar in 't Westen, ver achter de stad en
de boomen, lichtend rood en oranje. Dat oranje is z66
klaar, of het de dag zelf is, die enkel wat ver-weg is
geschoven ; men zou meenen, dat het Achter de stad
nog volop zon is. Lang heb ik uit het raampje van
mijn slaapkamer uitgezien naar de lucht ; het oranje
gloeide in 't Westen onverzwakt. Toen het later al
heel stil was buiten en diep in den nacht, ben ik nog
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eens opgestaan om te gaan zien : het oranje-licht was
nog altijd op den rand van de verte, alleen was 't wat
bleeker geworden en meer naar 't Noorden verschoven.
19 Juli
lk kan maar niet begrijpen wat zoo laat in den avond
dat vreemde fluiten beduidt ! lk heb het meer gehoord,
maar nooit zoo sterk als nu. Het komt over de weiden
en klinkt heel ijl. Verschillende keeren ben ik uit het
zolderraam gaan kijken, maar ik bemerk niemand, die
kan hebben gefloten. Misschien staat wel iemand achter
de boomen van de laan langs de rivier. Waarom zou
die dan toch zoo laat in den avond, als alles stil is,
zoo vreemd en langgerekt fluiten ? Het maakt me onrustig,
en doet me hevig verlangen naar iets, waarvan ik niet
weet wat het is, maar dat ver, veraf moet wezen en
heel wonderlijk.
8 Augustus
Vandaag heb ik niet goed kunnen leeren, en ook met
spelen vlotte het niet. lk ben den heelen dag w eemoedig
geweest, omdat het kleine blondkopje, dat tegenover
me woont, met andere kleine meisjes, een spotliedje
op me heeft gezongen. Ze liepen met vieren onder
den arm ; terwijl ze zongen keken ze mij plagend aan.
lk heb gedaan of ik het niet bemerkte en of ik ze niet
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kende, want het zijn feitelijk nog veel te kleine kinderen
om zich ermee in te laten. 't Zou me ook niets hebben
kunnen schelen, als niet juist het kleine blondkopje
had meegedaan. Dát had ik van haar niet verwacht.
Het deed me pijn.
30 September
Vanavond hebben we met een heeIe partii jongens
door de straten loopen zingen, tot het al tamelijk donker
was. We zongen maar een enkel liedje, over den oorlog
en over dappere soidaten. lk geloof, dat ze allemaal
voelden wat ik voelde : dat het een geluk was, zoo door
de stad te loopen zingen en dat er mee uitscheiden
verdrietig moest wezen. Toen ik op 't laatst naar huis
werd geroepen, was ik bedroefd ; ik begreep, dat mijn
geluk uit was en dat ik moest eten en slapen gaan.
lk Wm bijna niet weg van de straat.
11 Februari
Voor den tijd van 't jaar is het vandaag bijzonder
lauw geweest. Het venster stond van avond op een
kier en ik heb daardoor naar de halve maan gekeken ;
ze stond vlak boven de straat. lk weet niet wat wonders
ik er in zag ; ik kon mijn oogen niet ervan afkeeren.
Lang bleef ik kijken, en vergat heelemaal te gaan spelen.
lk kan niet begrijpen en niet zeggen wat me zoo aan-
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trok ; het leek me geen gewone avond. Er was iets
bijzonder moois in de heel licht blauwe lucht en den
zilveren maansikkel.
3 April
Vanmiddag heb ik postzegels gestolen. lk wou ruilen
met een vriendje van me, die mooie dubbelen had. Hij
had ze allemaal op de toonbank van hun winkel in
rijtjes gelegd en wilde schandelijk veel andere ervoor
hebben. Opeens kwam z'n moeder en zond hem koffiewater halen in een winkeltje, een straat verder. Zoo
gauw hij weg was, heb ik de postzegels van heel dichtbij
bekeken en toen heeft het me getroffen wat mooie
kleuren ze hadden en hoe zeldzaam ze waren. Dat
maakte me onrustig en voor ik goed erover had nagedacht, had ik ze saamgestreken in mijn hand en was
ermee vandoor. Morgen zullen we wel erom vechten.
Als hij maar niet sterker is dan ik
10 Augustus
Vandaag heb ik „Een reis door Venezuela" gelezen.
Hoe verder ik erin las en hoe schooner ik het verhaal
vond, hoe meer 't me onmogelijk werd voort te gaan,
want ik ging almaar sterker voelen, hoe heet en mooi
het weer buiten was en hoe goed het moest wezen in
de zon te loopen of onder een boom in den schaduw
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te liggen. Tenlaatste ben ik uitgeloopen, maar toen ik
een kwartier lang buiten was, verlangde ik terug naar
het boek. En toen ik weer thuis in het boek zat te
lezen, moest ik weer naarbuiten.
13 September
Met vader en moeder ben ik vanmiddag naar de
kermis geweest en ben in een panorama gaan kijken.
Er waren heele rijen bolle glazen, waardoor je allerlei
schipbreuken kon zien ; ik geloof niet, dat ik andere
dingen heb bemerkt. Je zag breede roode schepen in
golven verzinken, en reddingssloepen wegroeien, waarin
wel dertig man zaten. Ook zag je stoombooten in de
lucht vliegen en zeilschepen tegen elkaar botsen. De
muziek die het draaiorgel erbij speelde, was erg treurig ;
ze paste er goed bij. lic kan ze nu haast niet meer
vergeten.
20 September
Voor de schipbreuken, die ik met potlood en vetkrijt
op stukjes wit papier heb geteekend, kan ik misschien
een pistooltje krijgen, dat wel drie cent waard is.
Willem, die zijn pistooltje wil ruilen tegen mijn schipbreuken, wil er vijf en twintig daarvan hebben. lk moet
zien, dat ik ze klaar krijg. lk zal wat schipbreuken
van één-masters maken en zonder rendingsbooten erbij,
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daaraan is niet zooveel werk. Jammer, dat het stukje
roode verf op is ; de schipbreuken in het panorama
waren juist meestal met roode schepen.
26 October
lk heb iets moois gemaakt. lk heb een geschiedenis
geschreven over reuzen ; het verhaal speelt heelemaal
in de wolken. Ook heb ik er plaatjes bij geteekend.
Moeder heeft ze gezien en ze heeft me een schrijfboekje
gekocht, om alles erin over te schrijven en over te
teekenen. Het boekje heeft een prachtigen, blinkend
gelen omslag. Vooral de fijne papierreuk van het nieuwe
boekje doet me plezier ; ik ben haast Al zoo blij met
den fijnen reuk van het nieuwe boekje, als met de
mooie geschiedenis over reuzen in de wolken.
15 November . . . . .
Het is me duidelijk, dat ik schipper moet worden.
lk heb ook altijd van water en schepen gehouden en
geen der andere jongens heeft ooit zoo'n mooie papieren
scheepjes (met echte masten en luiken) kunnen maken
als ik. Vandaag heb ik verschillende keeren tegen
mezelf gezegd : als je in vijf sprongen over de heele
breedte der straat raakt, wordt je schipper. Het is me
gelukt. Dat deed ik en iets erover te weten ; nu ben
ik er ook zeker van, dat ik schipper word.
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19 November
Aan jan die naast me woont, heb ik verteld dat ik
schipper zou worden ; hij heeft me uitgelachen en gezegd,
dat ze daar flinker kerels voor moesten hebben. lk
geloof niet, dat ik nog met Jan zal spreken.
Later is het me opgevalien, dat ik zoo'n smalle,
bleeke handen heb. Andere jongens hadden ook al eens
iets over smeisjeshanden" te zeggen. lk trek me
verschillende keeren per dag met de eene hand aan
den palm der andere, om ze breeder te krijgen. Als
in 't voorjaar de zon schijnt, ga ik veel met mijn
handen in de zon loopen, dan worden ze bruiner.
2 December
In een winkeltje heb ik tusschen ander speelgoed
een mannetje zien staan met een paraplu boven het
hoofd. Ik heb tegen moeder gezegd, dat ik dat niet
wilde voor Sinterklaas, maar ik weet niet zeker of ik
het niet zei, omdat ik het juist graag wè1 had. Heel
den dag b'en ik erover aan 't denken geweest, of ik het
gaarne zou hebben of niet. Feitelijk zou ik er niets
mee kunnen doen, want je kunt er niet mee spelen als
met een sabel of een doos schapen. En toch zou 'k
blij zijn, als ik het wel kreeg ; ik heb veel naar het
mannetje gekeken en houd er nu erg van. 't Zou jammer
zijn, als 'n ander 't kreeg, want ik weet niet, of die
er zoo goed voor zou zijn als ik.
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15 Februari
lk heb een zwaren val gedaan. Weer had ik op de
speelplaats van de school geprobeerd net als andere
jongens te glijden. Verschillende keeren heb ik me
er al moeite voor gegeven ; dikwijls ben ik er al door
gevallen, ik heb er intusschen nooit slag van gekregen.
Vanmorgen geloofde ik, dat het mij lukken zou, maar
ik ben opeens met het hoofd tegen den grond geslagen.
Den slag heb ik niet gevoeld ; wel hoorde ik hem en
't was of ik het van een ander hoorde. Toen ik opstond,
leek het me of ik op een vreemde plaats was, met
enkel vreemde menschen om me. Ik herkende niets
en niemand en was alle herinnering kwijt. Eerst wat
later viel mij in wat er met mij vvas gebeurd. Toen
heb ik me gevoeld als een uitgestootene.
3 Maart
lk ben erg bevriend geraakt met een jongen van op
een schip. lk heb hem een heelenboel papieren schuitjes
gemaakt en we hebben die laten drijven op de vaart,
kortbij het schip waarop de jongen ,.woont. De groote
schipper is komen kijken en heeft mijn scheepjes aardig
gevonden en erom gelachen. Graag had ik hem gevraagd
me eens op het schip te laten komen, om eens langs
het gangboord te kunnen loopen en aan het roer te
mogen draaien. lk heb het nog niet gedurfd. Als ik
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me vriend houd met den jongen en hem veel scheepjes
maak, zal de groote schipper me misschien vanzelf
eens vragen op het schip te komen.
25 Mei
Het heeft me vandaag weemoedig gestemd, dat ik
eenige stukjes papier en een notenschaaltje, die ik in
de zakken van een afgedragen jasje van me had gevonden,
heb weggegooid. lk herinner me, dat ik ze vroeger al eens
wilde weggooien, maar ieder keer had ik medelijden
met de arme papiertjes en het notenschaaltje ; ik had
ze zoo lang in mijn zakken en kon er niet van scheiden ;
ik was er zeer aan gehecht. Later heb ik nog eens
gezocht of ik ze terug kon vinden , 't is me niet gelukt.
17 Juni
Gisterennacht heb ik slecht geslapen en kwaad gedroomd. Aanhoudend hoorde ik den klop van het bloed
in mijn ooren. Was ik wakker, dan meende ik, dat op
de maat van dat kloppen allerlei wezens de kamer
binnenkwamen en op me toeschoten, om me kwaad te
doen. Viel ik in slaap, dan droomde ik van dezelfde
spoken. Aan spoken geloof ik anders niet, en Als ze
er zijn, moeten ze iets wezen als slappe, zwarte planken,
die recht-op gaande, met den smallen kant vooruit op
iemand afkomen.
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10 Augustus
lk weet niet of ik goed doe, met altijd mannetjes te
teekenen, net zooals de menschen zijn. 't Is wel plezierig
iets te kunnen waar anderen niet toe in staat zijn, maar
als je er altijd alleen mee blijft, is de aardigheid er wat
af. lk geloof zelfs, dat het prettiger is mannetjes te
teekenen met heel ronde koppen, en armen, beenen en
vingers van een enkele streep. Vandaag heb ik op
verschillende deuren zoo'n mannetje gezet en ik vond
het vooral plezierig, nu eens te doen net als anderen.
18 Augustus
Met een paar andere jongens heb ik van avond lang
zitten kaarten onder een straatlantaarn. lk heb het
zeer wonderlijk gevonden, daar, terwijl het om ons al
vrij duister en stil was, zoo rustig onder de gasvlam
van die lantaarn te mogen zitten kaarten. Zelden heb
ik me zoo tevreden gevoeld, en zoo bevoorrecht boven
andere menschen, die toen wat anders deden.
Den heelen dag heb ik trouwens iets wonderlijks en
bijzonders in alle dingen gezien. 't Is me opgevallen,
dat het zeer mooi is, als de zon, bij 't ondergaan, door
het zolderraam tegen de binnenzijde van het oude dak
schijnt. Ook heb ik vandaag lang door de roodgekleurde
glazen venstertjes uit mijn bouwdoos gekeken en daarbij
gedacht aan het drinken van lauwen wijn.
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23 September
Niets is zoo heerlijk, als door een driekant kristallen
hangertje van een lamp naar buiten te kijken. lk ging
er mee voor het raam staan, z66, dat ik de rivier met
de groote brug en de overzijde der stad voor me zag
liggen. Twee dingen waren buitengewoon wonderlijk.
Als je van een kant door het kristal zag, was het of
heel de stad en de rivier naar een onbegrijpelijke diepte
waren gedwongen en of er van de verte van de wereld
een stuk was afgesneden ; vciár die leegte lagen daar in
de diepte rivier en stad. Keek je van den anderen kant
door het kristal, dan was het of stad en rivier tegen
een hoogen bergkant lagen en bijna geen plaats meer
hadden opengelaten aan den hemel. Dat was al heel
wonderlijk, maar misschien nog wonderlijker was het,
dat je, naar gelang de manier waarop je het kristal
hield, allerlei gekleurde randen om de tegen de lucht
staande daken en torens van de stad kon zien ; net als
om het hoofd van een heilige. En dat alles nog in die
onbegrijpelijke hoogien of diepten ! Het deed me even
aan den Hemel zelf denken.
* *
Hier eindig ik met grepen te doen uit het dagboek
van een kleinen jongen. Er was nog veel meer te vinden,
maar dat leken me dingen, die je ongeveer 't zelfde
bij iederen iongen vindt. Als hijzelf m'n bloemlezing
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'n keer ziet, zal hij misschien ontevreden zijn en zeggen
(hij moet immers wel voelen, dat hijzelf die kleine
jongen is !) : „Waarom heb je er niets ingezet van die
zeshonderd strafregels, die ik eens heb geschreven op
een stuk sigarenzakje, dat niet grooter was dan een
blaadje uit een kerkboek ? En waarom heb je vergeten,
dat ik dien sterken Willem na een half uur vechten
tách eronder kreeg ? Als ik hem dan antwoord, dat ik
enkel genomen heb, wat me bij Um anders leek dan
bij andere kleine jongens, zal hij me zeker nog niet
begrijpen. Later misschien wel. Niet in de daden van
kinderlijke glorie en macht leek hij mij een beetje persoonlijkheid, wè1 in de kleine dingen van het leven.
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OVER DROOMEN

Z66 kwam de droom :
lk had de oogen gesloten, maar kon toch niet zeggen,
dat ik niets meer zag. Er lichtte nog een onbestemde
kleur, die allengs overging in diep bruin. Dan kwam
een zwarte vlek in de bruine kleur-ruimte ; langzaam
vormde zich een matte vaal-gele rand om de zwarte
vlek. Tenlaatste verschoot de vlek van vorm en kreeg
de gedaante van een kruik. Het werd een vaal-gele,
stoffige aarden kruik, doch niet van gebakken aarde ;
de kruik was van gevlochten biezen, die zeer bestoven
waren. Plots ontstond een opening in de kruik tusschen
buik en hals en langzaam rotte onder die opening een
lap biezen tot mulle aarde, die traag losbrak en ging
vallen..... Toen werd ik wakker ; in mijn herinnering
was zeer duidelijk het komen van een droom. Tot wat
onmogelijke vormen, gestalten, gebeurtenissen en verwikkelingen had die kruik zich gaan ontwikkelen, wanneer
ik had kunnen doorslapen
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Laten we boomen over den gewonen droom, die meer
buitengewoon is, dan de buitengewoonste droom der
wakend droomende en over droomen boomende poëten.
Geen ontleedkundige behandeling van droomen ; we
laten die over aan medici en zielkundigen. Ook geen
dagdroomen van dichters, al waren ze nog duizendmaal
mooier dan de wonderlijke opiumdroom van den grooten
Engelschen dichter Coleridge over :
A stately pleasure-dome....
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.

De droomen der dichters zijn vaak al te mak en te
mogelijk, om nog veel op heusche droomen te lijken.
Laten we liever den droom-in-wezen beschouwen, strengobjectief de verrassende wendingen der „gewone"
droomen volgend en puttend uitsluitend uit eigen ervaring.
Niets is dwazer, brozer, ijler en vluchtiger dan de
droom ! Niets zonderlinger en meer onlogisch 1 Niets
een verbluffender door-elkaar-schuiven van beelden en
begrippen ! En wat is sterker menging van onvermengbare dingen ? Wat minder gebonden aan grens, ruimte
en tijd ? Geweldige phantasten heeft de wereld gekend,
doch koener phantasidn dan de droom van den nuchtersten grutter heeft geen dezer dagdroomers kunnen
scheppen. Wel schooner, want iedere droom is geen
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schoone droom of een zien van schoone dingen, en
zelfs wanneer hij dit is, vindt men hem zelden vrij van
vreemde, dwaze elementen, die esthetisch storend zijn.
De droom, in zijn zonderling verschijnen en met zijn
vreemde verwarring, heeft wel een weinig zijn uitbeelding
gevonden in een deel onzer moderne kunst, vanaf de
grauwe, schrikwekkende visies van Edgar Poe en de
verfijnde phantasmagoriën der Maeterlincksche dramas
tot de werken der futuristen-firma Marinetti & C°.
Deze firma gaat zelfs verder dan de droom zelf ; de
droom ontwricht enkel de natuurlijke proporties der
dingen en combineert ze wat onmogelijk, maar gaat
niet buiten de wezens en verschiinselen der natuur zelf,
wat de futuristen wel doen. Ze komen intusschen het
dwaze, verrassende, vreemde en ordelooze van den
droom zeer nabij.
Zelden heeft een droom meer waarde, dan het feit
dat men gratis terecht komt in de meest verbluffend
geschapen werelden en samenlevingen, waaruit men
bovendien altijd heelhuids terugkeert. Voor kunstenaars
kan een droom vaak van groote waarde zijn, en meermalen verwerkten ze de in droom geziene beelden tot
onvergankelijke werken van schoonheid. De groote
menigte heeft nooit meer er aan, dan eens er over te
kunnen lachen.... of uitgelachen worden.
Vaak herinnert men zich een schoonen droom te
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hebben gedroomd, zonder meer te weten wat men
beleefde of zag ; wel blijft soms een gedrukte, weemoedige
of blijde stemming na, terwip de beelden, die deze
stemmingen opwekten, toch spoorloos uit het geheugen
zijn verdwenen.
Gelijk ieder zal hebben ondervonden, is de duur van
een droom zeer kort : men ziet iets gebeuren (of beleeft
het als middenpunt) met de snelheid van een afrollende
film, terwijl deze snelle gang van zaken toch niet
abnormaal lijkt. Koortsdroomen kunnen echter pijnigend
van traagheid en herhaling zijn of tot vaste folterende
visie worden voor heel den nacht.
Men ziet in een droom natuurlijk het meest ; zeer
vaak hoort men iets, doch zelden wordt wat gevoeld,
terwijl men nooit zal wanen, dat het reukorgaan wordt
geprikkeld.
***
Theoretisch mag het wel mogelijk heeten den droom
te ontleden en aan te toonen, dat hij bestaat uit een
zeker aantal herinneringen aan personen, plaatsen, voorvallen en stemmingen uit eigen of andermans leven. Al
die herinnering-fragmenten zijn tot een wonderlijk en
onlogisch geheel gegroeid. Als eerste beeld verschijnt
b.v. een kruik, die zich verandert in het rieten mandje,
dat men om sommige voor vervoer bestemde kruiken
ziet ; uit dit beeld vervalt vervolgens de oorspronkelijke
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kruik, de mand wekt een herinnering op aan een voorval,
waarbij een mand wordt gebruikt, b.v. een jaarmarkt.
Van de jaarmarkt verdwalen we in beelden van menschengewoel ; tusschen die drukte merken we een bekende
en herleven, in phantastischen vorm, met dien bekende
weer een vroegere gebeurtenis, of ondernemen met hem
iets, waartoe we lang reeds genegen waren. Misschien
verrichten of beleven we dan wel iets, waarin we, bij
scherp nadenken tegelijkertijd herinnering aan het verleden en verwachting voor de toekomst ontdekken.
Nemen we 't minder critisch, dan mag de droom het
hoogfeest der phantasie heeten. Wanneer zakenmenschen
het woord „phantasie" hooren, zullen ze wel met een
zucht van verlichting denken : „van die dwaasheid ben
ik toch vrij !" Zeer te beklagen zijn echter de menschen,
wier geest van alle phantasie verstoken bleef. Men zou
haar haast een levensvoorwaarde voor de menschheid
kunnen noemen. Menig handelsman heeft er zijn fortuin
aan te danken en menig legerleider zijn roem. Phantasie
is een der edelste eigenschappen van den menschelijken
geest ; zonder deze zou zich alles sinds eeuwen in een
toestand van verstarring bevinden. Natuurlijk werd ook
deze goede gave wel misbruikt. Bij kinderen is de
phantasie frisch, eenvoudig, sterk en vrij ; door de school
wordt ze later meer beperkt en de zorgen voor het
bestaan op later leeftijd, of kommer en tegenslag, bannen
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haar soms geheel. Bij menschen in wakenden toestand
(behalve bij leugenaars) is de phantasie nooit erg actief,
daar de geest beziggehouden door indrukken van de buitenwereld — onwillig is en al haar pogingen verlamt. In
den droom herneemt de phantasie glorievol haar rechten
en heerscht oppermachtig, en grillig bovenal. Dit is
de reactie. Van het daagsche keurslijf van logisch zien
en denken bevrijd, krijgt ze nu vrij spel en kan naar
hartelust alogisch wezen, dwaze wendingen te weeg
brengen en verbluffend vreemd haar vreemd gespeel
doen einden.

***

Waar een droom zich afspeelt ? Het oord is natuurlijk
zeer verschillend, bijna altijd komt het droom-bewustzijn
pas, terwijl we ons reeds midden in een volle bedrijvigheid bevinden, zonder daarover eenige verwondering te
gevoelen, want zich verbazen komt in een droom zelden
voor. De ruimte waarin de droomgestalten zich bewegen,
is, wegens het zonderlinge der vormen en omstandigheden, zelden intiem. Wie dan ook altijd maar logisch
gecopieerde theekransjes of bittertafeltjes droomt, is
zeker 'n heel arme stakker, want hij mist zelfs in zijn
droomen het vermogen buiten de alledaagsche verhoudingen staande dingen te zien.
Het licht waarin men de gebeurtenissen zich ziet
ontwikkelen, komt meestal uit een heel vage bron ; wel
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droomt men (bijna altijd) dat het dag is, doch zelden
ziet men de zon ; het licht houdt zich in gedempte
tinten. Waarschijnlijk zal men in landen met minder
nevelachtige atmosfeer zelden van bewolkte dagen
droomen. Laat de Zuiderlingen dit eens navorschen.
lk kan niet zeggen, of zich dit bij anderen ook voordoet, maar ik ondervind altijd sterk de locale kleur en
de stemming van een droom. Zoo herinner ik me vaak
van een droom, waarvan ik de beelden zelf niet onthield,
in welk kleurengamma hij stond of in welke licht-tint.
De beweging in een droom, zoowel van eigen persoon
of van in droom geziene wezens of dingen, is zelden
natuurlijk ; meestal is ze te traag of te snel. Men heeft
vleugelen of looden voeten ; men voelt zich van steen
of van kurk. Niets werkt meer pijnigend, dan in een
droom voor iets te moeten vluchten : men Idn niet vooruit,
de grond heeft de voeten vastgezogen en men grijpt
met de handen naar de lucht, om zich, daaraan steunend,
als 't ware door de steenen voort te sleuren. Gelijk
in alles, is de- droom ook hierin een reactie op de
werkelijkheid.
Eigenaardig is het vermogen om een droom, die
afbrak omdat men werd gewekt, verder voort te kunnen
spinnen. Vaak lukte me dit. Uit woeste ontstemming wegens het verstoren van mijn droom liet ik me
uit wraak soms weer in slaap vallen (wat altijd nogal
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lukte) en smaakte dan het genoegen, den afgebroken
droom te kunnen voortzetten en voleinden. In zooverre
als er sprake van kan wezen een droom bepaald te
voleinden, wat meestal gebeurt, omdat hij zich niet
verder voortzet, doch niet, omdat de gebeurtenissen een
echt slot vonden. Misschien verslapt de belangstelling
in een droom gedurende den slaap wel, omdat de beeiden
te onbeduidend worden of alle contact hebben verloren
met het dagelijksche leven, wat tot gevolg kan hebben,
dat de indrukken er van te zwak worden om herinnering
na den slaap mogelijk te maken.
Men zou de droomen misschien kunnen indeelen in
de volgende soorten :
Herinneringsdroomen die gaan over een verloren
geluk, overleden vrienden of familieleden, of een moeilijken of zaligen tijd die men heeft doorgemaakt, en
waarin men zich teruggeplaatst waant.
Reactieve droomen : gaande over pas beleefde gebeurtenissen van minder verstrekkende beteekenis. Deze
droomen herhalen zich zelden of nooit, in tegenstelling
met de :
Vervolgingsdroomen : een zeer naar soort droomen,
ontstaan uit herinneringen aan een zeer sterken indruk,
ontvangen van een ramp. Ook misdaden geven tot
vervolgingsdroomen aanleiding. Verwant aan deze soort
zijn de :
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Gewoontedroomen, die op minder beangstigende wijze,
allerlei grootere gebeurtenissen, waarvan men ooggetuige was, later herleven, als b. v. brand. Spoedig
dringt zich door zulke droomen heen het bewustzijn,
enkel maar met droombeeiden te doen te hebben.
Ook zijn er nog neigingsdroomen, wat zeer begrijpelijk
is, want licht zal men eens droomen, over hetgeen men
begeert, of waartoe men is genegen.
Natuurlijk zijn er nog droomen, die buiten deze soorten
vallen, ofwel combinaties ervan zijn, soms van alle
vijf tegelijk.
Verder heeft men nog „droomschetsen"; ik kan er
tenminste geen beter woord voor vinden. Het zijn
vluchtige, zeer onvolkomen beelden, die zich vooral in
den morgen voordoen. Deze halfbeelden komen voor
in den overgangstijd tusschen slapen en waken, en hebben
niet zelden betrekking op den lust om nog maar wat
door te sluimeren. Deze halfbeelden zijn soms een
naYeve soort sophismen ten gunste van doorsiapen,
getuigende van een listig veriangen om opstaan en
blijven slapen te combineeren. Het karakter dezer h'alfbeelden is soms vrij komisch. Zoo meende ik 'n keer,
dat ik reeds „op" was en door een kamer rondliep ;
met ergernis vroeg ik me natuurlijk af, waarom men me
toch aanhoudend kwam wekken, daar ik al lang op de
been was ! ' n Ander maal geloofde ik, dat ik een stuk
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papier was, dat ergens lag en ik redeneerde : waarom
klopt men toch den heelen tijd, ik ben immers maar
een stuk papier. Ook kwam het voor, dat ik waande
een advertentie te wezen, die in een krant stond. Nu, een
advertentie hoeft niet op te staan....., iets waarom ik
's morgens vaak advertenties heb benijd.
Om het karakter van droomen beter te doen uitkomen,
wil ik hier eenige droomen die ik zag en beleefde in
in vluchtige lijnen schetsen. De teekening zal objectief
wezen ; poëtisch gemijmer erbij zou enkel het beeld
bederven en 't onlogische verzwakken. Hoe droger men
een droom zegt, hoe sterker de indruk op anderen zal
wezen, daar juist dan de contrasten tusschen de verschijningen van het werkelijke leven en die van het
droomwereldje het sterkst uitkomen.
In een korte titel poog ik zooveel mogelijk het karakter
van den droom te typeeren ; een kleine verklaring of
bemerking volgt.
Bruine zee en roode rozen.

lk lag in een bed, doch het leek me meer een schip
te wezen, dat een zeer woelige zee bevoer. Dan verhief
het zich, zoodat ik er in waande rechtop te staan, dan
schoot het snel naar beneden. Romdom waren lucht
en zee diep, warm bruin gekleurd ; ik zag niets anders
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dan het vlammende bruin, waarin duizenden en duizenden
roode rozen bloeiden.
ik herinner me, dat deze droom vrij lang duurde ; waarschijnlijk hoort hij onder de koortsdroomen thuis.

Vallende boekjes.
Heel den dag had ik mij moeite gegeven, om de
talrijke kleine boekjes der bekende Duitsche Reclamuitgave in mijn boekenkast te rangschikken, doch als
ik boven de boeken in de kast zette, vielen die onderin
stonden er weer uit. Deze hopelooze arbeid pijnigde
mii zeer. Plotseling stond ik met mijn boekenkast op
de Maasbrug en was als tevoren ijverig rangschikkend.
Juist kwam een vriend van me voorbij ; ik riep hem
ter hulp, daar ik 't alleen niet meer afkon.
Een zeer afmattende koortsdroom.

Brand.
Op het spit van den toren lagen toen groote stapels
kartonnen doozen, waarover wij omzichtig voortliepen.
Daarzou eenuitvoering gegeven worden. Zoodra ik benecten
in de straat was, zag ik plots boven op den toren een
fellen brand en 't viel mij in, hoe daar een jongenskoor
jammerlijk in de vlammen omkwam. Maar toen voelde
ik, dat dit niet waar kán zijn, het moest maar een droom
wezen, waartegen ik zou strijden om er uit te raken.
lk ontwaakte dan ook (zoo droomde ik) en beyond mij
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in een geheel vreemde gang. Toen werd ik mij vaag
bewust, dat ook dit ontwaken een droom moest wezen,
daar die gang mij totaal onbekend was.
Zeer vreemd is in deze droom, het droomen dat men met
moeite uit een naren droom weet te ontwaken, om dan in den
onbewusten staat van droomen, na eerst het bewustzijn te
hebben gehad dat deze ramp niet waar Icèn zOn en een gewoonte-droom was, weer voor den tweeden keer in dien onbewusten staat het bewustzijn te hebben, dat ook dat ontwaken
nog maar droom is.

Vergeten geld.
Tot mijn grooten schrik bemerkte ik in de groote stad
waar ik was heengereisd, dat ik vergeten had geld mee
te nemen. Het was avond over de stad. De stad geleek
veel op een van die Hollandsche steden, zooals buitenlanders die afbeelden, met veel smalle grachten en kleine
ophaalbruggen. Haastig ging ik naar het station, nam
uit mijn beurs voldoende geld om de terugreis te betalen,
nam een kaartje en vertrok.
Scherp is hier het dwaze en onlogische van den droom
getypeerd : geld vergeten en met voorradig geld de terugreis
betalen om het vergeten geld te gaan halen,

Scheepvaart.
De Maas was grauw-geel, alsof ze door groote regens
gezwollen was. lk zag vele hooge iizeren bruggen over
den stroom en een gewemel van masten der schepen
91

f

_•i

I III

die langs de oevers lagen. Met groote snelheid kwamen
breede, zwaar-geladen schuiten stroomopwaarts schieten,
om voor de groote brug met een schielijke wending
terug te keeren. Ook zag ik groepen schepen tegen
elkaar botsen en haastig zinken.
Nog heel jong zijnde, stelde ik groot belang in scheepvaart.
Ook was ik eens in de gelegenheid een groot schip op fle
rivier te zien vergaan, welk geval een diepen indruk op me
maakte. Altfjd hob ik een sterke belangstelling behouden voor
al wat scheepvaart betreft en droom nog vaak van een bevaar
bare Maas. De laatste opmerking heeft zelfs een dubbelen zin.

De Romeinen.
We bevonden ons voor den Romeinschen rechter,
doch stonden reeds in de arena, waar we zouden worden
gemarteld. De arena zag er zwart uit, met hier en daar
een purperen tint. We hadden allen geweigerd aan de
goden te offeren en moesten daarom sterven. Plotseling
overviel mij een groote liefde voor het leven ; haastig
liep ik uit de arena en beyond mij toen eensklaps op.
e'en zeer grooten, duisteren zolder, welks dak werd
gestut door een enorm aantal zwarte balken, die zeer
bestoven waren. Groote breede trappen leidden naar
beneden. Na mij wat verscholen gehouden te hebben
bp den zolder, viuchtte ik verder. Langs de sluizen
van het kanaal mijner stad, wilde ik de brug ')ereiken,
doch op dat kanaal voeren zolderschuiten en ihk hoorde
zeggen : , Pas op, daar zijn de Romeinen".
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Hierin spreekt zich een vaste meening van me uit, n.m.l.
dat de eerste christenen wat minder geduldly hadden kunnen
wezen en meer op verweer en behoud bedacht. 't Is natuurlijk
niet mlin bedoeling die meening hier te verdedigen.

Man met fakkel.
Aarde en hemel hadden wonderblijde kleuren : groen,
rood, blauw en goud. lk zag een landhuis, waarvan
de veranda geheel overgroeid was met welig groen en
rood slingergewas, dat klimop leek. Daarbinnen lachte
men en zong men in zorgeloos geluk.
lk liep verder over roode wegen, die heel veilig leken,
dwars door de korenvelden en onder den zeer bonten hemel.
Over een braakliggenden akker snelde een man heen
en weer. Hij zwaaide en zwenkte in wijden en hoogen
zwier, omhoog, omlaag, een grooten fakkel. De fakkel
brandde vol weelderig, zonnig, geel-smaragden vuur en
een heldere vonkenregen omhulde den man. Ook dreven
breede zwermen vonken over het donkere land en door
de avondlucht.
Wel den meest idyllischen droom dien ik ooit had en de
meest schilderachtige.

Een man werd onthoofd.
Het land was groen en heuvelachtig ; de lucht had
een heel innige tint, die van zonnig geel naar zacht-rijp
groen zweemde. Op stijle rotsen van diepblauwe kleur,
lag de stad waar de man werd onthoofd. Die stad
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was wonderlijk om te zien : een geel-roode stad, met
hooge spitse torens en vlakke muren, waarin enkele
heel kleine poortjes en smalle venstertjes.
Waardoor wist ik nu met zoo groote stelligheid, dat de
man — die de droom me niet had laten zien — daar werd
onthoofd. Welke man ? Waarom onthoofd ? Van welk drama
was dit het slotbedrijf ? Mogelijk is dit slechts een fragment
van een droom, of een plotse visie, vergezeld gaande van dat
even plotse en zekere weten.

Verschijning.

Het was een warme, zwarte zomernacht. Ik zat voor
het geopende raam en staarde naar den donkeren
kloostertuin voor mij en naar den donkeren hemel, waarin
de maansikkel lichtte en enkele sterren trilden.
Daar rees op boven den grooten kloostertuin een
ontzaglijke vrouwengestalte. Haar hoofd rees tot onder
den maansikkel, die hoog en zwak aan den hemel stond.
Zij strekte den am in gebogen houding omhoog en
neeg het hded terzijde, terwijl zij opwaarts blikte. Het
gedempt gouden maanlicht glansde zacht over haar
blanken, ronden arm en over enkele plooien van haar
gewaad, dat (Mister wit van tint was. Zij opende de
hand en daaruit schoten sterren in de lucht : hel-roode
en zacht-witte sterren, die na snel opgestegen te zijn
door de blauwe hemelruimte dralend bleven zweven.
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Het werden groote door elkander zwenkende zwermen
van roode en witte sterren.
Deze droom lijkt mij de volmaaktste en meest schoone
droom te wezen, die ik ooit droomde.

AjnIgend Landschap.
lk lag en staarde in de verte : een kleurlooze kim
achter eenzaam land, zonder stad of woud of weg of
hut. In de nabijheid zag ik vlakke, dor-bruine aardelanden. Boven dit landschap stond de zon, een glanslooze, matroode zon, als een oude roos, half weggezonken
achter den horizont. De hemel om die zon en over dit
land was even eenzaam als de dingen in de diepte en
was zeer helder stralend, terwijl de kleur ijl geel-groen
kon worden genoemd. De hemel was lichter dan de zon.
Uren en uren staarde ik naar dat pijnigende landschap.
Zulke droomen doen zich ook voor in den halfwakenden
toestand van ten koortslijder.

De logge steenen lachten.
In den hoek der breede gracht laggn de schepen ; ik
zag een groote warring van masten, ra's en takels en
touwen. Het was bij de oude bolwerken der stad.
Daarlangs vluchtte ik. lk vlood binnen de steenen
wallen en doolde dan wat voort, door gangen die in
bruin en geel licht lagen. Plotseling kwam ik in een
grattw-blauwe ruimte. Daar lachten groote, breede
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steenen reuzen ; het waren menschgestalten in steen, in
onwezenlijke vormen ontstaan ult ruwe, breede halfronde,
opeengestapeide steenklompen. Zij lachten log en
verw4rd.
Dit beangstigde mij en ik stormde vandaar weg, lang
een steenen trap, die naar de hoogte leidde. Vandaar
zag ik in de diepte de stad, ver en stil onder sulfer-geel
licht. Our de stad welfde zich de hemel, oneindig
zwart en zonder wolk of ster. Het leek mij, of de aarde
dien schrikkelijkeu nacht, dien vloek van nacht, geen
uur langer zou kunnen dulden.
Wel een zeer vreemde combinatie : lachende steenon. Ook
de andere verschijningen zijn bier grootsch-fantastisch.

Dt wolf-hond.

Hoe ik daarbinnen geraakte, weet ik niet. Het was
een groot samenbouwsel van. sombere steengevaarten.
Ramen zag ik niet, Och was er een duister grijs licht,
dat in de gangen scheen te leven. In die gangen zag
ik donkere trappen en grauwe poorten uitmonden.
Toen begon mij het ruige, roode beest te vervolgen.
Het leek een dier, half hond en half wolf. Het maakte
geenerlei gerucht, doch volgde enkel met haastige,
geluidlooze schreden. Hoe snel ik ook daar vluchtte
langs trappen en door gangen, altijd bleef het beest
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achter me aansluipen, want waar ik mij omkeerde,
ontwaarde ik het ook.
Een vervolgingsdroom, met duidelijke stemmingsherinnering.

Nieuwe muzlek.
lk hoorde een nieuwe muziek. Het was of die muziek
klonk van een schip, dat haastig over een stroom om
den hoek van een wilden bosschigen tuin gleed.
De muziek Rep snel voorbij en had een fijnen, listigen
en geestigen klank.
Waar kwam nu de ides : met een geheel nieuwe soort van
muziek te doen te hebben, vandaan ? ik herinner me er geen
bepaald motief of accoord van, maar wel bleef de indruk in
mlin geheugen, hier te hebben gehoord eene muziek die in
wezen nieuw was ; ik hoorde tenminste nooit zoodanige.

Er was oorlog.
lk beyond me op het stadhuis en teekende daar in
groote, gulden punten bogen op wit papier, terwip naast
mij een kind stond, dat evenals ikzelf lachte om zoodanigen arbeid. Plotsing bemerkte ik, dat de groote
oorlog ook hier was gekomen. lk zag, dat de markt
geheel vol was met met middeleeuwsch uitgedoste menschen, die met elkander vochten, doch blijkbaar op
tamelijk onschuldige wijze. Rondom de strijdenden
stonden dichte rangen toeschouwers. lk hoorde den
moed van een mij bekend officier noemen. Plotseling
zag ik hem met zijn sabel in groote woede op de toe97
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schouwers inslaan, die toen uit elkander stoven. Er
kwam schrik boven in de zalen van het stadhuis.
Zelfs het vermogen een daad naar waarde te schatten vergaat
in een droom ; ik voelde hier absoluut geen verachting voor
een aanval op weerloozen, integendeel.

De bleeke, gesluierde dame.
lk weet niet hoe die vreemde, bleeke gesluierde dame
in mijn woning was geraakt. Het scheen me, dat ze
was gekomen over een stillen vlakken weg, terwip de
avond viel. Ze zat nu bij het raam en was blijkbaar
diep in gedachten verzonken. lk liep de stad in en trad
binnen in een herberg, die gevestigd was in de bouwvallen van een kerkje. Er brandden heldere-lampen en
vele menschen zaten daar. lk bleef aan het buffet staan,
en dronk iets dat op bier geleek, doch fijner van smaak
was. Plotseling drong door de halfgeopende deur een
man binnen met een gespleten stok, hij begon te twisten
en te vechten. Daarop ging ik heen en trad wat verder
in de straat een andere herberg binnen.
Waarvan wist ik, dat de onbekende bleeke dame, dle ik in
mijn woning vond, gekomen was over vlakke, stille wegen, bij
het vallen van den avond ? Weer die mysterieuze zekerheid !
Bovendien behield ik van deze droom een smaak-herinnering
(de betere drank) wat zelden voorkomt.

Het arme herdertje.
lk weet niet wat het arme herdertie had misdaan ;
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misschien had hij wel een lam gestolen ; ik kan het
niet zeggen. Wel zag ik dat hij haastig zijn kudde in
den steek liet en over den grooten, hollen, dalenden
weg zich naar de stad spoedde. Ziin booze, zwarte
hond volgde hem listig achter den hoogen bergrand.
Waar de weg in de vlakte uitloopt besprong het beest
den knaap,
In een der bovenzalen van een concertgebouw werd
hij opgenomen ; er was daarover groote opgewondenheid
onder de menschen ; ik bemerkte bebloedde witte doeken.
In de verte van een der gangen kwam een witte pierrot
uit een der kleedkamers geloopen.
L.__

Buiten de drootnbeelden herinner ik me nog de sentimenteele stemming. Wat kwam de pierrot, die gereed was voor
't bal-masqué, hier doen ? Grillig spel.

Een meisje richtte zich op.
Ik wist, dat de wolf op een bonten verhevenheid was
gesprongen en daar nu lag. Een jonge vrouw kwam
haastig op mij toegeloopen en overhandigde mij een
jachtgeweer, terwip zij er zelf ook nog een behield.
Onze vuurwapens hielden we gereed, maar plotseling
richtte zich een armelijk gekleed meisie op van de verhevenheid. Haar gelaat was bleek bruin en haar oogen
staarden vaag in de hoogte. lk legde aan en wilde
schieten, doch het geweer bleek ongeladen.
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Hierin bevinden zich herinneringen aan voorvallen en neigingen uit heel mijn leven. Deze droom typeert wel 't beste
het karakter der gewone nachtgezichten: verwarring van mooie
en leelijke, aangename en onaangename dingen en bovenal de
onlogische combinatie.

Kleurige sterren.
Met velen waren we gaan zien naar het wonder dat
moest geschieden. Toen ik opzag, ontwaarde ik om me
de muren eener daklooze kerk en, heel hoog boven
me, het geraamte van een koepel, dat uit oude bestofte
balken en planken was samengesteld. Dit gezicht was
zeer teleurstellend, daar ik zeker op het wonder had
gerekend. Opeens zag ik enkel de blauwe lucht en op
de kim, ofschoon het dag was, iets als groote roode en
groene stetren, die verward door elkander woelden
en deinden.
Deze droom kan ik geheel ontleden :
Kort te voren had ik een „dagboek van een kleinen
jongen geschreven", waarin een kinderlijk begeeren van
een wonder voorkomt, met de daarop volgende teleurstelling. Het begeeren van het wonder en, bij het uitblijven ervan, de daarop volgende hevige teleurstelling,
had zich in dien droom juist herhaald. Wat de kerk
en den koepel betreft : 's avonds tevoren had ik in
l'Illustration enkele platen gezien, waaruit deze beelden
voortkwamen. Zoo stond daarin een bont-kleurige
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waterverfteekeniug voorstellende de, door Oostenrijksche
bommen zeer geteisterde kerk Santa Maria Formosa te
Venetië. Het dak der kerk was ingestort en door den
koepel, die ook veel had geleden, zag men de blauwe
lucht. Hetzelfde beeld droomde ik, alleen was het
koepelgeraamte van oude, bestofte planken en balken
geworden. De wijziging in het oorspronkelijke beeld
vond haar ontstaan in een in 't zelfde Illustrationnummer voorkomende foto, waarop men zag, hoe uit
een zaal van het paleis der Dogen een plafondschildering
op doek van Tintoretto van het plafond werd verwijderd.
Men zag midden tusschen het rijke stukadoorwerk
daardoor een leelijk ovaal van oude, bestofte planken
en balken. De beelden van koepel en plafond vereenigden zich in den droom tot een enkel. De sterren
ontstonden op de volgende wijze : Twee avonden voor
den droom, had ik in een versierde zaal een vergadering
biigewoond. In die zaal brandden een groot aantal
met rood en groen papier omwonden electrische lampjes.
Heel den avond spiegeiden zich die lichtjes in de
randen van mijn pince-nez, en leken daarin groene en
roode sterren, die zich, bij de minste beweging van
mijn hoofd, op die randen schenen te bewegen. lk
vond aardigheid erin, die sterretjes te laten dansen en
kreeg een sterken indruk van de kleurige schoonheid
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or
van dit spelletje. Zoo ontstonden in den droom de
woelende, deinende groene en roode sterren.
Uit vier verschillende herinneringen : dagboekblaadje,
geteisterde kerk, planken zoldering en lampjesreffectie
ontstond dus deze droom. Hier heb ik dus in practijk
kunnen brengen, de vroeger uitgesproken theorie : dat
bij absolute geheugenssterkte elke gewone droom geheel
is te ontleden.
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