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[Roeping 1924]
[Eerste deel]
Inleiding
In onze dagen zoekt 't mensdom in z'n verscheurdheid weer naar dieper geestelik
leven, naar dieper eenheid, naar sinteze in eigen ziel, naar sinteze, samenbindende
eenheid in de gemeenschap. Walging van et verstoffelikte leven, dat alleen 't
lichamelike leven is, en sterk begerend verlangen naar z'n geestelike idealen zien we
overal tot uiting komen. Maar daarnaast brutaler en sterker dan ooit te voren
misschien, de onbeschaamde uitviering van de dierlike strevingen in de mens, de
hunkerende graagheid naar zinnelike genieting, waarin alle geestelik leven jammerlik
ten onder gaat.
En de kristenen, die zo diep in hun ziel moeten weten dat 't lichamelike leven in
heel z'n volheid, zonder enige uitzondering, enkel en alleen middel kan en middel
moet zijn voor et eigenlik menselike leven, 't leven van de ziel, ook zij zijn aangetast
meermalen door de besmetting van et zinnelik materieleven om hun heen, en ze
miskennen maar al te dikwels de grote geestelike beginselen die heel hun leven naar
buiten moest openbaren.
De vrede in't persoonlike geestes- en gemoedsleven is zo jammerlik verstoord
door die ongoddelike levenshouding, de vrede in't gemeenschapsleven van mens tot
mens is vernietigd door haat en wantrouwen, geboren uit de hebzuchtige begeertes
van't zinnelike ik. Die levenstreving, die helemaal gericht wordt door de
onverzadigbare hebzucht, de zucht naar de alleen aardse goederen, de zucht naar 't
alleen zelf hebben.
Wankelheid is et karakter van ons geslacht. Er is geen evenwichtigheid in de
persoonlike mens, omdat ie de goddelike verhouding tussen geest en lichaam
verbroken heeft. Er is geen evenwichtigheid in de menselike gemeenschap, omdat
de mensen ook daar verbroken hebben de goddelike verhouding tussen de kinderen
van een Vader.
De vastheid van et menselik gemoed sterk gericht naar de eeuwige vastheid Gods,
is alleen mogelik in 'n leven, dat geleefd wordt volgens de beschikking van God.
Dan is et leven weer goddelik, weer goddelik schoon, zoals God 't gewild heeft, en
waarvoor Hij de gaven heeft geschonken in de natuur en in de genade. Dan is et leven
weer 'n afstraling van et Goddelik Leven, en de mens weer in vrede en geluk, zoveel
dat hier in de wereld te bereiken is.
Er is geen schoonheid van leven inwendig in de ziel, uitwendig in de
levensopenbaring van de ziel mogelik, als niet et vaste sterke levensbeginsel dat God
erkent als z'n oorsprong en z'n einddoel, dat leven beheerst van de persoon, van de
kleine gemeenschap in 't eigen
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huisgezin, van de gemeenschap van't eigen volk, en zo van de grote gemeenschap
van alle mensen.
En nu moeten we niet ver weg zien naar de grote gemeenschap der mensen, om
die weer terug te brengen tot God, en dus tot z'n eigen geluk, en dus tot de schoonheid
die van God is. Daaraan is 't ons niet, en goed gezien eigelik niemand gegeven
rechtstreeks te werken. Maar we hebben, ieder voor zich, de geest Gods binnen te
laten in ons eigen persoonlik ik, in ons eigen persoonlik zieleleven. En dan, dat is
ook onz' onmiddelike plicht, dus ons onmiddelik werk, de geest Gods binnen te
brengen in de kleine gemeenschap waar w'in geplaatst zijn, et huisgezin, en de
gemeenschap waar w'onze maatschappelike werkkring mochten vinden.
Zo zal werkelik langzaam maar volstrekt zeker, de goddelike geest weer de
gemeenschap, dat is de mensen doordringen, ze doen denken en voelen, doen spreken
en doen, vooral inwendig in de verborgenheid van hun hart en naar buiten in de
openbaarheid van et leven, volgens Gods bestel.
Wezenlike mensen, wezenlike kristenen moeten we zijn, immers, broeders omdat
we geschapen zijn naar de eeuwig ene en onveranderlike Godheid, omdat we allen
en ieder 't persoonlike werkelike beeld zijn van God. Allen en ieder; daar is et diepe
grondbeginsel van de eenheid van et menselik geslacht als broeders, niet in de
lichamelike afstamming van een aardse vader. Allen, in de natuur een en etzelfde
beeld van God, die hun schiep ieder naar z'n eigen vóór-beeld, in't wezen van God
van alle eeuwigheid gevormd, en ieder van die goddelike vóór-beelden gevormd
naar et ene zelfde Wezen van God zelf. Zo zijn alle mensen broeders, omdat de ziel
van allen onmiddelik z'n oorsprong vindt in God zelf; geesten als God zelf, als
schepselike navolgingen van Gods oneindig geestelik Wezen.
En hoger nog in de bovennatuur, broeders weer van hogere rang, omdat ze niet
alleen schepselen, navolgingen zijn van Gods wezen, maar in de bovennatuurlike
orde bestemd om rechtstreeks hun Goddelike Oorsprong te aanschouwen, om eenmaal
herenigd te worden op volkomen besefte wijze met de Goddelike Natuur waaruit ze
zijn uitgegaan; als geliefde kinderen die hun Vader in alle eeuwigheid zullen
aanschouwen in zijn oneindig Wezen, waarvan zij deel uitmaken.
Dat is de eenheid van de menselike gemeenschap, de eenheid in z'n wezen, z'n
goddelik wezen. In die eenheid in ons wezen op die dubbele wijze vastgelegd, ons
goddelik wezen mogen we zeggen, hebben we te streven naar et geluk van ons zelf
en van al onze broeders; t'ene kan niet zonder et andere, omdat et ene in God
noodzakelik et andere insluit. Dat is ons mensdom, dat is ons kristendom.
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Onze plaats, van ieder afzonderlik en van allen te samen in de gemeenschap is daaraan
te arbeiden, om met Jezus Kristus de rampzalige nawerking van de zonde zoveel
mogelik te voorkomen, en te herstellen wat die zonde vernietigd heeft, en telkens
opnieuw vernietigt. Zo maken we ons zelf weer goddelik, zo maken we de
gemeenschap weer goddelik. En alleen in die goddelike mensen, en alleen in die
goddelike gemeenschap, kan en moet ook noodzakelik de Goddelikheid weer uitstralen
in schoonheid. Want die schoonheid van God is God zelf. En als God spreekt uit ons
leven, spreekt ook Gods schoonheid; de schoonheid die noodzakelik uit alle werken
Gods moet uitstralen, omdat die in hun wezen ingelegd is; de schoonheid die in de
zichtbare wereld 't allerhoogste gelegd is, gelegd moest worden in Gods hoogste
werk van deze zichtbare wereld, de mens; de schoonheid die in de mens overwasemd
is door de asem van de zonde, omdat de mens z'n noodzakelik vrije wil heeft gericht
tegen God, die goddelike schoonheid zal weer stralen in z'n goddelike heerlikheid,
als de mens z'n vrije wil weer richten wil met God.
Gods wezen en Gods schoonheid zijn een in God. Gods wezensbeeld en Gods
schoonheidsbeeld zijn een in de mens. Maar de mens kan Gods stralend-lichtende
wezensbeeld verdonkeren tot de donkerste nacht door de zonde, en Gods
schoonheidsbeeld doen wegdonkeren, onzichtbaar maken. De eenheid van Gods
wezen en Gods schoonheid moeten we herstellen in de mens, in de gemeenschap,
niet in de volkomenheid, dat kunnen we niet hier op aarde, maar zo zuiver en zo
sterk mogelik, met de dubbele gaven van natuur en van genade door God zelf
geschonken.
De zuiverder openbaring van Gods schoonheid eist natuurnoodzakelik de zuiverder
openbaring van Gods wezen. Wie zorgt voor 'n goddeliker leven, zorgt voor 'n
goddeliker schoonheid.
Dat is de bedoeling van ‘Roeping’; daarvoor willen we werken met alle krachten
T'leven in al z'n krachten die van God uitgaan, en op God moeten gericht zijn in alle
levenswerkingen; et menseleven in de persoon afzonderlik, et menseleven in de
gemeenschap; dat alles in God naar de beginselen, en naar de openbaring van die
beginselen; de hele goddelike harmonie van de mensewereld. Menseliker leven en
menseliker schoonheid, volgens Gods bedoeling overgelaten aan de vrije mens.
Beide, leven en levenschoonheid, zijn niet te scheiden, zonder vernietiging van beide
tegen de bedoeling van God, en aan 't herstel van beide werken wij als onze roeping.
H. MOLLER
Op Sint Eduard van Engeland, 13 Oktober 1924.

Roeping. Jaargang 3

8

De vloek*)
(Lyrisch-dramatische cyclus.)
Eerste deel.
Vrouw, de glorie is ver van mij
en ik lig nu nederig aan je voeten.
Een psalm van verre zeegetij
is het eindelik dag-begroeten....
Je lach is wild, - wild faunengefluit en je stemt je wondermaren,
- snaren
van gouden luit en je handen, - fijne witte schalen wil je heffen om de tinkelende kralen
van je zangen
op te vangen....
Mooi ben je, vrouw, en je draagt m'n Lot
met 'n glans van hoogmoed in heel je wezen.
En rondom ons heen, in de stilte, lezen
we droomend de Eeuwige Schoonheid: God!
............
............
Heel licht,
licht als de zon ben je, vrouw,
en je bergt in je stralend aangezicht
mysterie.... Ik rouw
om de schoonheid van dezen dag
want het rag
des avonds is nu gesponnen....
Jij, vrouw, alleen in het donker
licht me nog toe....
Hoe
verre en
hoog het geflonker
der sterren....
En vóór m'n voet lig je, bleek
en week,

*) In conceptie en voorstelling van de eerste zonde werd in het eerste deel van dit werk meer
de fantastische en sterk-dramatische lijn gevolgd dan de streng- katholieke. De
voorstellingswijze moet dus beschouwd meer in verband met de oorzaak van den val dan
als juiste weergave van die oorzaak zelf.
A.v.d.V.
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als 'n vlek geronnen
melk....
Het rag des avonds is nu gesponnen.
De witte kelk
eener lelie neigt over je hoofd
en kwijnt....
Paars schijnt
de schemer doorgloeid als het ooft
in de zwijgende warme twijgen.
De boomen hijgen,
zwaar en zwoel.
En wat ik voel
is zoo nijpend als nare nacht,
en wat ik wacht....:
'n Ruk
aan den sluier van ons geluk!
............
............
Sterft
de stille gewijde vreugd?
Hebben we jeugd
en liefde geërfd
om eens droef te staan
in ijlen waan?
Wat is Kennis van Goed en Kwaad,
Haat
en Dood?
............
Je lippen lokken, rood
en vochtig als vruchten die rijpen
lokken tot grijpen.
En ik sluip naar je toe,
vrouw, van sarrend hunkeren moe....
Je reikt me heerlik,
begeerlikstreelend de hevig-laaiende
zomersche vrucht, reikt ze den monde
met huiverend-aaiende
glanzend-ronde
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vingeren, wuft wuivend in ritsel-beweeg omlaag
de donkere takken vol zomergeur.... Ik hoor je vraag
in fezelend aarzelen: Pluk en eet....
............
Nachtelik-zwoel koepelt breedgespannen de boom
z'n knoestige welving, vroom
als 'n tempel....
De ranke
slanke
deining van je tredgewiegel nadert....
Dooraderd
van glanzen zijn
je gouden haren, en jongen wijn
gelijkt de blos van je wangen.
Nu, Heerlike, hoor ik niets dan zangen,
de droomzoete zangen in liefde's nacht.
Je lacht....
en in mij jaagt begeeren zoo wreed:
Grijpend grissen naar gulzigen beet....!
............
Heva! Heva! Je sloeg de wonde:
Der zinnen zonde!
Angst wakkert de vlamme die openwaaiert....
Gruwelik zinken we weg in 'n baaierd
van zielebenauwdheid: 'n Smartenzee!
Nu, Heva, staan we gebogen
onder vracht van logen
in 'n wereld van wee!
We hebben den Heer niet geloofd.
Boven ons hoofd
is de diepte des hemels, zwart,
met het licht der eeuwige lampen.
IJle dampen
wuiven uit groenen grond.
Verward
is de taal uit m'n angstigen mond....
Ik hoor 'n klagen
van avondwind en de blaren
varen
is lispelend vragen
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weg en weer....
Is der Schepping Heer
in den nacht gehuld
en klopt m'n hart
zoo hard
om des Heeren vloekwoord: Schuld?
Vrouw die de vrucht,
het verboden
genucht
mij vleiend hebt aangeboden,
vlucht nu!.... De vreeze doortrilt deze aarde!
De bloeiende gaarde,
het Eden,
Heva! het goddelik Eden
met al z'n bekoren
is verloren!
............
............
Schier lichtloos zijn m'n oogen;
vonken die pogen
te vlammen, en kwijnen moeten....
Zóó hevig de brand van het engelenzwaard!
Blind onze vaart
met strompelvoeten
en kneuzenden val naar den horizon
wild van wolken en woesten wind!
En wij, ontzind,
met 'n roep om verloren zon,
steeds verder: Loeiende storm
overal waar we vluchten.
Sombere luchten
vol dreigend geweld. En der angsten worm
in m'n borst!
En die dorst
naar rust, naar 'n woord van verzoenen!
God! En daarboven, hoog-schetterend bovenuit
het jagend klaroenen,
het gillend geluid
van Wereld-in-nood:
De Dood!
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............
............
Donker en zwijgend staat,
met purper van avond in 't gelaat,
Adam op de heuvelkling.
Vreemd is het neigen in deemstering
van de zon naar het Westen;
vreemd als leschten
vurige monden hun dorst in zee.
Droomende zee,
met bruuske rilling en even
't witte beven
van schuim....
De schreeuw
van late meeuw
in 't grauwende ruim
van de lucht....
- Kille
zucht
van den nacht In zwarte wolkenvacht
gehuld, treedt Wereld in het Stille....
............
............
Opwaarts richt de Man, in traag
beweeg, de moede vraag
van z'n oogen.
Naar den peilloos-hoogen
hemel heft hij beî z'n armen
en bij dat radelooze roeren
breekt als 'n karmen
over de moeren:
Jahwe! Jahwe! Ik sta vóór U,
waanzinnig, verloren! Ik sla, door U
in het Niet geslagen, de vonk
uit m'n haten!
Wat baat en
wat biedt me 't gelonk
der sterren, de glans der maan?
Waan! Waan....
God die in donderende sprake
de wrake

Roeping. Jaargang 3

13
gebood en het wereldzwaar
gebaar
der vernieling over ons henenzond,
heeft de mond
die nu huilend 'n weeklacht gilt,
verleiend, bekorend, de zonde gewild?
O Jahwe! Der rechtvaardigheid Zonne!
Aller wijsheid eeuwige Bronne!
Schepper der werelden! Ziel van het Al!
Zal
m'n stemme vruchteloos breken;
zullen, onmanlijk, m'n tranen leken
voor U die me vloekte,
mij, de gedoemde die zoek te
schuilen vóór uw verplettend geweld?
Moest ook Adam geveld
in het stof en kruipen, krommend
z'n rug, gedwee verstommend
het nijpend kreunen van z'n leed?
Jahwe! Wreed
is 't gericht van uw toornen
geweest....
Priem den lokkenden leest
der vrouw in doornen
van wanhoop, doch niet mij,
niet mij, o Jahwe, die in 't getij
van bestuwend bekoren ten offer viel
aan listige lagen....
............
............
Dweilend vagen
dwarrelwinden 't wolkgewemel
van den hemel.
Sterren staren, diep in 't nachtgezicht,
met 'n licht
van stalen oogen,
onbewogen.
............
....En de Man,
niets hoorend dan
het boomgeruizel
en 't gesuizel
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van den wind en verre branding op den oever,
neigt grondwaarts, droever....
Z'n stem deunt diep.
Wat sliep
in hem aan ongebonden weelde
drijft naar z'n keel de
hitte van donkere woorden....
Als donkere koorden
van spannend bloed, de aderen
op z'n voorhoofd. Jagend naderen
woorden van opstand in zwoel herdenken
z'n dorstigen mond: 't Lokkend wenken
van 't verleden
Eden....
Heer der Heeren.... Zoo snokt het weg
van z'n lippen, mijdend echo. En 't stil gezeg
hakt de sylben, in bedwang
van hevigheid als nagelrukken aan ontstemde snaar, wrang
en brekend....
Heer der Heeren! Wrekend
zijt Gij ons toegekeerd....
Geweerd
van Uw Aanschijn, vergaan in leed,
't zengende zweet
in m'n oogen
bijtend
als 't eindloos-verwijtend
knagen in mij der ééne logen,
ga ik, zwaar in den zonnebrand,
ga 'k avond en nacht door en
duisternis, zwoegend in steenige voren
van eendelik bloeiloos land....
Zwaar als de os
die keibonkig rekt de rosbehaarde
schoft naar de aarde....
Alziener Jahwe! Deernis vraag ik u,
en sidderend waag ik U
het offer van m'n wee te bieden.
M'n vlieden
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in verbanning woog op mij
als boeien. Slavernij
in mijns onwaardig! Schiep
Uw hand mij; riep
Uw godlik willen geest en hart
tot leven in mij met het hard
verbieden van dit Eéne!....
God! m'n ééne
dwalen
was geen smalen
op Uw Heerlikheid!
Zie de Vrouw: De diepte der begeerlikheid!
Is m'n leven dor, en moest
het woest
verlangen niet wild
losbreken
vrij als beken
uit de hoogte naar het mild
en schoon gebloesem der liefde?
Der liefde
boeteling staat vóór U en wacht verzoenen....
Voor mij die verlangend leef
in 't geweef
van Paradijs-visioenen....
't Blijft stil 'n wijl....
IJl
verzwond
het woord van z'n trillenden mond.
Schemeroogend, roerloos, beî z'n armen open
kruiswijs; dauwbedropen
't naakte lijf in 't kille van den avend,
is Adam neergeknield. 't Branden lavend
van z'n vreedorst, toeft hij, onbewust
verweekt in droomenrust....
En wonderlik wuift 'n lied uit
het donkere dal. 't Jubelt niet uit
'n roes van blij verwachten, maar
klaagt als 'n treuren, 'n naar
gezang van pijn
om verten die onbereikbaar zijn....
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....Adam luistert....
Z'n staren verduistert.
'n Schrijnende weemoed schroeft hem de keel,
en moe onder 't juk van te veel
ellende, weggedoken,
snikt hij, gebroken....
Bruusk rilt hij.
Romp en armen schokken achteruit
met veerkracht van gespannen pezen.
Ontzetting spat op z'n wezen
lijkenverve.
Huiverend gilt hij,
gruwelik-bang....
Daar kruipt, in ziltige rotsenkerve,
met sissend gefluit:
De slang!
Mond en ooge verstard
van verschrikking, 'n kramp groevend hard
'n rictus van waanzin, blijft hij even
als in deemstering van leven,
zonder wil,
stil....
Rauw scheurt opeens vloekgehuil
uit z'n borst, gierend, gek!
Door donkere mosvlek
met gesperden muil
nadert de slang.
'n Sprong.
In stalen wrong
van alle spieren, en dwang
van kracht,
grijpt Adam, met één
zwaai, 'n ruwen steen,
heft de vracht
in snellen boog
omhoog....
Weer deunt echo na den langdoorklaagden zang
der vrouw.
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'n Houw
van haat klieft weekheidszwelling
in 't hart van den man.
'n Ruk snokt z'n blik naar het dal.
Dan,
wild als den val
der lawine, de helling
afhollend, hoog de greep forschend den steen,
jaagt hij naar de krocht die beneên
schemert in schaduw....
Baad uw
begeeren naar wrake,
Jahwe, in Heva's laatste wake!
Moet
'n offer geplengd in bloed,
Adam plengt
z'n wrekend offer! Dood alleen brengt
eindlik zwijgen!
Kreunend hijgen
van benauwing stremt z'n vaart.
Maangesching klaart
schielik open.
Heftig hakt de Man de hielen
de aard in, hijgt en komt geslopen
dicht en dichter. Koortsig krielen
zenuwtrekken door z'n vleesch.
Heesch
't gehort
van jachten. 't Port
en slaat
zwepend z'n drift naar doemende daad!
Heva's zang wiegt weevol voort....
Adam hoort
niet langer. Oog en handen
zijn alleen nog leven.
't Beven
van z'n lijf wordt strammer. Langs de wanden
glijdt hij, leunt en buigt, remt
pal z'n gang
klemt
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strak den steen en meet
den worp koud-wikkend, lang
en wreed....
Dof ontroeren grijpt hem. Dralend, ijdel
wordt reuzewoede.
Strakke breidel
bindt z'n wil voor 't onbevroede
visioen dat luifelt over
weeken toover
van gedachte....
Zachte
zinking van z'n armen;
't neigen naar erbarmen
doet hem nokken....
Met 'n laatste zenuwschok en
lossend felle greep, is hij ontwapend....
De steen splijt
vóór z'n voeten met wat krijtgeschilfer in de groeve.
Slapend
in vergetelheid van droeve
stilte dekt de Vrouw nog onbewust
met koesterkozing teere rust
van pas-geboorne. Gretig kluwen
rose handjes, in gestuw en
drang van gulzigheid, de volle
borst.... Begeerlik zoeken bolle
wangen warmte, zuigt de kleine mond....
Bontgeveruwd uit het Oosterweven
wuift de wade van het licht.
Wake wordt het leven!
Zorgenwaas in 't aangezicht,
spreekt Adam, onder 't wijde
wentelend gedoe der
witte wolken, het gebenedijde
vrede-woord tot Heva: Moeder....

ANTON VAN DE VELDE
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Hemelvaart
Eerste hoofdstuk.
Pas toen de trein zich in beweging zette, herademde Frans. Goddank, ontsnapt! Maar
was z'n angst niet dwaas? Wie zou hem achtervolgen? Ze is blij van hem af te zijn.
En allen zijn er blij om. Ze lachen hem uit.
Ontsnapt! Voor de zooveelste maal! En nu opnieuw er van door, zoo ver mogelijk,
't liefst voor goed van de wereld weg. Inslapen en nooit meer ontwaken. Doch hij
zal wel wederom wakker worden, ook dit keer, en weer een nieuw leven beginnen.
Wat was zijn leven anders dan altijd weer opnieuw beginnen? Hoe lang nog? Hij
werd al grijs.
In de rustig voortrollende trein dommelde hij waarlijk even in. Hij was ontsnapt
en veilig; ze zullen hem vergeten. En dit alles wordt bij de andere herinneringen
opgeborgen. En als hij er later aan terug denkt, zal hij er om lachen, zooals hij over
andere herinneringen lacht. Maar dikwijls zal hij er niet aan denken, want weldra
komt er weer iets anders, waaraan hij ook weer moet ontsnappen om zich veilig te
weten en te vergeten. Want zichzelf ontvluchten, daarvoor is zijn eigen ik hem te
lief. Hij voelt dat hij zich verbeteren moet. Hij probeerde het ook. Heel zijn leven
tot nog toe was immers een voortdurend probeeren. En ook wat hij nu opgaf, zal niet
de laatste poging zijn. Vroeger hield hij zich in dergelijke oogenblikken voor: Iedereen
moet leergeld betalen, wacht maar tot je ouder bent. Doch het leergeld vormde
tesamen reeds een aardige som en de wensch om ouder te worden verzwakte, daar
hij het vertrouwen in de toekomst verloren had. Misschien was het over het geheel
verstandiger geen toekomstverlangens te koesteren. Nooit had hij zich een wensch
hoeven te ontzeggen ze waren alle vervuld, doch geen enkele had zijn belofte
gehouden. Misschien bevredigden ook enkel onvoldane wenschen! Misschien was
het juist zijn ongeluk, dat hij zich nooit een wensch had hoeven te ontzeggen. Maar
dat zou hij nooit leeren, dan moest hij anders zijn opgevoed. Was hij echter wel
ongelukkig? Dikwijls had hij zich vergist, menschen hadden hem bedrogen en noch
de kunst, noch de wetenschap hadden hem bevredigd. Dat verdroot hem dikwijls en
als het hem te veel hinderde, was hij eenvoudig op reis gegaan. In de stad zou 't nog
wel een tijdje voortrumoeren, de schoone bedriegster werd waarschijnlijk ingerekend
en voorloopig zou zich wel geen spiritist meer mogen vertoonen en hij...., hij is
eenvoudig op reis gegaan! Hij keert terug naar zijn broer, die zal hem niets vragen,
dien laat zoo iets geheel onverschillig. En hij is weer eens voor de zooveelste maal
op reis gegaan en heeft weer eens wat
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achter den rug. Als herinnering blijven hem enkel twee groote, diepe, vragende
kinderoogen. Dit keer waren ze grijs, de kleur wisselde, maar nog altijd is hem als
herinnering enkel een paar oogen gebleven. Doch 't was overdreven zich daarom
ongelukkig te noemen. Misschien zou 't hem goed doen als hij werkelijk eens een
ongeluk ondervond, een waarachtig, wezenlijk ongeluk. Als hij alles goed
overschouwt kan hij hoogstens zeggen, dat hij geen geluk heeft gehad. En ook dit is
nog niet zoo heel zeker. Hij heeft geld genoeg, doet en laat wat hij wil. Hij is dol op
zijn moeder. Zijn broer verwent hem; overal geeft zijn naam hem vrijgeleide. Hij
heeft de wereld gezien, kent de beste menschen van zijn tijd, valt in den smaak der
vrouwen, waar hij komt wordt hij goed ontvangen. Men waardeert zijn talent, vergeeft
hem zijn grillen, en schikt zich naar zijn luim. Wanneer dit alles niet gelukkig maakt,
wie kon dan gelukkig heeten? Wat ontbreekt hem nog? Enkel het gevoel: gelukkig
te zijn.
Zijn broer, die een opvallend onbegaafd kind was, nu een onnoozele vrouw en een
stel kinderen heeft, jaar in jaar uit op zijn akker zit, zich niet veel beter dan een boer
gedraagt en al zalig is als hij een goeden hit voor een prikje koopt, heeft dit gevoel.
Ja, deze is net als zijn vader, die was ook, nadat hij als vroolijke Frans zijn klein
erfdeel verboemeld had, altijd goed geluimd. Op het land heette hij graaf van
Luxemburg en zijn heerlijke lichtzinnigheid werd eerlijk beloond; hij voerde de
rijkste bruid naar het ouderlijke huis. Zijn broer heeft hetzelfde karakter. Al wordt
hij nog zoo in 't nauw gedreven, onwrikbaar blijft in hem het vertrouwen, dat 't goed
zal afloopen, en daarom gaat het hem ook altijd goed. En hem loopt het altijd tegen,
misschien omdat hij alles met het voorgevoel begint, dat het toch mislukt. Het beste
was niets meer te beginnen. Hij heeft 't immers ook niet noodig! 't Is genoeg graaf
Flayn te zijn. Hij heeft reeds meer geleerd, meer gezien, meer gedaan als in zijn kring
gewoon, ja zelfs gepast is. Hoe leven immers de anderen? Jacht, spel, sport, een
beetje landbouw, vrouwen en dan natuurlijk wat politiek. Als hij zich bij dit alles
toch nog verveelt, kan hij ook nog wat schilderen. Dat is hem door de eerzucht, een
kunstenaar te worden, ook al gaan tegenstaan. Als hij 't slechts als liefhebberij
beschouwt, is zijn aanleg voldoende. Zoo was het ook in de wetenschap. Alleen uit
liefhebbrij kon hij er zich op toeleggen. Wat was de oude heer in Leipzig niet trots
op hem! Het streelde hem zichtbaar een heuschen graaf in het laboratorium te hebben,
maar dat het een graaf ernstig gemeend was, als welken student ook, die het noodig
had, dat duldden ze niet, en van dat oogenblik kwam hij hen verdacht voor en waren
allen op eenmaal tegen hem geweest. En altijd als hij ernstig wilde, ging het zoo.
Overal.
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Broodnijd? Ja, mogelijk wel. Maar meer nog die aanmatiging van hem. Men wees
hem zijn eigen terrein. Neen, wij voelen ons niet als kasten, maar die anderen. Wat
men onze vooroordeelen noemt, hebben zij meer dan wij.
Deze gedachten hielden den graaf bezig, terwijl het rustig voortrollen van den
trein hem in slaap zong. Het geluid zwol aan, stierf weg, klankte weer op, steeds met
dezelfde beweging, steeds met denzelfden maatzang, zooals een verre, eentonige
trommelslag. En terwijl hij zich aan het rythme, dat hem bedwelmde overgaf, scheen
het stemmen aan te nemen en hij gaf zich moeite half droomend te luisteren, wat die
stemmen zongen. Het hinderde hem dat hij ze niet verstaan kon. Hij had het gevoel
den tekst te kennen en het lag enkel aan hem maar 'n beetje beter op te letten om
dadelijk te weten, wat zij, alhoewel achter een dichten sluier of zwaren nevel, hem
toezongen. Hij spande zich zoo hevig in, dat hij er wakker van werd. Hij zat ineens
recht en zag om zich heen, nog half verdoofd, zonder precies te weten, waar hij was.
Daarbuiten het wijde vlakke land. Herfst was 't; de zon hield zich achter wolken
verborgen. En altijd datzelfde rustige rollen. Eensklaps was het hem alsof iemand
vlak achter hem op luiden toon zeide:
Op den oceaan vaart met duizend masten de jongeling,
En kalm in veilige boot vaart de grijsaard de haven in.

Zoo zat hij langen tijd meeneuriënd met het rollen, telkens herbeginnend tot hij
eensklaps in een lach schoot. De grijsaard de haven in. Hij lachte opgeruimd.
Grijsaard? Wel, wat vroeg! Hij was zeven en dertig. Maar ja, naar het gevoel te
oordeelen. Doch het gevoel was veranderlijk. Soms had hij zich met zeventien stokoud
gevoeld, en wie weet hoe hij zich over veertien dagen voelen zou; van 't weer hing
het ook veel af. Bovendien kwam het met die duizend masten ook niet uit. Zoo'n
jongeling was hij nooit geweest. Het stemt hem zelfs onbehagelijk, zoo weinig als
zijn leven zich in al die twintig jaren gewijzigd heeft. Het was altijd weer hetzelfde,
slechts in een ander kostuum. En altijd weer scheen het hem niet het ware. Misschien
had hij dat van zijn moeder. Die was nù zelfs nog zoekende. En alles heeft ze. Doch
bevrediging, neen! Schoonheid, rijkdom, geest, 'n geheimzinnige macht over mannen
en vrouwen, de gave in den smaak te vallen, te verleiden, te heerschen, doch rust,
neen! Ze moest zwerven. Alle menschen trekt ze aan, om ze vervolgens weg te
werpen. Dat is het onderscheid tusschen haar en hem. Hèm stieten ze weg zelfs heeft
hij het gevoel, dat het leven hem weg zal stooten, telkens als hij er naar grijpt. Als
uitgestooten komt hij zich voor, iederen keer. Maar
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de uitkomst was op slot van rekening hetzelfde. Beiden waren ze steeds op de vlucht.
Zij om de rust te ontgaan, hij om rust te vinden. Niets wilde hij liever, altijd weer,
dan zich eindelijk ergens in geestelijke rust te kunnen vestigen, maar altijd moest hij
weer voort.
Als jongeman had hij gedacht ergens een boek te zullen vinden, waaruit hij de
waarheid zou achterhalen, of een mensch te ontmoeten, die hem alles zou kunnen
ontsluieren. Daarom was hij bij de wetenschap te rade gegaan, eerst als botaniker bij
Weisener, dan als chemiker bij Ostwald, in het seminarie van Schmoller, in de kliniek
van Richet, bij Freud in Weenen en dadelijk daarna bij de theosophen in Londen; en
daarna bij de kunst als schilder, etser, beeldhouwer en dan op de rij af bij alle standen
van de maatschappij; op kasteelen, in groote hotels, bij studenten, bij
artisten-zigeuners, bij tennisspelers. En telkens had hij in 't begin gemeend eindelijk
het ware te hebben gevonden; doch dan had hij weer bemerkt, dat men hem slechts
liet meedoen, omdat hij, och ja, een net jongmensch was, zelfs een graaf, van wien
met niet meer verlangen kon. Juist als drie dagen geleden....
Neen, dat het medium ontmaskerd werd, Jeanne, zijn Jeanne een bedriegster bleek,
neen, dat had hem niet voortgedreven. Maar altijd hoorde hij de stem van den jongen
Mecklenburger, terwijl hij het karton uit der haren trok, hard en ongeduldig: Neem
u mij niet kwalijk, mijnheer de graaf, 't is u om de sensatie te doen, maar ons om de
wetenschap. En hierdoor zag hij weer, dat al die menschen, met wie hij langer dan
een jaar had samen gewerkt, hem slechts in hun midden hadden geduld; zoodra het
ernst werd, moest hij van de baan. Overal ontvingen ze hem vriendelijk, maar nergens
werd hij in de kringen opgenomen.
En ook de geheimraad had zich in zijn drift, het meisje betrapt te zien, waar hij
zich borg voor had gesteld, niet kunnen bedwingen, en gaf hem de schuld, hem, die,
terwijl zij het als een wetenschap behandelden, het als een liefdesavontuur had
opgevat, waardoor haar werkelijke okkulte krachten waren verzwakt en de
ongelukkige er toe gekomen was haar kwijnende talenten met ongeoorloofde middelen
te versterken. Dat had men er van als men zich door dilettanten het werk liet
verbroddelen.... Daar was weer het ongelukswoord dat hem achtervolgde. Nooit had
men het hem zoo grof in 't gezicht gezegd. Doch de geheimraad gaf in zijn drift
slechts uiting, van wat de anderen hem lieten voelen: Hij bleef voor allen de hoog
geboren dilettant! En in alle toonaarden spottend en geringschattend, nijdig,
ongeduldig en met leedvermaak kreeg hij het altijd weer te hooren: ‘U hebt 't immers
Goddank niet noodig!’ 't Was werkelijk als een geheime samenzwering en dikwijls
had hij met een gewonen werkman
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willen ruilen en burgerlijk: Meyer of Muller willen heeten. Wat hielp het hem, dat
de heele wereld voor graaf Flayn openstond? Hij liep er in en uit, maar was altijd op
bezoek, ze werd bewoond door de Meyers en Mullers. En dan verwondert men zich
dat de tegenwoordige adel niets meer tot stand brengt! Eens had hij den schilder
Höfelind, wiens leerling hij een tijdlang was, zijn nood geklaagd, doch ook deze, die
altijd even bereid was hem te helpen, zeide slechts: ‘Een tragisch geval, maar U moet
toegeven, beste graaf, een tragedie die nog al te dragen is.’ Niemand, die het begreep.
Ja zelfs zijn verhouding tot de vrouwen werd er onzeker door. Een Meyer of Muller
heeft de zekerheid om zichzelf bemind te worden, maar in hem werd misschien enkel
de ‘Graaf’ omhelsd; hij had er bewijzen voor. Wanneer hij precies zooals hij nu was,
een arme kleermaker was geweest, dan had hij in 't leven zeker meer bereikt, in de
liefde in ieder geval. Want ook daar had hij dezelfde ondervinding opgedaan. Hij
had geluk bij de vrouwen. Als hij straks thuis zal zijn en in de lange winteravonden
alles regelt, zal hij een heele bibliotheek liefdesbrieven hebben. Uit alle landen, uit
alle standen, van iedere gesteltenis. Hij zal ze ook naar zijn eigen bezondere phasen
regelen, een botanische, een chemische, een theosophische en zoo voort tot aan deze
kleine bedriegster Jeanne met haar zee-oogen, die toch heel anders was dan alle
anderen. Hij zal ze op de rij af registreeren onder de hoofden: Weisner, Ostwald,
Schmoller enz. en 't was werkelijk alsof hij ze voor iedere phase had uitgezocht.
Toch was dit niet geheel juist, want hij kon niet zeggen, dat hij de vrouwen had
uitgekozen. Zooals hij niet leven kan zonder muziek, zoo zijn de vrouwen hem
onontbeerlijk, meer nog voor zijn ziel dan voor zijn zinnen. Hij heeft altijd een vrouw
noodig, maar wie hem bevredigt weet hij nooit te bepalen, dat loste zich altijd van
zelf op.
Hij was zich steeds pas op het beslissende oogenblik bewust, dat hij verliefd was,
dan namelijk, wanneer er een scheiding plaats vond. Hij had met geen mogelijkheid
kunnen verklaren, wanneer het eigenlijk begonnen was, evenmin wanneer het voorbij
was geweest. En ook nu viel het hem in, dat hij feitelijk nog nooit met een vrouw
gebroken had. Zoo ook nu niet met Jeanne. Zij had, toen het bedrog bewezen was,
zonder een woord te zeggen het huis verlaten en hij was afgereisd. Eigenlijk zonder
vooringenomenheid tegen haar, want het medium had bedrogen, niet de geliefde. 't
Sprak vanzelf, na het schandaal kon men van hem niet verwachten, dat hij, al
belachelijk genoeg, nog lust had zich met het zoo dubbelzinnig geworden persoontje
in te laten, al was ze dan ook de dochter van een Russischen staatsraad met de beste
aanbevelingen, en bezocht ze de hoogste kringen.

Roeping. Jaargang 3

24
Als hij haar had liefgehad, was hij er waarschijnlijk toch van door gegaan, maar dan
met haar. Als hij met haar den winter in Rome of aan de Rivière doorbracht, zou
niemand daar naar 't gebeurde vragen. Ze zou het niet eens hoeven te loochenen.
Want wat was er eigenlijk gebeurd? Ze had zich het genoegen gegund anderhalf jaar
lang de geleerde heeren voor het lapje te houden, tot ze ten slotte te driest, te veel
vertrouwend op de blindheid dezer dwazen, eindelijk onverhoeds betrapt was
geworden. Goed bekeken pleitte deze geschiedenis enkel voor den geest, de
vastberadenheid en het geluk der lieve jongedame, die anderhalf jaar de strenge
wetenschap zulk een poets had gebakken en als ze dan nog op geestige wijze de
weinige en goedkoope tooverkunsten beschreef, waarmede ze deze hoogmachtige
professoren om den tuin had geleid, kon ze op den bijval van alle verstandige lieden
rekenen, zelfs van de verlichte kranten, die de verwaande intellectueelen-wereld van
harte zulk een beschaming gunden.
't Was werkelijk onnoodig zich met haar te verdonkeremanen; ze konden
triumfeerend door de wereld gaan, welkom bij alle vrijgeesten en voorlichters overal,
en al moest hij dan ook toegeven zelf door haar bedrogen te zijn, wie kon zulks de
oogen der liefde kwalijk nemen? Als ze had willen opvallen, interessant wezen, in
de mode komen, had ze 't niet beter aan kunnen leggen. Zoo iets mocht Jeanne
misschien hebben verleid. 't Was juist iets voor haar eerzucht, en een ander motief
vond hij niet. Zij was uit goede familie, bemiddeld, stond goed aangeschreven, hield
zich op gepasten afstand van Russen, studenten, schilders, schrijvers en zonder het
zacht slavisch dialect, dat hem juist zoo bijzonder in haar aantrok, zou men haar van
Lubeck of Kiel hebben gehouden, in 't geheel niet van Bohemen, daar was geen
denken aan. Zelfs de tante die ze bij zich had, rond gemoedelijk, een beetje angstvallig,
sloot ieder avontuur buiten. Toen ze van de experimenten der professoren hoorde,
scheen ze uit louter nieuwsgierigheid dat ook eens te willen zien. Ze hield zich
ongeloovig, zonder evenwel de merkwaardige verschijnselen te willen loochenen,
wier getuige ze werd. Zelfs de hypnose scheen haar onmogelijk toe. Men sloeg haar
half in scherts voor zich een keer in slaap te laten brengen; ze was bang, maar de
nieuwsgierigheid kreeg de overhand; het gelukte, ze stond verbaasd, nog altijd
onzeker, de proef werd herhaald uitsluitend om haar te bekeeren en weldra vertoonde
ze haar buitengewone kracht. Hij was er toch van het begin af bij geweest en als hij
er aan dacht, hoe ze bij iedere séance al meer ontdekkingen deed en tot haar eigen
verbazing zelf opeens medium was, wilde hij nog niet denken aan bedrog, dat toch
voor aller oogen bewezen was, tastbaar bewezen, zonder dat ze zich ook maar met
een enkel woord had verontschuldigd.
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‘Waaróm’, had de professor gevraagd, toen ze vertrokken was. Niemand had er een
verklaring voor kunnen vinden. Nu echter herinnerde Frans zich, dat ze haar spot
voor de Duitsche geleerden af en toe nauwelijks had kunnen bedwingen. Ze zijn,
had ze gezegd, zoo vreeselijk geleerd, dat ze er heelemaal dom van worden. En zoo
was het missichien in werkelijkheid niet meer dan een poging van een geestig kind
geweest, om de strenge wetenschap eens in het ootje te nemen. Maar hem had ze
toch deelgenoot kunnen maken. Toch moest hij feitelijk blij zijn, dat hem de keus
bespaard was gebleven, het geliefde meisje te verraden, of zijn studievrienden te
bedriegen in beide gevallen zou hij een pover figuur hebben geslagen.
De trein stond stil, nu hokten ook zijn gedachten. Hij trad naar het raampje, de
nevel was weg. Wat verder glansden de bergen. Hij had ze langen tijd niet gezien.
Daar was zijn geboortegrond. Nog anderhalf uur en hij is thuis, zijn broeder wacht
hem aan het station, en lacht hem met zijn witte tanden toe, hij is een beetje verlegen,
weet niet wat te zeggen en praat daarom vreeselijk veel; dan rijden ze door de oude
stad, die ook niets veranderd is, en ze rijden door de oude laan, de groote honden
blaffen, die zullen wel niet meer dezelfde zijn, maar natuurlijk heeten ze weer: Wald,
Lian, Cäsar.... en dan is hij weer thuis.
Ook een teeken dat hij oud wordt, deze ontroering ‘thuis’ te zijn. Hij heeft dat nog
nooit gehad. Zijn moeder die reeds over de zestig is, weet daar nog niets van; de
slaapwagen blijft hààr ‘thuis’. Vroeger als hij van Rome naar Berlijn reisde was hem
de geboortegrond niet eens den omweg van drie uren waard. Het moest langer dan
tien jaar geleden zijn, sinds hij die had gezien. Zelfs de vorige week had hij het nog
niet kunnen droomen. Hij houdt veel van zijn broer, maar dat kan hij ook van uit de
verte, ze hebben elkander immers niets te zeggen. Enkel zijn lach, dien lach met de
groote, witte tanden, daar had hij menigmaal naar verlangd, maar dat vergeet men
ook spoedig weer. Zeker zou hij de mooie stad méér hebben bezocht, als daar zijn
thuis niet was geweest. Juist dàt had hem afgeschrikt. Het valt hem nu in, dat hij
jaren lang als hij eens toevallig aan zijn geboortestreek dacht, er niets anders bij
gevoeld had, dan zich te vervelen en wel zoo verschrikkelijk, dat hij het er zeker niet
langer dan twee dagen had kunnen uithouden, en dan door zijn haastige vlucht zijn
broer zou hebben gekrenkt; die kon zich in 't geheel niet voorstellen in een andere
stad te wonen, zoo verschillend van aard waren ze, maar daarom konden ze het ook
zoo goed met elkander vinden. Vreemd, opeens is hij niets bang dat hij zich vervelen
zal. Hij verlangt er zelfs naar. Allemaal bewijzen dat hij oud wordt; de jaren zeggen
niets:
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hij voelt zich oud, waarom zal hij nog langer rondzwerven? Hij heeft niets meer te
zoeken, hij verlangt niets meer.... En kalm in veilige boot.... Ja, het is als een haven,
geen golfslag van het woelige leven schuimt er over heen. Hoe sterk moest deze stad
wel zijn. Midden in Europa, van vreemdelingen overladen, weet ze er toch niets van,
blijft zich zelf getrouw en leeft onberoerd haar oude leven voort.
In Toledo heeft hij dikwijls aan haar moeten denken. Daar is ook midden in het
heden het verleden zoo krachtig gebleven, dat de tijd in verbazing stil is blijven staan.
Ook in Toledo hield hij het destijds niet uit. Deze angstwekkende stilte. En de
martelende gedachte, dat daarbuiten de tijd vliegt en vervliegt.... Ja, toen was hij nog
jong! Nu heeft hij meer dan genoeg van het voortvliegen van den tijd; ten minste
voorloopig. Het kan zijn dat het weer anders wordt. Misschien is het slechts een
voorbijgaande stemming, een gevoel van ontgoocheling, een afmatting, hij kent dat
toch wel, het is toch niet de eerste maal, maar 't was nog nooit zoo hevig. Voor hem
is de wereld al meermalen ineengestort, maar nu is bij hem ook alle lust verdwenen,
ja zelfs de behoefte er een te bezitten. Zijn eerste gedachte, zelfs te midden van een
aardbeving, was anders altijd haar weer op te bouwen, maar dan op een hechter
grondslag. Maar nu had hij geen hoop ooit vasten grond te zullen vinden. Doch wie
kon het zeggen? Misschien komt het vertrouwen terug. Moest hij het wenschen? Nog
eens beginnen, zooals reeds zoo dikwijls, om ten slotte toch weer zijn goed
vertrouwen, zijn ijver, zijn moeizaam streven bedrogen te zien zooals nog iederen
keer? Hij behoort niet tot de menschen, die in de lust tot arbeiden reeds voldoende
beloond zijn. Dat ze zich moeite geven, hun krachten oefenen, bezig zijn, bevredigt
hen, al brengen ze niets tot stand. Maar hij, als hij zich bewegen moet, is het beweging
maken niet voldoende. Hij moet het doel, het resultaat, het eindpunt zien. Hij heeft
een doel noodig. Op de jacht schiet hij goed, maar met schijfschieten verveelt hij
zich. Enkel de uitslag, waarop hij hoopt, houdt zijn kracht in stand. In werkelijkheid
is hij tamelijk lui, daaromtrent heeft hij zich nooit bedrogen. Hij overwint zijn luiheid
als een prijs hem toelacht. Doch sinds hij weet, dat wij niets weten kunnen, lokt hem
niets meer. De laatste poging, uit den mond der geesten de waarheid te achterhalen
is thans ook mislukt. Waartoe vragen, als hij weet dat niemand antwoordt?
Weten, dat wij niets kunnen weten, is ook een wetenschap en wel de voornaamste;
de waarheid, dat er geen waarheid bestaat, verlost ons van alle kwaad, heeft de oude
Frits Mauther hem eens gezegd. Maar dat is voor hem geen troost; aan zulk een
kennis, zulk een waarheid heeft hij niets, omdat hij 't toch ter wille van 't weten alleen
niet
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weten wil, hij is geen Faust; hij wil slechts zooveel weten, als hij noodig heeft, om
goed te kunnen handelen. Wat is mijn plicht, op deze vraag wacht hij antwoord.
Daarmede is zijn onderzoek begonnen en sinds hij aan het antwoord wanhoopt,
onderzoekt hij niet meer.
Dat dateert reeds uit zijn kinderjaren, geheel zijn leven ondervindt hij telkens iets
dat hem reeds als knaap pijnlijk aandeed. Reeds als knaap merkte hij, dat hij somwijlen
onverdiend geprezen, dan weer onrechtvaardig gestraft werd. Met de beste bedoeling
richten wij schade aan, de beste meening bewaart ons niet voor slechte gevolgen,
terwijl omgekeerd het ondoordachte goed gelukt, ja zelfs de booze wil het goede
voortbrengt. Van kind af, had hem dat verward, verdrietig gemaakt, terneergeslagen.
De beste voornemens ziet hij dikwijls bij zich zelf en anderen mislukken, de beste
bedoelingen te schande gemaakt, ja, als 't ware door een booze geest in kwaad
omgekeerd. Lichtzinnigheid evenwel, nalatigheid, zelfs opzettelijke boosheid ziet
hij goed eindigen. Het goede te willen is blijkbaar niet voldoende om goed te
handelen; ja het schijnt zelfs af en toe, dat de goede wil in plaats van de goede daad
te waarborgen, eerder gevaar oplevert, alsof juist daardoor list, overmoed, nukken
van verborgen tegenstanders worden uitgelokt, terwijl kwade luim en slechte
bedoeling weer op goede geesten stooten, aan wie het gelukt wat kwaad gemeend
was in zegen te veranderen. Daarom hoorde hij reeds als kind niets liever dan
spookgeschiedenissen van kabouters en boosaardige dwergen; om de menschen
streden duivelen en engelen, en niemand wist hoe het zou eindigen. Doch zijn trots
kwam daar later toen hij ouder werd, tegen in opstand. Zoo werd hij tot de wetenschap
gedreven; hij zocht kennis niet om wille van de kennis, maar omdat hij zekerheid
wilde hebben van goed te handelen, zoo namelijk dat de daad in overeenstemming
is met de bedoeling, dat het goede nu ook overtuigd is goed te doen, het slechte
slecht, dat de mensch zelf zijn daden bepaalt en niet een strijd van hemelsche en
helsche machten over hem. Dat is zijn probleem gebleven tot op den dag van vandaag.
En overal vindt hij het telkens weer terug. Doch het is ook het probleem van zijn
vaderland; hij had het reeds in zijn jeugd bij zijn eigen familie opgemerkt. De Flayn's
zijn van een oud echt Duitsch geslacht, waarvan de oude linie na den strijd bij de
Witte Berg, met goederen in Bohemen werd begiftigd, totdat ze, na langen tijd onder
de Tsjechen geleefd te hebben, zich langzamerhand bij deze partij aansloot. Als
gymnasiast had hij onder de vacantie's bij oom Ferdinand menigmaal gejaagd en
daar zooveel Boheemsch geleerd, dat hij zich met de opzichters, tuiniers,
boschknechten kon onderhouden; aan dat oprecht, standvastig, trouw slag van
menschen heeft hij een aangename herinnering
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behouden. Tante Therese, zijn moeders oudste zuster, is met een reeder uit Triëst
getrouwd, die met zijn groote zwarte oogen, buitengewonen neus en krachtigen kop
er bijna als een Turk uitziet, doch zich als een echte Italiaan doet kennen door 't
onstuimige van zijn heftige en bewegelijke natuur, de welsprekendheid van zijn
levendige gebaren en zijn vaderlandsliefde. Zijn bloedverwanten op Chios en in
Smyrna, echte Levantijnen, uit Grieksch, Albaneesch, en Venetiaansch bloed
gesproten, bij wie oom z'n neef na z'n eindexamen brengt, leeren hem een vrijheid
van zeden, een levenslustige levensopvatting, en een overgave van zich zelf aan 't
blije oogenblik kennen, waarover nog een waas van heidensche vroolijkheid zweeft.
Zoo vond de jongeman reeds in zijn eigen familie de groote verscheidenheid der
menschelijke naturen en tegelijkertijd merkte hij op, dat toch in allen dezelfde mensch
stak. Ze willen ten slotte allen hetzelfde, en enkel omdat ieder het op zijn eigen
manier wil en den ander niet vertrouwt, haten ze elkander. Ze hebben allen gelijk,
en allen doen ze elkander onrecht. Ze menen het allen goed, maar daardoor ontstaat
de eeuwige oorlog. Het volk zoowel als de enkeling wordt door de beste bedoeling
ten verderve gebracht. Dat is 't wat hem tot de wetenschap dreef. Hij had willen
leeren goed te handelen. Maar het schijnt een vergissing te zijn. Daarnaar vraagt de
wetenschap niet. Haar vragen echter en haar antwoorden laten hem koud. Ze helpen
hem toch niet; al haar wijsheid levert hem aan het toeval over en dat is hem
onverdragelijk. Men begrijpt hem altijd verkeerd. Hij is geen moralist. Hij wil de
wereld niet verbeteren; hij wil zich zelf niet eens verbeteren; hij heeft niet de ijdelheid
van goed te handelen. Maar hij wil zèlf handelen en als hij iets doet, wil hij dàt gevolg
zien van zijn daad, wat hij bedoeld heeft. Het had hem dikwijls verbaasd, dat anderen
zich daar nauwelijks om schenen te bekommeren. Wanneer men het slechts goed
meent, zoo gelooft men zich van alle schuld der booze gevolgen vrij; evenzoo als
het goed terecht komt, wordt de booze opzet niet meer geteld.
Doch hij denkt daar geheel anders over. Als hij kiezen mocht tusschen iemand,
die met de beste meening verkeerd handelt en tusschen iemand die het booze, dat hij
wil ook ten uitvoer brengt, dan lijkt de laatste hem verreweg waardiger een beter
mensch te heeten dan de eerste. Of wanneer het den mensch dan toch eenmaal
onmogelijk zou zijn zelf zijn daad te bepalen, welk nut heeft het dan te prijzen en te
bestraffen, te bewonderen en te verachten, ja in 't algemeen eenig verschil te maken
met 't oog op ontwikkeling en karakter, daar dit alles toch niets om 't lijf heeft,
wanneer we slechts een speelbal zijn van het toeval, of van onbekende, willekeurig
heerschende
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machten die ieder begrip aan verdienste of schuld vernietigen. Dan kan iedereen zich
laten drijven waarheen de wind 't wil. Dan is alles immers een waan, alles waarop
de menschheid groot gaat. Niets blijft er dan over, als dat de eene geluk, de ander
ongeluk heeft; ja, geluk en ongeluk beteekenen dan zelf weer niets, omdat niemand
dan eigenlijk zeggen kan, waarom het een geluk zou zijn, gelijk te hebben. Zoo ver
was hij nu. Na twintig jaren in de wetenschap en kunst te hebben doorgebracht, was
hij nu zoo ver gekomen, dat hij dengene benijdde, die zich gedachteloos dag in dag
uit aan de zinnen overgaven, hetzij deze haat of liefde, nijd of ijverzucht, gierigheid,
lust of leed baarden. Iets in hem wil zich daar altijd tegen verzetten, maar dat is enkel
die domme trots, waarmede we zijn opgegroeid: we willen ons immers wijsmaken,
meer te zijn dan de dieren en bereiken er niets anders mede, dan het eenige dier te
worden, dat zich belachelijk aanstelt: daarvoor alleen dient ons hooggeroemd verstand!
Waarschijnlijk hebben alle degelijke menschen dat ten slotte moeten erkennen. Het
eindigt altijd met het groote zwijgen; die het volle inzicht in het leven hebben gehad,
zwijgen stil. Wie nog niet zoo ver is, zou hun toch geen geloof schenken. En wie
zelf al zoo ver is, heeft geen getuige meer noodig. En iets van leedvermaak mag hem
daarbij bezielen: Waarom zou het anderen bespaard blijven evenals hij op den bodem
te stooten, op den oer-bodem des levens, waar alles verzinkt, en wijkt, en niets dan
eeuwig slijk overblijft? Zwijgen en letten op anderen, die nog niet tot zwijgen
gekomen zijn, dat moet niet onaardig wezen. Zwijgen, op het oude kasteel wonen,
de vensters door den wind hooren rammelen, de raven van den slapenden keizer
hooren krassen, door de stille stad wandelen, met zijn broer uit rijden gaan, jagen,
oom Erhard op de regeering laten schimpen, bij juffrouw Zingerl, als ze nog leeft,
een patience leggen, en bij domheer Zingerl lekker dineeren, bij gelegenheid misschien
ook weer wat schilderen, maar enkel uit tijdverdrijf, alles zonder geestdrift en zwijgen,
alle gedachten en gevoelens het zwijgen opleggen, ja het heele leven doodzwijgen
en niets meer zijn, dan hij van voren af aan had moeten zijn: een echte graaf, die toch
verder niets anders noodig heeft.... Och het was de grootste onzin zich te vleien dat
hij op zijn moeders voorouders zou lijken, op de Lidingers. Neen, hij had niets van
deze taaie, sluwe, pientere wijnboeren, veehandelaars, en herbergiers, uit wier
opgezamelde kracht ten slotte dit pracht-exemplaar was ontstaan: Rupertus Lidinger,
de hemelwaard, de vader van zijn moeder. Hij herinerde zich den oude nog goed,
die iederen morgen in de brouwerij aan den arbeid was, ook toen het hemelbier hem
miljoenen en en graaf Flayn tot schoonzoon had bezorgd. Als Frans, al was het hem
nog zoo streng
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door moeder verboden, wegliep om de knechten in de brouwerij aan het werk te zien,
zeide de oude heer steeds: ‘Wel, kleine graaf, hoe gaat 't ermee? Wat doe je daar
weer?’ Dan gaf hij hem een fikschen klap en als hij bijzonder goed gemutst was, een
heiligenplaatje, lichtte zijn kalotje, en zijn listige oogen werden nog kleiner, als hij
hem tot afscheid aan mevrouw de gravin ‘mevrouw mama’, zooals hij plagerig zeide,
met een langgerekte aa uit zijn tandeloozen mond, een hartelijken groet meegaf.
Höfelind had hem uitgeschilderd, eerst voor een bestelling van zijn moeder, een
tweeden keer om het doek op te nemen in de beroemde rij van symbolische
schilderijen; die de meester ‘de kring der menschheid’ noemde; nu gaat het de heele
wereld door. Frans heeft het 't laatst op de Internationale te Venetië gezien; de kop
doet heel antiek aan: Höfelind heeft de gelijkenis met Seneka misschien met opzet
nog vergroot. Grootvader was destijds, toen hij voor den eersten keer poseerde, bij
de negentig; hij was al de jaren die Frans hem kende nauwelijks veranderd; tot hij
op zekeren dag, midden in den arbeid ophield, omdat hij zich vandaag ‘niet heelemaal
lekker voelde’, in elkaar zonk en dood was.
Nog jong was hij met de dochter van een houthandelaar, en toen deze in het
kraambed gestorven was, met haar zuster getrouwd. Zij vierden samen de zilveren
bruiloft, en toen ook zij stierf, nam hij als levenslustige vijftiger, een derde vrouw,
de dochter van een notaris, een rijksridder von Gessing, een preutsche, ouwelijke,
altijd ziekelijke jongejuffrouw. Frans herinnerde zich enkel, dat grootmoeder den
heelen dag op de sopha uitgestrekt, romans las, en wanneer hij met zijn broer stoeide,
werd zij heel boos, en niemand mocht bij haar als leeraar Knopf, die bovendien
dichtte en een enkele maal domheer, destijds kapelaan Zingerl, die in 't algemeen
met voorliefde bij aan hartkwaal lijdende dames geroepen werd, om ze te kalmeeren.
Ze had den hemelwaard bij zijn vijf dochters uit het tweede huwelijk, die reeds
lang als brave huisvrouwen ergens in het land waren getrouwd, nog twee kinderen
gebracht, waarvan de oudste een goedig, opgeruimd, tevreden schepseltje was, de
jongste echter een nukkig en zeer eigenzinnig kind, dat een merkwaardige macht
over de menschen bezat, waarvan ze spoedig een zelfzuchtig gebruik maakte, zelfs
tegenover haar vader, die anders geen anderen wil liet gelden, doch zich van de kleine
prinses alles liet welgevallen, juist alsof zijn geheimste verlangens in haar tot wasdom
waren gekomen en hij er zich over verheugde zijn geheimen eerzucht, hoogmoed,
heerschzucht, wellustigheid, die hij in zich had moeten bekrimpen, eindelijk in zijn
kind den vrijen teugel te kunnen geven. Hoe gierig hij ook anders was,
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willigde hij nu tot iederen prijs haar grillen in, een Française, een Engelsche, ja een
heele staf leeraressen voor zingen, dansen, rijden, schilderen, schermen, een kring
jongedochters, een krans vriendinnen moesten komen en het huis, dat haar weldra
te klein werd, was niet voornaam genoeg meer, gelegen als het was op den landweg,
met aan de overzijde de brouwerij. Ze was vijftien toen ze met Kerstmis op haar
verlangenslijstje schreef: ‘Het Arnslot’. Zoo heette het kasteel op de boschachtige
hoogte, waar sinds de oude tijden de Flayn's woonden. Nu stond het te koop. De
oude graaf, een dol heerschap, had zijn zonen niets dan schulden achtergelaten, en
dezen, vooral de oudste, maakten het nog bonter. Hij was de beste ruiter van het
leger, beroemd om zijn wilde streken. Pachters bedrogen hem, het slot bracht ten
laatste niet eens de rente voor de schulden op. De hemelwaard vond de keus van zijn
verwend dochtertje niet kwaad, en met Kerstmis kreeg het werkelijk het ‘Arnslot’.
De hemelwaard lachte, sinds dien waren vijf jaren verstreken, toen graaf Flayn den
hemelwaard de hand van zijn dochtertje vroeg. ‘In orde’, zeide de hemelwaard, ‘eerst
het slot en dan den graaf zelf; 't is in orde!’ En lachte. Ze hadden elkaar op een
Loyd-boot leeren kennen. Zij reisde met haar zuster naar familie van haar zwager te
Smyrna, hij was met verlof. Men had hem een termijn gesteld zijn schulden te betalen
of ontslag te nemen, hij nam de rijke bruid. De hemelwaard eerst wat wantrouwig,
stelde zich weldra gerust, daar zijn dochtertje in huis den scepter zwaaide. De graaf,
die humor bezat, zeide later dikwijls: ‘Ik was in 't geheel niet van plan uit liefde te
trouwen; ik vond het een huwelijk uit berekening, doch dat was een vergissing.’ Hij
gaf spoedig zijn eigen wil op, en liet de wonderschoone, verreweg verstandiger en
veel jongere vrouw, die hij bewonderde en waarop hij tot over de ooren verliefd was
en voor wie hij angst had, de baas spelen. Hij zeide graag: ‘Mijn vrouw heeft slechts
één fout: ze is te voornaam voor mij’. Dat was niet zoo geestig gemeend als het wel
klonk. Spoedig kon hij met den oude veel beter overweg dan met haar, daar hij zich
met haar nooit op zijn gemak voelde, omdat hij haar altijd opnieuw veroveren moest,
zelfs toen ze hun twee zoons hadden. De oude verkneukelde zich er over, dat het ook
den graaf niet gelukte, haar koppigen wil te breken. Frans herinnerde zich nog hoe
ze eens met hun drieën onder de linde zaten, hij bengelend met zijn beenen tusschen
zijn vader en grootvader, en dezen denkend dat hij niet luisterde, beraadslaagden
over zijn moeder. ‘Je moet haar eens netjes toonen dat jij de baas bent’, zeide de
oude heer, waardoor hij nog meer in de achting van zijn kleinkind steeg. Maar de
graaf antwoordde: ‘Nu vandaag was ze bij de audientie heel minzaam!’ Dit is hem
altijd bijgebleven, omdat hij, zelfs na jaren,
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er altijd weer aan herinnerd werd. Eerst veel later leerde hij inzien, hoe juist dat was
gezegd. Wie ze ook sprak, iedereen had het gevoel op audientie te zijn. Ook haar
kinderen. Hij raakte anders niet gauw in verlegenheid, maar nooit kwam hij zich zelf
zoo klein, onbeduidend en nietig voor als onder haar vermoeid, kunstmatig lachje.
Hij voelde zich vereerd, maar onbevredigd. Ook kreeg ze doorgaans spoedig migraine,
dat kon ze van haar grootmoeder hebben. En zoo kon hij dan steeds heengaan juist
op het oogenblik dat hij zijn schuchterheid voor haar verwarrende schoonheid iets
overwon. Hij ergerde zich dan over zijn verlegen blooheid, hij had haar nog zooveel
te zeggen, maar ze werd dadelijk moe. Zulk een beeld van schoonheid, aanvalligheid
en waardigheid te verbeelden, spande haar zichtbaar te veel in. Van ver was hij
dikwijls ziek van verlangen naar haar geweest, maar stond hij weer voor haar
onverschillig glimlachende, de wereld gelukkig makende oogen, die evenwel op
niemand afzonderlijk waren gericht, dan wenschte hij zich altijd weer mijlen ver.
Höfelind had eens verteld, dat hij, toen hij haar schilderde, er na een half uur steeds
van door ging om zich buiten een vijf minuten aan de gemeenste scheldwoorden en
ruwste vloeken te buiten te gaan, omdat hij behoefte had, zooals hij zich uitdrukte,
zich te vergewissen, dat hij ondanks alles nog een mensch was van vleesch en bloed;
men kan in haar nabijheid nauwelijks ademen, de lucht wordt te dun; men snakt naar
warme menschelijkheid, het beeld op het doek was zelfs natuurlijker dan het
onwezenlijke origineel.
Frans sprong op. Ze waren al op de brug, daar ligt zijn geboorteplaats! Het is toch
een eigenaardig gevoel na zoovele jaren. En nu zal zijn broeder aan de trein staan
en wuiven en lachend al zijn witte tanden toonen en hem in het bijzijn van alle
menschen kussen en een beetje verlegen doen en heel druk praten, maar altijd weer
hetzelfde, tot de bagage bezorgd en de reisbiljetten gekeurd zijn, waarop hij dan
onvermijdelijk zegt: ‘Ziezoo als je er niets op tegen hebt, beginnen we nu met de
hemelvaart!’ waarbij hij zoo hartelijk lacht, alsof hij deze grap pas op hetzelfde
oogenblik bedacht had tot zijn eigen groote verrassing. Het logement op den landweg,
waar de Lidingers sinds menschenheugenis wonen heette: ‘Naar den blauwen hemel’
en aldus werd, toen zijn vader met het brouwen begon zijn bier hemelbrouwsel
genoemd, en toen mettertijd een heele wijk ontstond, noemde de volksmond dit alles
met elkaar: ‘in den hemel’. Wanneer zij dan als jongens uit Kremsmunster op vacantie
kwamen en de koets eindelijk bestegen, die hen aan het station opwachtte, zeide
Antoon altijd opnieuw: ‘Nu begint de hemelvaart!’ En hij kent zijn broeder te goed,
die zou gekrenkt wezen, als hij niet vroolijk antwoordde: ‘Ja, nu begint de
hemelvaart!’
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Gedichten van Karel van den Oever
Illuminatie.
Dat ik langs uw Huis ga,
onder de sterren,
als een wandelaar.
midden de feest-lampions van een park,
verheugt mij wonderbaar.
Ik zou moeten
je Heilige Naam bij elke ster begroeten.
O, Heer, hoe schudden je trage lantaarnen
in den hoogen wereld-wind,
tusschen den aard-bal en U!
O, Heer, onder de gloed der verre lampions,
bij het vóór-portaal van uw Huis,
ben ik als een groot kind
zeer, zeer welgezind!

De sterrenhemel
O Voor-tuin vol lantaarnen
langs uw lanen van blauw asfalt,
wij hooren uw lichten branden:
de zang van het vuur.
Ga door! En wij treden elk jaar,
o, dieper langs 't glazig asfalt
en onbekender elk avenue:
aan ieder eind de licht-straat versmalt.
In vroeger en in later uur,
door den krans der lantaarnen,
wij turen gedurig naar het goddelijk Huis.
Wanneer schellen wij aan en vragen:
‘Is de Vader thuis?’
O Voor-tuin vol lantaarnen,
achter ons de maan schrijdt af,
en lager op de aard-bal
de cypres op het graf.
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De avond.
Uit het Oosten nadert
de nacht-palankijn waarin de Vader rust.
Op de wuivende gordijnen
het sterren-zilver rinkt.
Heer, laat mij uitzien naar uw goede tocht
langs de warme nacht-kust.
Van af de schemering heb ik U gezocht
en geleund uit mijn venster.
‘Zal ik mijn Vader zien?’
Ik klap in mijn hand-palm en roep: ‘Heer, Heer!’
opdat Gij hooren zoudt mijn begeer.
O, uw oude hand schuift het gordijn
der zware palankijn
en uw vriend'lijk Gelaat, overgebogen,
lacht mij aan.

De lente
De aarde keert haar geurend gelaat
naar de Vader: Hij staat achter het dag-raam.
En de damp van tuinen en landen:
een brandoffer.
O, die reuk! Als een rook-tors gulpt hij Hem nabij,
want de tulpen-vlaggen langs zijn Voet.
O, wat is de zon overal blij!
Zie, de Vader blaast met bolle mond
de gele wolken rond.
Iemand roept: ‘Geheiligd zij uw Naam!’
Zie, uit zijn Huis laat Hij los:
een zwerm vogelen.
(Zoo doet bij ons de duivenmelker.)
Ze vliegen ruischend over een bosch.
Hoe heilig! - Een kleine wandelaar kijkt
verblijd naar het hoog dag-raam:
hij knikt den Vader toe.

De verwijdering.
Heer, hoe ver van mij!
Gij daalt achter de aard-rand
en uw Hoofd nauwelijks boven de kim.
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Daalt Gij, Heer, een trap af
naar een oud vertrek,
dat nooit werd gebouwd?
Doorheen het land:
nog de print van uw voet.
Overal: nog de geur van uw kleed.
De olie uwer haarlokken bezwaart mij
en ook dat Gij alles weet.
Och, ik knoop mijn schoenveters strak
opdat ik U naloop,
want Gij, Heer, hoe ver.
Nu floot ik een wijs onder elke boom
opdat Gij wederkoom',
maar er is angst in elke kruin
en onrust tot tegen zon en ster.
Nu zit ik een stadspoort aan
en zie alle menschen langs mij gaan,
want Gij, Heer, Gij komt.
Op een morgen, een avond, een dag of nacht?
Als er een trein fluit of een stoomboot bromt?
Als er een meisje in de straat lacht?
Ik weet het niet: maar Gij, Heer, Gij komt.
Wanneer ik U terug zie omtrent mijn huis,
dan loop ik U tegen als een kind,
dat zijn vader, na lang zoeken, wedervindt.

De instorting.
Pang! Er breekt een snoer in de lucht
en de losse kralen vallen:
een verwarde duiven-vlucht.
Ginds roept men: o, instortende hemel-drang,
o, gij smeltende vlerken
die pas klaterden tegen het hemel-glas,
wat valt ge laag!
Goede God:
langs de gescheurde lucht-ruit geen zang
en een kamer-stilte op de aard-boog.
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Moderne muziek
Veel wordt er geklaagd, dat men de moderne muziek niet ‘begrijpen’ kan.
Degenen, die zich zóó uitdrukken, verspreken zich natuurlijk, want de meest
onstoffelijke der zinnelijke kunsten is niet te begrijpen, ze wordt gewaardeerd,
‘mooi-gevonden’ al of niet en nu doet zich aan den leek-hoorder dit eigenaardige
geval voor: hij hoort op een goeden keer een of ander beroemd orkest of een solist
van allereerste reputatie muziek uitvoeren, welke hem afschuwelijk, hard,
onaangenaam, ja soms belachelijk voorkomt en nu redeneert hij aldus: ‘Dat orkest
of die solist zouden toch zulk een onverstaanbaren klankenwirwar niet uitvoeren,
indien zulks geen beteekenis had; daarvoor is hun naam mij borg, ik begrijp niet, dat
zij ze toch uitvoeren of ik begrijp die muziek niet.’ Tweemaal: begrijpen. Den eersten
keer juist gebruikt, den tweeden keer niet.
Want wat ‘begrijpen van muziek’ zeggen wil, ligt buiten hun bedoeling. Het is
toch mogelijk om aan iemand op duidelijke wijze den vorm eener sonate of symphonie
van Beethoven uit te leggen; ten slotte begrijpt men dan den bouw, den gang der
thema's en motieven, waarom het thema hier zus en daar zoo opduikt, hoe de eene
zin door variatie uit den anderen voortvloeit enz enz. Maar zulk ‘begrijpen’ kan ook
een werk gelden, dat eveneens den sonaten-vorm van Beethoven ten grondslag heeft,
doch zóó weinig van ‘geestelijken inhoud is voorzien’ door een talentloos componist,
dat bij alle begrijpen toch alle waardeeren uitblijft.
De intense schoonheid der muziek ligt juist on-grijpbaar, niet in de noten, maar
in het mysterie, dat achter noten leeft, dat niet in noten of woorden uitgedrukt kan
worden; het is de sfeer van de muziek, die in waarheid on-grijpbaar, dus niet te
begrijpen is.
Neen, de leek-hoorder bedoelt het dan ook anders; hij vindt die moderne muziek
rechtuit gesproken leelijk, een uitdrukking, die aan duidelijkheid niets te wenschen
overlaat, en die nu euphemistisch wordt geparafraseerd als: ‘ik begrijp die muziek
niet’.

Uit het bovenstaande zal volgen, dat muziek dan ook niet begrijpelijk gemaakt kàn
worden: Stel: iemand ziet de logica van een of andere wiskundige formule niet in;
nu is het mogelijk, dat een mathematicus klaar en duidelijk den niet-begrijpende alle
verhoudingen uitlegt, zoodat deze ten slotte beaamt, dat hij wèl begrijpt. Ieder voelt
en weet en ondervindt, dat zulk een verklaring bij muziek niets baat.
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Toch verlangen velen naar een toenadering. Deze nu kan ‘Roeping’ aan zijn lezers
wel brengen, en met dit doel wordt de artikelen-reeks onder bovenstaanden titel dan
ook begonnen en voortgezet. Inlichtend en voorlichtend kan er over den groei in de
muziek wel gesproken worden en met het oog op den verscheiden lezerskring zal dit
zoo weinig mogelijk in vak-technische termen gebeuren. Ook zal het niet dienstig
zijn, in duistere, (quasie) verheven taal een reeks algemeenheden te debiteeren, zooals
dikwijls te lezen en te hooren valt, waardoor de lezer niet eens het geschrevene kan
verstaan, laat staat het be-schrevene. Er wordt alleen liefde en onbevangenheid
gevraagd. Zonder deze twee gidsen is het onmogelijk het onbekende gebied te naderen
of te betreden.
Onbevangenheid!
Toe ernstig, streng en onafwijsbaar wordt deze niet geleerd door de geschiedenis!
Lachen we thans niet om den beschermheer van Mozart, keizer Joseph, die nog
zwoer bij Hasse en Piccini en zijn beschermeling zachtkens verweet te ver te gaan
(dus te modern te zijn!) door schampertjes op te merken: ‘Zu schön für unsere Ohren
und gewaltig viel Noten, lieber Mozart’? Op deze eeuwig-wederkeerende bedenking
tegen het nieuwe volgde Mozarts antwoord: ‘Grad so viel Noten, Ew. Majestät, als
nötig sind!’ ook het eeuwig-geldende motief voor elke verniewing inhoudend n.l. de
noodzakelijkheid, waaraan de kunstenaar niet weerstaan kan, om van het betreden
pad af te wijken, of nieuwe gebieden in te trekken.
Was het vierstemmige begin-accoord van Beethovens Eerste Symphonie (c-e-g-bes;
een dissonant dus!) al niet een revolutionaire zet en ontketende de groote vooruitgang
en geweldige, onverwachte nieuwigheid van de Derde geen storm van
critiek-verontwaardiging?
In Amsterdam leven nog ouden van dagen, die uit hun heel vroegen
muzikanten-jeugd weten, dat bij de eerste uitvoering van Wagners Walküren-Ritt in
Amsterdam een paar brutale tweede-violisten het Wilhelmus er door heen speelden,
omdat zulks in dien allerverschrikkelijksten geluidschaos (zooals men toen meende!)
toch niet opgemerkt werd!
Wat heeft Berlioz niet te verduren gehad aan miskenning, spot en hoon voor zijn
nieuwe gedurfdheden. En toch sprak ik eens een bekend orkestdirigent, die na een
repetitie van Ravel's muziek verklaarde: ‘Het is me, of ik een liter absinth gedronken
heb! In Berlioz hoor je nog een drieklank, hier nooit meer!’ En toch, welk een
kinderspel is het werk van Debussy, Ravel en andere componisten uit dien thijd, in
harmonisch opzicht alweer vergeleken bij de aller-jongste auteurs!
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Ja, welk een principieel verschil is er niet tusschen het eerste en latere werk van
componisten, die nauwelijks de vijftig-jaar hebben overschreden! Den Ravel van de
beroemde piano-Sonatine waant men uit een ander tijdperk, wanneer men b.v. zijn
Sonate hoort voor viool en violoncel, en tusschen den Schönberg in ‘Pelléas und
Mélisande’ en in ‘Pierrot Lunaire’ gaapt een onoverbrugbare kloof. Zóó, dat men
zich afvraagt of in den éénen mensch beide uitingen wel waarachtig noodzaak waren.
Het eene maant ons tot onbevangenheid, het ander tot voorzichtigheid. Immers er
is nog nimmer een nieuwheid, hoe hoorn-dol ook, ontstaan, of ze werd verdedigd
met den uitroep: ‘Er móet vooruitgang zijn!’ en er is geen enkele waarachtige
vooruitgang geweest, of er waren wantrouwige veroordeelaars, die slechts uit
behoudzucht redeneerden.
En ten slotte: op geen gebied is de gave des onderscheids zóó moeilijk te
ontwikkelen als in de muziek, omdat het materiaal dezer kunst ons niets leert. Mahler
zeide het immers zoo juist: ‘Das Wichtigste steht nicht in den Noten’.
(Wordt voortgezet)
THEO VAN DER BIJL

[Anton van Duinkerken]
Het dode strand.
Het dode strand:
gestrekt lijk van de vruchtbare grond
onder Gods ogen.
De zee trok af
en liet niets achter
dan dor zand
en wat plassen,
lauw in den avend
en erbarmelik
als 't schreien van een oudgeworden man.
Vader, verlaat ons niet
in dit dood uur!
- Ver op de schorren
speelt een kleine jongen;
met gretige handjes
raapt ie
kleurige schelpen.

ANTON VAN DUINKERKEN
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Lof der zeevaarders
Mannen der trans-atlantikers, mijn broers, in mijn bloed is een heimwee naar zee,
zo dikwijls ik jullie ontmoet, op de kaai, voor het ‘Estaminet Bombay’.
Jullie zijn ruw van het harde werk, maar met ogen, doorblonken van rust,
want je weet: na ieder verlaten strand geeft de horizon jullie een kust,
veel mooier dan al wat je zag in de schepping; en jubel slaat op in je bloed,
getuige voor 't woord van de Zevende Dag: het werk van Gods handen is goed!
Er is blijdschap in jullie om ieder ding; er is niets, dat je niet bemint:
elk spelend kind aan een strand doet je denken aan thuis en aan eigen vrouw en kind.
Elk geluk is vol van het eigen geluk. Ieder ‘land-in-zicht!’ doet je wensen
naar 't eigen land. Jullie kent alle leed. Daarom ben je zo goed voor de mensen.
Als in volle zee er een stomer passeert, sturen jullie een heil-sienjaal
en aan boord vier je feest om de mensen van ginds en zingt liedjes in iedere taal.
En kom je, van lange tochten terug, de haven weer ingevaren,
dan zie 'k al van verre de donkere lach en het witte gebit der laskaren.
Ik hou van zo'n kerels met open gezicht en met eerlikheid achter d'r ogen
(want, was d'r geweten een scheepsruim te ruim, niet één heeft er één keer gelogen).
Mannen der trans-atlantikers, mijn broers, als je wist hoe ik jullie benijd,
wijl je wereld zo moo is, je leven zo sterk, en je zee zo onnoemlik wijd!

ANTON VAN DUINKERKEN
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[Rob de Wilt]
Geen enkele vreugde hebt Gij voor mij
naar 't schijnt uitzonderlik gezet
ik heb op alle dingen aandachtig gelet
zij gingen voorbij - lieten mij pijn wonderlik
nu beproef ik U in deugden en machtig gebed.
Is het dan zo schoon dat de zon opgaat om te zinken
dat 'n koe in de weiden staande, de geur der tijden om haar heen,
gekalfd zal hebben, en in de kracht van haar leven verslinken,
kan van bloemen en vogels 't kort-hier-zijn verblijden?
Elk meisje lacht tevergeefs mij tegen
want ik heb van de aarde om te eten niets gekregen
hun zoete woordjes wonden mij als loden kogels
en ik mag hun bedoelen toch niet vergeten Gij blaast over de wateren en zij verstarren voor mij als ijs
Gij schudt de bomen en zij verliezen blad en vruchten,
doet witte wolken voorbij-gaan en alle alle geruchten
van regen en wind al naar elk jaargetij.
het meisje komt niet weer om mij te zoenen
want ik kwelde haar met de eentonigheid mijner sermoenen
en de zang van mijn liefde had 'n versleten wijs.
Gij keert wel altijd in alle dingen weer
ik echter proef der dingen vergankelikheid
en Gij blijft mij over - maar ik erken U niet Heer
want met der aarde te zijn breekt mijn aanhankelikheid - Breek mijn goed-willen
als voor de Emmaus-gangers het avond-brood
in dit uur
voor mijn dood
dat mij de lauwe geur
ten leven wekt.

ROB DE WILT.
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Nu kan hij komen
om den scherpen hoek der straat
mijn kleine vriend
voor zijn beloofd bezoek.
Nu al zie ik
de kuise ronding van zijn gelaat
om et prille blauw zijner ogen
en in mijn denken staat
de lauwe boog van zijn stem
als et Requiem in 'n kinder-Mis:
als hij bij me is
zal ik smaken
zijn blik als 'n Moederkus
en zijn zinnekens
als et naief gespeel
van 'n straatjongen op 'n mondorgeltje Waarom bloost hij zooveel
als hij dicht bij mij staat?
ben ik hem zo'n goed gezel
als ik hem van 'n meisje vertellen laat?
o God, zijn kleine arm om mijn nek
verstrikt mijn woorden
om ze te vangen in de korf van zijn hart
mogen ze er binnen-gaan als nijvere bijen
die bouwen
de witte was voor de Maria-kaarsen
en de zoete honig
op et morgenbrood van Jantje.

ROB DE WILT.
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Akademies en klassiek
Dit staat te lezen in De Nieuwe Haarlemsche Courant, van 23 Julie 1924:
‘Dorus Hermsen, de bekende schilder en kunstminnaar, zat daar met zijn typischen
kop als voor deze gelegenheid weggegaan uit een der oude Hollandsche
schilderstukken. En terwijl we bladerden in het dien morgen van de pers gekomen
eerste Congresnummer van de “Katholieke Illustratie”, praatten we over oude en
nieuwe schilderkunst en Dorus Hermsen, de minnaar van het klassieke en voorstander
van het academische, noemde met al zijn overtuiging het grootste deel van het
moderne werk “boerenbedrog”.’ Is et niet schandelik onkristelik dat zo gelasterd wordt over 't eerlike streven van
katolieke kunstenaars? Over mensen, die naar innige overtuiging en beste kunnen
hun hoge roeping nastreven, om aan't kristenvolk iets te brengen van't goddelike dat
zij in schoonheid mochten aanschouwen; om door hun werk de mensen nader te
brengen tot God. Zeker ze kunnen niet zo handenvol geld verdienen, als wanneer ze
niet zo eerlik hun waarachtige zielevizie van Gods grootheid en Gods goedheid
zouden uitzingen; maar alleen wilden maken wat oppervlakkige kopers begeren te
kopen, en oppervlakkige mensen willen hangen of plakken aan de muren van hun
huizen en kerken.
Maar 't moet ‘akademies’ wezen en ‘klassiek’. Wel wonderlik bij mekaar die twee.
Wat zouden er de grote klassieken van zeggen? Zij, de klassieken van alle tijden,
omdat ze met hun middelen in de zielespanning van hun tijd, eerlik hun ziel hebben
gegeven in hun werk, zonder zich te storen aan akademiese eisen. Alleen maar zeggen,
en daar neerzetten in lijn en kleur, in steen en hout, wat ze zagen in de felle ontroering
van hun gemoed. Klassiek is wat eerlik en waar gekomen is uit 'n grote ziel, - in
zuivere harmonie van verstand en gemoed, zichtbaar gemaakt in de stoffelike vormen
die de zieleziening sterk vasthouden, zolang die vormen hun taal kunnen spreken tot
andere mensezielen.
En wel heel verbaasd zouen ze opkijken die klassieken, als ze moesten horen dat
ze akademies waren. Ze zouen erom lachen, en vragen uit wat voor 'n wereld die
mens gekomen is, die van akademies vertellen wil.
Akademies. In hún akademie, in de schilderschool, in de werkplaats van hun
meester hadden ze geleerd hun ogen te gebruiken en hun vingers, hun houtskool of
potlood en hun penseel. Daar hadden ze getekend veel en voortdurend, tot ze door
en door zagen wat er te zien was in et vóórbeeld, in et model, in al die dingen van
natuur- en

Roeping. Jaargang 3

43
mensewerk, totdat ze al wat ze zo scherp en goed gezien hadden, even scherp en
goed daar konden neerzetten op 't papier, konden penselen op de plank en op 't doek,
konden boetseren in de klei, en beitelen in steen en hout. Akademies hadden ze zo
'n scherpe oogvaardigheid en 'n sterke en makkelike handvaardigheid gekregen. En
met die vlotte techniek van doening en ziening, konden ze nu en later heel hun leven
door, buitenakademies in uitwendig zichtbare vormen ook de ogen van anderen laten
zien wat zij in hun zielsontroering aanschouwden, en zo ook laten doordringen in de
zieleaanschouwing van de mensen wier ogen hun werk mochten zien.
Dat werk werd klassiek, en 't was niet meer akademies. Akademies is techniek,
en is in geduldige oefening aan te leren, naar gelang van de aanleg in oog en hand,
door iedereen, de ene meer de andere minder. En zo komen de knappe tekenaars, de
knappe ververs, de knappe boetseerders en beeldkappers, werkers geen kunstenaars.
Techniek die volstrekt noodzakelik is voor de kunst, voor de openbaring van de
schoonheid, maar geen schepping van schoonheid zelf: werkmiddel, noodzakelik
werkmiddel, maar geen kunst in de diepe, de edele betekenis: uiting van wezenlik
zieleleven.
Akademies is de uitwendige evenmaat in de verschijningsvormen, die optreden
voor de zinnelike waarneming, de evenredige verdeling van de vlakken en ruimtes,
de onderlinge aansluiting van de vormen en vlakken, en groepen in de ruimte of in
't vlak van et geheel.
Klassiek is de zuivere evenwichtigheid in de zielsziening van de maker, de
harmonie in geest en gemoed als ie in de sterke bewogenheid van z'n ziel ziet oprijzen
voor zijn aanschouwing de schepping en de Schepper, 't aardse en 't goddelike, de
mens en et heelal, et kleine in et grootse, omdat et al uitgaat van God, en Gods taal
spreekt in zijn ziel. En die goddelike schoonheid, nog door geen menselik oog
aanschouwd, zal hij openbaren in de uitwendige evenmaat van zintuigelikheid en
verstand, met de techniek van zijn akademies kunnen, met de werkvaardigheid van
z'n handen. Zoals ie enkel akademies zuiver neerzette, wat ie enkel zinnelik-zuiver
had gezien, zal ie nu met dezelfde knappe vaardigheid neerzetten in de zinnelike
vormen, wat ie geestelik zuiver en sterk heeft aanschouwd.
Akademies is de zinnetasting van de natuurlik-zinnelike vormen, de fijne
oogaanvoeling van de eindeloze verscheidenheid der kleuren, de sprekende
samenlegging en tegenstelling van lijnen- en kleurenspel. Klassiek is de felle instraling
van z'n gloeiende zieleziening door z'n sterk gegrepen ontroering in z'n verbeelding,
die de nieuwe vormen en lijnen en kleuren schept, waar z'n werkende handen en
zoekende ogen de evenwaardige zintuigelike weergave van pogen te brengen.
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Akademies is alleen 't techniese kunnen, de making van de uitwendigheid in
gekopieerde vormen; klassiek is 't machtige zielekunnen, de schepping van de
inwendigheid, geuit naar buiten in de vormen van eigen oorspronkelikheid uit Gods
schepping opgeroepen.
H. MOLLER

[W. Poulssen]
Brabant
Je mensen zijn stroef en spichtig
als 't gras langs je wegen;
mager geslagen door armoe en vroeten
in je dode zand,
je hardvochtige zand,
dat niet te verbidden is.
Zoals de zandwegen zich kronkelen door je heivelden,
wanhopig en troosteloos en moe van 't eeuwige zoeken,
Zo lopen de levenspaden van je mensen:
van de slaapsteekamers de erven over
naar de beestestallen
en verder de velden en de bossen in;
levenspaden als zandwegen
kruipende door stroeve struiken
van armoe en triestigheid en zonneloos gezorg!
Brabantse menseleven, Brabantse hei!
Maar diep in de ruigten van je hei
liggen de vennen,
de vredige vennen
in eeuwige weerspiegeling
van Gods zonnelach en hemel.
Zo is de ziel van je mensen:
'n ven van vrede en verduldigheid
onder de zon van Gods-geloof en Gods liefde,
'n blank blond ven
verborgen voor de vreemdeling
tussen verkromde dennen
en vreed hard gras
diep ergens in je hei!

W.P.

Roeping. Jaargang 3

45
Heer,
als m'n hoogmoed ronkt als 'n dronken motor,
laat me de houweleslagen dan horen van de kiezeldelver.
Velen zitten vooraan in de tempel
en danken U
dat zij geen kiezeldelver zijn;
maar weten zij
dat Uw medelijden kostbaarder is dan 'n geldbaantje?
Wie in de kiezelgroeven
de zware houwelen zwaaien
als mikten ze naar 't hart van de aarde,
die slaan naar de deur van de hemel.
Gij legt Uw koele vingeren om hun brandend voorhoofd
en Gij rekent hen hun morren niet aan
als 'n geldjood voorbijslaapt in z'n auto:
'n Houweleslag is tamboerijnmuziek in Uw oren
en klank van klokken.
Hard als 'n slag in de kiezel
zal 't kloppen van de delver zijn op de hemeldeur,
en wijken zal ze:
Gij hebt z'n armen sterk gemaakt
en richtingvast.
Maar hoeveel vier-cylinders liggen langs de grote weg
met versleten bougies en lege carters
ver van Uw garage?
Heer,
als m'n hoogmoed ronkt als 'n dronken motor,
laat me de houweleslagen dan horen van de kiezeldelver.

OIRSCHOT
W.P.
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Kerkramen en paneelen van Lodewijk Schelfhout
Men heeft eenige weken geleden in de koeranten bericht kunnen lezen omtrent een
acht-en-zestigtal paneelen en een zes-en-twintigtal glas-inlood-ramen van Lodewijk
Schelfhout in het zuiver-mooie kerkinterieurtje van de kapel van de St.
Ludgeruskweekschool te Hilversum.
Aan de hand van een viertal reproduksies, die van dit karakteristieke en
biezonder-mooie werk zeker een levendige indruk geven, voorzooverre de kleur-looze
fotoreproduksie dat vermag te doen, moge hier een sobere beschrijving van deze
ramen en paneelen, met hier en daar een verduidelijkend en verklarend woord, volgen.
De kunstenaar is van begin af aan er toe gedreven geweest, om iets te maken, wat
als dienende schoonheid zou samengedrongen zijn rondom Gods tabernakel, het
middenpunt der kerk, waaromheen alles zich konsentreert. Het altaar immers is het
sentrale punt van de godsdienst en het levende warme hart van de katolieke kerk,
waaruit warmte stroomt door het geheele leven, en in de geluidlooze klop waarvan
de levenskracht wordt nagegaan in alle ledematen.
De techniese behandeling van de paneelen is eigenlijk heel eenvoudig. De figuren
zijn op het blanke hout geteekend, vervolgens er-in gesneden en daarna gebeitst. De
teekening heeft de mogelijkheid van lichte, effektieve nuanseeringen verwezenlijkt
en de dekoratieve verluchting met een spaarzaam aangewend goud bereikt hier-en-daar
een even sterk als sober effekt.
De paneelen in de vier zijden van de altaartombe stellen tafereelen voor uit het
verblijf der Joden in Egypte en hun doortocht door de woestijn naar het beloofde
land. Van het aanbrengen dezer tafereelen in de vier altaarzijden is de simboliese zin
déze: wij ook gaan door de woestijn van het leven rondom het altaar, het zinnebeeld
der menschheid van Christus, naar het beloofde land. Er ligt een groote rust en een
verstilde innigheid en een zeer teedere geheimzinnigheid over deze tafereelen, die
in onmiddellijke aanraking het altaar zoo op het nauwst omsirkelen.
Het priesterkoor van de kapel, geheel in het midden van de drie armen, waaruit
de kapel bestaat, gelegen, heeft een afsluiting met drie Kommuniebanken, die toch
kommunikasie tusschen kerk-ruimte en priesterkoor toelaten. In dit priesterkoor zijn
twee preekstoelen: op de eene, die aan de Evangeliezijde, is aangebracht een
afbeelding van St. Ludgerus, de patroon van de school, met zijn leerlingen; in de
paneelen van de àndere preekstoel, die aan de Epistelzijde is een tafereel aangebracht,
voorstellende Paschalis, die genoemd wordt de Heilige van de Eucharistie en die,
eens toen hij zijn kudde weidde,
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in zijn vurig verlangen naar de Eucharistiese God, een verschijning had van de H.
Hostie.
In de paneelen van de kommuniebanken ziet men de tafereelen waarin herinnerd
wordt aan meerdere verschijningen en het veertigdaagsch verblijf van Christus in de
woestijn, van de verrijzenis af tot aan de hemelvaart, wordt verhaald; vervolgens de
bruiloft van Canaän, Joseph de Egyptiese schuren vullend, de werkers in de wijngaard,
en de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. In de nog steeds nauwe omnadering
van het sentrale punt der kapel, het altaar, zijn deze beelden vergeestelijkt, met de
uit de altaar-paneelen kontinueerende sfeer van teedere geheimzinnigheid, en in
streng-gestieleerde, realistiese herkenningsvormen. Zóó diep van karakter-beelding
zijn deze figuren door het zeer simpele middel van de strakke gestieleerde lijn in
gelaten, in handen en in kleederen, en zoozeer en zoo innig-mooi is de uiterlijke
vorm der tafereelen een diepe en zuivere harmoniese uitdrukking van psiechiese
in-leving en in-voeling.

De paneelen-reeks, die hier is gereproduseerd, is die van de rechterhelft der
midden-kommuniebank. Het tafereel is de voorstelling van de verrijzenis van Christus.
De apostelen zijn samengedrongen op de plek, waarvan Christus ze uitzond over de
geheele wereld, en boven de opgetogen blikken van Zijn Heilige Moeder en van Zijn
leerlingen is Christus, bóven de wetten van de zwaartekracht uit, opgestegen en
verdwenen in de wolken en in de heerlijkheid. Wij zien hier de apostelen: Petrus de
in Christus' laatste opdracht, die hem de sleutelen gaf, nu vol-uitgegroeide, met naast
hem de maagdelijke Sint Joannes en Jacobus de Mindere, in de Schrift genoemd met
de innige naam van broeder des Heeren, vóór-òp, wij zien ze in drie rijen van drie
zich bij deze eerste groep aansluitend, niet meer als de menschelijk-toch-maar zwakke
en hulp-behoevende visschers, maar zóó ideëeel, zóó verklaard, zoo gróót uitgebeeld
in de grootheid hunner ontzaggelijke apostel-roeping. Uit de Schrift kennen wij in
grove vorm de aard en het wezen en de ervaring van elk dezer kinderen, zooals die
zich in hun aktiviteit rondom de met hen omwandelende lieve Meester manifesteerden,
en uit de uitbeelding hunner gelaten herkennen wij ook elk van die twaalf karakters,
maar één, sinteties één in het reageeren op dit groote gebeuren, dat hun opgetogen,
nauwelijks nog verwonderde oogen en harten ervaren. In de ideëele uitbeelding dezer
in hun apostel-roeping toch kinderen geblevenen treft het groote en zuivere evenwicht
in de uitdrukking van elks ekspressieve trekken en de stille taal van elks ekspressief
gevouwen handen, die roerend-zuivere eenheid
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van gedachte, die elks eigen temperament en elks eigen levenservaring harmonies
op-lost in de unieke eenheid van hun geloof en van hun liefde en van hun roeping.

De tafereelen in de gebonden ramen-sieklus, ontleend aan oud en nieuw testament
en aan de openbaring, zijn dadelijk veel beweeglijker, veel levendiger. Maar ook ten
rechte is dat zoo. Zij vormen immers, als de in de kerkruimte het verst van het altaar
verwijderde dienende schoonheids-objekten, het kontakt tusschen kerkruimte en
buitenwereld. Daar buiten sterft wel de rustige, de serene liturgie weg, maar de lieve
God blijft met de Zijnen.
De ramen brengen op zich-zelf het dadelijke kontakt tusschen kerk, bijbel, geloof
aan de eene en het leven aan de andere kant. De momenten uit de bijbel en de
openbaring van Sint Jan zijn hier opgeroepen in beelden, die niet enkel leeraren
omtrent de Schriften, maar die daarbij gelijktijdig, in de welsprekende, gloeiende
taal der figuren en der wonderlijke kleuren, stemmingen en sentimenten suggereeren,
waarin we onze eigene ziels- en gemoeds-ervaringen zoo vertrouwd terugkennen.
Het bóven-zinnelijke wordt hier waarneembaar gemaakt in een zinnelijk zoo diep
en door-purend te ervaren simboliek!

Het eerste raam van de sieklus, die in de noordelijke murenhelft aanvangt, brengt de
verbeelding van de Geest Gods, zwevend over de wateren, naar het woord uit Genesis
I - 2: Spiritus Dei ferebatur super aquas. Men vindt dit raam bij dit artiekeltje
gereproduseerd. De lucht is van een klaar uniek-getoond blauw met licht-roze en
violette wolkjes. Daaruit valt een grandioze stralenbundel, van een gloeiendgeel met
een kern-vorming van oranje puur als vuur, zich openspreidend naar de oppervlakte
van de wateren, neer. En in die grandioze, streng gestieleerde lichtval, waarvan de
stralen-suggestie verkregen wordt door lood-lijnen, daalt, simbolies geteekend in de
duif, omgeven door blauwe, roze en lila wolkensirkeltjes, de Geest Gods over het
water. Het water, vervuld van het onrustige rietme van zachte stuwingen en
kabbelingen, waarvan de suggestie verkregen is door het middel van lood-lijnen en
sobere arseeringen, is van een diep-getoond groen, onderbroken met lichter tinten
van smaragd en olijf, met naar de oppervlakte, naar bóven toe heel lichte refleksen
van het geel van de open-gespreid op het water stàànde gele lichtbundel.
Wonderlijk-zuiver is in dit raam, zoo harmonies van kleur, verbeeldingsvorm en
uitdrukking, het evenwicht tusschen de verbeel-
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De Zondenval van Adam en Eva. Het moment der verleiding van Adam door Eva.

Adam en Eva uit het Paradijs verdreven.
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ding van de visioenaire realiteits-voorstelling, zooals het Genesis-woord die voor
het oog van de geest oproept, èn de idëeele voortzetting van het wezen der natuur
naar de simbolies-verbeelde Bóvennatuur.
Het tweede raam brengt in beeld Genesis I, 24: Producat terra animam viventem
in genere suo: een tafereel van een weelderige aarde, vervuld met bijna realisties
geteekende dieren. De teekening der figuren in alle ramen geschiedt enkel door het
middel van de om-trekkende loodlijn. En in dit tweede raam vangt ook het zuidelijk
landschap aan, waarin Schelfhout de ramen-tafereelen geplaatst heeft. In dit zuidelijke
landschap is Schelfhout de traditie van zijn kubistiese details en normen trouw
gebleven. We herkennen er-in zijn zuidelijke, romaanse landschappen, in vorm-geving
en kleur verbeeld niet zooals hij ze in de realietit heeft gezien, maar zooals ze zijn
gedacht door de verbeelding, die door de aanschouwing der realiteit werd in werking
gezet. En in alle ramen is dit landschap de welsprekende onmiddellijke uitdrukking
der opgetogen, begeesterde waarneming van Gods mooie, bloeiende aarde!
In het derde raam zien we de schepping, de oprijzing van Eva uit de zijde van
Adam. Het is als de onmiddellijke in-beeld-brenging van de geest van Vondels
twee-spraak tusschen Adam en Eva, die aanvangt met de woorden: Daer rijst het
alverquikend licht! In een gewaarwordings-ekstazieering aanschouwt Adam de
heerlijke aarde en Eva strekt de armen wijd-ópen uit naar het licht van Gods genade,
dat in een felle stralenbundel op het eerste mensenpaar toeschiet. Het landschap is
liefelijk, de hemel schittert van lichte tinten.
Het pendant van dit raam - ieder der ramen in de noordelijke murenhelft heeft zijn
pendant in die der zuidelijke - brengt in simboliek de als hemelkoningin uit de zijde
van Christus, de bruidegom òprijzende geboren kerk, de bruid Christi: welsprekende,
leerarende simboliek, waarin het in het kerkgebouw komende volk het bovenzinnelijke
wel moet verstaan!
Boven de zondenval der eerste mensen in de lusthof, Ädam en Eva, die staan onder
de boom van kennis van goed en kwaad met de verleidelijke wijnroode appelen,
dreigt de sombere lucht aan in donkere tonen van blauw, paars en ruig-grauw. Maar
de lichte tinten in de hemel zijn nog niet verdrongen. En naar de kant der witte engelen
ter rechterzijde is het landschap even weelderig als vredig: de door de godheid
geplante hof, geplant tot een gerust verblijf, waar groeit al wat het hart kan wenschen!
In het landschap zien we de zuivere kleuren der toonschalen van het rood, bruin,
paars en groen. Eva is zich niet bewust van de daad, die ze doet, en heel haar gelaat
drukt de beroering uit der influisteringen van de duivel. Zij staat afgekeerd
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van de haar met Adam als doorschietende en omvademende stralen der genade Gods,
die men, in lineaire lijnen van een hard-geel verbeeld, uit de rechter-bovenhoek naar
het midden-punt van het tafereel ziet toe-schieten. Adam, die de aangeboden appel
zal aannemen, ervaart de huivering der zonde, die hij op het punt staat te begaan en
hij kijkt angstig naar de sombere lucht.
O welk een strijt! hier staet het vrouwebeelt; daer Godt
Hier vleit me haere bê: daer dreigt me een streng verbodt

Aan Adams zijde staat de leeuw, ruig-geel, beeld van mannelijke kracht, aan Eva's
zijde de pauw, een blauw gevederd lijf in de halve omsirkeling van de goud-gele
open-staande staartpracht, beeld van behaagzucht en pronkgrage schoonheid.
Simboliese aksenten, zinnelijk zoo krachtig verstaanbaar gemaakt, dat ook de zeer
simpele van geest ze onmiddellijk zal vatten!
Links zien we al de twee engelen, in kleeren: de eene van een diep-blauw, de
andere in een van een gloeiend-rood, met de vlammende zwaarden. Het drama stuwt
on-onderbroken voort, en deze twee engelen, die het verloren paradijs zullen bewaken,
verbinden dit raam met het volgende, dat men mèt dat van de zondenval bij dit artiekel
gereproduseerd vindt.
Roerend schoon is het tafereel in dit raam. Ädam, de gevallene, heeft de harde
strijd om het bestaan in het zweet van het aanschijn aangevangen: hij ziet uit naar
de toekomst. Maar Eva, de vrouw, de moeder gewordene, met haar kleine kinderen
aan haar schoot, tuurt mijmerende de andere kant uit, naar het verleden, naar het
verloren geluk, het verloren paradijs.
Hoe is mijn staet verkeert! ick dwael gelyck de blinden
En zoecke d'oude rust, en kanze nergens vinden!

Zij is immers de vrouw, die in al de overstelpende weemoed der herinnering schreit
naar het liefs dat ze verloor, en in de menschelijke uitdrukking van haar diepe smart
ervaren we het eigen sentiement van weemoed om verloren liefs, en ons eigen berouw
om het door de zonden verloren en door eigen schuld kapot gemaakt geluk.
De hemel in de richting van Adams blik is doorschicht van lichttinten: de richting
van zijn blik is de toekomst en in de toekomst is de verzoening tusschen aarde en
hemel nu al beloofd! Ook, uit de rechterhoek van het raam, overschijnen de stralen
van Gods genade nog het uit het paradijs verdreven eerste menschenpaar. In het
landschap wisselt het mooiste groen zich af met het klaarste paars, het puurste kobalt
blauw en teeder violet.
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In de ramen, in de noordelijke murenhelft, blijft de lucht nog donker en somber, het
drama stuwt in de ramen voort: het offer van Abel, de ark van Noach staande op een
berg, onder de regenboog, terwijl het water daalt langs de bloot-komende bergtoppen.
De volgende ramen brengen: het offer van Abraham, Mozes in de ekstazieering der
aanschouwing van het beloofde land: er komen lichter tinten in de luchten, - Koning
David, de Zanger, die in de zuivere snarenstem van zijn harp de naderende komst
van den Messias zingt, de kleine en groote profeten, die op de tinnen der daken het
uit het Oosten komende licht van de nieuwe dag aanschouwen. Dat licht wordt
helderder, puurder, doorschicht en doorgensterd der brandingen van het goudglas.
En eindelijk, in het eerste der ramen aan de zuidkant komt de Verlosser: het raam
van Bethlehem, het stalletje, dat eksterieur is afgebeeld, om in de gebonden stuwende
voortgang het rustpunt van een interieur te vermijden. Daarna zien we de knaap Jezus
met een schaapje, in gezelschap van Zijn Moeder en Zijn Beschermvader uit de
tempel terugkeeren naar huis, vervolgens Johannes die Jezus doopt in de Jordaan.
En dan het heerlijke tafereel van Christus met zijn dissiepelen loopend in het koren:
uit de lichte hemel vliegen de vogels naar de wenk van Jezus' opgestoken hand, en
in de verte zijn de maaiers aan de arbeid. In deze beelding, uit de vrede waarvan zoo
een diepte van geest zingt, ontmoeten we de heerlijke, dagelijksche werkelijkheid
van de schoonheid van de landarbeid en het liefelijke der natuuraanschouwing en
der natuurgewaarwording in de onmiddellijke nabijheid van het heilige.
Judas verschijnt, de in de stoffelijke armoede en uiterlijke onaanzienlijkheid van
Christus' omgeving teleurgestelde. De lucht wordt donkerder in opake tinten van
blauw en versomberend paars. Gethsemani: de ter aarde neer geworpen Christus bidt
de Vader, om, indien het mogelijk is, de Lijdenskelk te doen voorbijgaan. Vervolgens
het raam waarop we de in Gethsemani slapende apostelen zien. Zij slapen zóó, dat
men onwillekeurig geneigd is te zeggen: wat slapen ze rustig in de onmiddellijke,
heilige nabijheid van de verscheurde Godmensch, zij, die aan oogenblikken van
natuurlijke zwakte zoo bloot stonden en tegen de aanvechtingen van hun menselijke
natuur zelfs in dit ontzaggelijke oogenblik niet waren bestand.
Zoo naderen we Golgotha: het pendant van het raam van de zondenval, de
verzoening tusschen aarde en hemel, die haar heerlijke en liefelijke triomf zal beleven
in de aanbidding van het Lam. In het daarop volgende raam ziet men Johannes,
Joseph van Arimathea en
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Magdalena naar het graf van Jezus gaan, zooals verscheurde menschen bedroefd.
Maar bóven hun droefheid is de vreugde van de lichte hemel: blauw en stralend geel
en wit; want licht in het aardsche lijden en de menselijke droefheid niet de
onverstoorbaarheid van Gods vreugde.
En tot slot, na het reeds als pendant van Eva's schepping besproken raam der
verbeelding van de als hemelse Koningin uit de zijde van Christus oprijzende kerk:
het apokaliptiese visioen der aanbidding van het Lam Gods: God de Vader en God
de H. Geest, en het Lam rustend, met vaandel en wereldbol op het boek, gesloten
met zeven zegels. Het Lam wordt aangebeden door Adam en Eva, Mozes en David,
Isai, Joannes de Dooper en Sint Joseph, de beschermer van Jezus, de vier Evangelisten
- het onmiddellijkst er-om-heen geplaatst - de ouderlingen en priesters. Het is de
heerlijke roerende, de liefelijke en grootsche in het hart grijpende ver-beelding van
de diepe kern van de begin-en-einde samenvattende kern van het geloof: Gods
menswording in haar oorzaak: de zonde van de mens, èn haar gevolg: de verzoening
van God met de mens.

Bij de beschouwing van deze glas-in-lood ramen moet, in de wetenschap, dat deze
vorm voor 't eerst door Schelfhout wordt toegepast, de groote ge-asjeveerdheid van
die vorm wel bizonder opvallen. Schelfhout, wien de krietiek niet nagelaten heeft te
zeggen, dat zijn bizondere kwaliteit als schilder nooit de koloristiese is geweest, heeft
de eerste keer de beste de kleurmogelijkheden van deze vorm geheel verwezenlijkt.
Zóózeer is een stuk der waardekracht van deze ramen gelegen in de koloristiese
magnifiesensie ervan, dat de kleuren, als objekten van zinnelijke ver-beelding en
ervaring voor de Noordeling bijna verbijsterend zijn. Zij blijven echter in hun hevige
ekspressie in volkomen harmonie met de psiechiese kern der voorstelling en dragen
de brandende doortrilling der psiechiese in-voeling van het diepe Wezen van 't
ver-beelde.
Dit werk in deze schoolkapel opent een krachtig getuigende kijk op de
mogelijkheden, die in de kerkelijke kunst te verwezenlijken zijn.
ANTOON COOLEN.
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Eigen kultuur, eigen taal.
Studia Catholica*) heeft z'n eerste aflevering, en dat is 'n verheuging. Terecht zegt
Prof. Jos. Schrijnen in de inleiding, dat deze samentrekking op godgeleerd en wijsgerig
gebied 'n bewijs is van kracht, immers van sterker kultuur die zich in dit meer ompaald
gebied sterker kan openbaren. De opstellen van deze eerste aflevering zijn dan ook
uitstekend van diep wetenschappelik denken in scherpzinnig betogen en klare
uiteenzetting. Dat is 'n blijheid voor onze Nederlandse katolieke en daardoor voor
heel de Nederlandse kultuur.
Toch is onze blijdschap heel niet onvermengd. Juist voor onze Nederlandse
katolieke kultur geeft deze eerste aflevering reden tot grote bezorgdheid. Immers
niet minder dan de helft van de aflevering is niet geschreven, in d'eigen Nederlandse
taal, maar in vreemde talen, nu Frans en Duits. In schijn mag dit lijken breedheid
van kultuur en sterke sinteze, die velerlei landen en volken samenbindt, in
werkelikheid is 't innerlike zwakheid van eigen kultuur en eigen sintese. Dit is niet
de juiste manier, om de algemene kristelike broederschap van de mensen in deze
wereld te versterken. Eigenlandse, eigenvolkse kultuur, en dus, dat volgt noodzakelik,
geuit in eigen taal, die eigen kultuur begrepen en bestreefd in de juiste menselike
opvatting, zoals die door God gewild is, dat is de beste waarborg voor de algemene
kristelike beschaving. Ieder volk volgens eigen aard, omdat alleen volgens eigen
aard de volle menselike kracht van persoon en volk zich in alle rijkdom kan
ontwikkelen. Doet men dat niet, dan wordt alles vermengd en verdoezeld. En dat
gevaar van verlies van eigen aard en karakter is voor 'n volk, betrekkelik klein in
mensental, zichtbaar veel groter dan bij 'n grotertallig volk. En de uitkomst zal op
den duur zeer zeker wezen dat de Nederlandse kultuur, hier in 't biezonder de katolieke
Nederlandse kultuur, verzwakt zal worden door 'n ongezond kosmopolitiese.
Ongezond, omdat die d'eigen mensen en daardoor t'eigen volk geestelik ziek maakt
en zwak, zodat et de mensheid niet meer kan geven, wat 't volgens eigen sterk karakter
geven kan en geven moet.
Geen chauvinisme, dat is, geen hovaardig onkristelik zich verheffen op eigen goed;
of nog erger, geen neerhaling van't goed dat anderen doen voor de mensen. Geen
van beide dingen deugen; want dat is van z'n wortel tot z'n uiterste takken onkristelik
dus onmenselik; onnatuurlik, tegen de natuur door God ingesteld, en tegen de genade

*) Studia Catholica, nieuwe reeks van ‘De Katholiek’, gewijd aan godgeleerdheid, wijsbegeerte
en aan algemeen wetenschappelijke vraagstukken, onder theologische en philosophische
belichting (Uitgaaf van J.J. Romen en Zonen, Roermond).
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door God in de bovennatuurlike orde aan de mensen gegeven. Maar geen verlochening
ook van eigen aard, geen wegduiking van eigen wezen, om schijnbaar algemeen te
zijn, dat is evenzeer tegen Gods bestel in de natuur, en dus tegen Gods bestel in de
bovennatuur, die altijd op en in et natuurlike moet uitgroeien.
Schijnbaar algemeen. Immers met Frans, Duits, Engels en allerlei talen meer, toch
niet algemeen, toch enkelzijdig.
Laten zij die zich geroepen voelen in anderlandse talen mee te werken aan de
verdieping en aan de beschaving van de mensheid, dat doen in de tijdschriften van
die taal. En omgekeerd, zijn er buitenlanders die in onze tijdschriften willen schrijven
en dat niet in't Nederlands kunnen, laat dan de redaktie 'n zorgvuldige vertaling geven
in't Nederlands. Dan zullen ze trouwens ook heel wat meer mensen bereiken. Hoeveel
mensen die geen Nederlands verstaan, zullen 'n Nederlands tijdschrift gaan lezen,
omdat daar, in alle afleveringen zelfs, iets in et Duits, iets in et Frans, enz. te lezen
staat. Of is misschien de bedoeling de overdrukjes te kunnen sturen naar et buitenland?
De prijs, de verkwijning van de Nederlandse katolieke kultuur, is daarvoor toch veel
te duur.
H. MOLLER.

[Henri Bruning]
Ogen
M'n God. Wáár ik mij keer, óveral,
dit stilzwijgend mij bezien
van geschondene ogen.
Wáár ik mij keer, wáár ik mij keer
afgronden van leed:
de eenzame verdooldheid der zonde.
En zij àllen klagen mij aan, klagen mij aan uit blauwe rand van pijn
(o, dit radeloos, woordeloos staren telkens aan me voorbij,
en weer àndere zien mij aan):
medeschuld aan de schuld aller mensen.
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Hun ogen
- ze lijden zo arme pijn,
omdat mijn levensuur
niet naakter is.
Wáár ik mij keer, wáár ik mij keer
- 'k blijf altijd de beul die U hoonde en sloeg.
Misdadig-schuw ontsloop hij uw Lichaam,
maar in iedere hoonlachende mond
zijn lach - de eerste lach - onontkoombaar en schel.

HENRI BRUNING.

Maännacht
Gij zijt over ons als een maannacht
blank en oneindig.
Wij wéten:
een ver meer staat in het maan-licht stil geheven.
Als een verpuurde zilver-damp viert het in zich gekeerd
de ontvangenis van het licht.
Maar wij zijn de arme kinderen van het doffe laagland, donker verdoold over den einder;
de zware trek van ons hart
naar de glinsterende maannacht-gletschers der Alpen,
naar de maannacht-meren daartussen verspreid,
bedelt over de heuvelen van ons land
- maar 't uitzicht is ons niet wijd, niet hoog genoeg.
Wij keren weêr, bedroefd,
naar omlaag,
- naar ons laagland,
het donkere, het doffe.
En staren naar de scheepjes eindeloos in nachtland verloren.
Zij echter hebben lichtjes uitgezet, en groeten U vertrouwelik.
Heer, Heer, leer ook òns eenvoudig zijn.
Ons breekt een onstilbaar verlangen,
uw kinderen van het doffe laagland, donker verdoold over den einder.

HENRI BRUNING.
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[Piet de Hel]
Dis die dood wat kom
saggies, saggies
as die jakhals die kruip
in die dag in die donker bos
in die nag kom hij los:
hoor hom huil
as landmans liggie roep
ten awendmaal die donder van hollende oolfants
rol
oor die bulte in die velde
hoor:
hul trompetter!
die jakhals huil nog
veraf
op die donkere rand
van 'n graf - Is daar bewing in jou hand
as jij maak 'n kruis
as jij bijt 'n stukkie af
van jou awendbrood
lig dit lou in jou mond
denk aan die dood wat kom
as 'n suggie van die awendwind
dis kou
om jou huis
die soek jou
en sal vind
in wat stond? - -

PIET DE HEL.
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[Jozef van Aalst]
De dood van den simpele.
't Mager hoofd in de kussens;
gebroken oogen,
die zien in de eeuwigheid.
Z'n kromme vingers
plukken krampachtig naar den God zijner ziel.
Op z'n droge lippen
'n lach:
nog proeft ie de liefde van z'n God.
De oogen staan pijnlijk
om de benauwdheid der borst,
en wijd-open:
hangt daar niet Christus, Die sterft voor hem?
Luister, God!
dit kreunen is 'n lied voor U;
de menschen weenen hun gebroken weesgegroet
is hem lief,
nu hij langzaam wegteert
als 't licht van de kaars.
Alles zwijgt.
De vensters zijn dicht;
'n enkele straal,
over den doode,
die ziet -

JOZEF VAN AALST.

Oud vrouwke
Als 'n uitgerafelde rok, Heer,
valt d'r ziel uiteen,
nu ze ziet met d'r grauwe oogen
- dof-geslagen spiegel de dorre zandvlakte van 'n menschen-leven.
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Ze is er moeizaam doorheengegaan:
d'r voeten schroeiden.
Soms tuurde ze op de draai van 'n zandweg,
of Gij nergens stondt
als 'n wenkende molen.
Ze kan amper spreken nog
- d'r mond harde spleet van 'n offerbus in d'r hart
draagt ze de cijns aan Uw liefde.
Kind, kocht ze zuurbollen
onder de witte huif van 'n kermis-kraam;
nu koopt ze van d'r spaarcenten
'n bloemke,
dat wegkruipt aan Uw Voet.
Gij zijt
als d'r omslagdoek
en de stoof onder haar voeten:
ingedoken zit ze,
de paternoster in d'r bruine handen,
en ziet Uw erbarmen
met het zachte gelaat der Moeder Gods.
Kinderen spelen in de kamer
en lachen:
hun tol draait op de huisvloer.

JOZEF VAN AALST

Fair play
Niemand zal mij tegenspreken, als ik zeg, dat de heer Gijsbert Bertels in zijn artikel:
‘De competente katholieke critiek tegenover een jammerlijk verschijnsel’1) bij iederen
lezer, die mijne studie over Felix Rutten niet kent, den indruk wekt, alsof ik
genoemden dichter hemelhoog geprezen heb.
Daarnaast krijgt iedere niet-op-de-hoogte-zijnde lezer de stellige overtuiging, dat
de heer Bertels, na al de jammerlijke misvattingen

1) ‘Roeping’, Juni 1924.

Roeping. Jaargang 3

59
van mij (en anderen), de waarde van Rutten's dichterschap nu eens beter bepalen en
de groote reputatie van dezen dichter nu eens tot haar juiste proporties terugbrengen
zal.
Dit is geen ‘fair play’.
Eenige aanhalingen uit mijn Rutten-essay, naast de listig-gekozen of uit hun
verband gerukte citaten des heeren Bertels, zullen het juiste licht op de zaak werpen.
Na de inderdaad door mij aangehaalde uitspraak van Mgr. v. Cooth, ‘den hemel
(te moeten) danken, dat een katholiek dichter van goede, ja van groote belofte ons
is geschonken’, welke uitspraak door mij ‘geverificeerd’ heet te zijn, schreef ik in
‘Opgang’, 3e jrg. blz. 1186:
‘Inderdaad deze eerste bundel was een groote belofte. Of ze ook ingelost is?....
Tot nu toe niet, althans niet in de mate die men verwacht zou hebben.... m.i. is het
met Felix Rutten gegaan als met.... Duys! Deze werd in zijn jongen tijd als de coming
man der S.D.A.P. hier te lande beschouwd, om zijn schitterende, uiterlijke kwaliteiten,
waaraan echter géén equivalent innerlijk beantwoordde.
Zóó ook lag misschien in de veronderstelling van een buitengewone
dichter-toekomst de kiem onzer latere teleurstelling - omdat, wat men als schuchter
begin van een heerlijke loopbaan beschouwde, reeds de vaste stap was van een kranig,
doch niet buitengewoon dichterschap’.
Op blz. 1219 van ‘Opgang’ kan men in mijne studie lezen:
‘Voor mij is het slechts de vraag: dat in de verte schemerende klassieke hoogland,
heeft hij dàt bereikt, zàl hij het ooit bereiken? Ik geloof het niet, ik deel de zekerheid
van Pater v. Well in dit opzicht niet. Daarvoor mist de Limburgsche bard de sonoriteit,
den geestelijken inhoud, de diepte der ziel van den enkeling, die groot dichter
genoemd wordt.’
De heer Bertels vergat zijn aanhaling van mijn vergelijking ‘fijngeslepen steen ruw brok’ in het juiste licht te stellen, door weglating van den volgenden zin: ‘Alleen:
die fijn-geslepen steen blijkt wel eens glas te zijn en het ruwe brok diamant.’ (Opgang
blz. 1219.)
Zonder commentaar besluit ik met de volgende citaten:
‘Heeft deze schoone stof (van “Goede Vrijdag”) Felix Rutten op het door Pater
van Well bedoelde “klassieke hoogland” gebracht? Neen. Is “Goede Vrijdag” een
stijging na “Eerste Verzen” en “Avondraad”? Neen. Doet het 3e bundeltje de
verwachting ontstaan, dat hij, alweer volgens Pater v. Well's voorspelling, in een 4e
of 5e boek dichter van “groote kunst” zal wezen? Neen. Felix Rutten schiet daartoe
te kort in diepte, in rijkdom van zieleschatten, in allesbeheerschende kracht van
geluid.’
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Even verder:
‘Menig vers is vaag, gezocht en stroef van taal en rhythme of héél leelijk van
onoplosbare beeldspraak.’ (Volgt een voorbeeld)1)
Op blz. 1258:
‘Een der grootste dichters van zijn tijd en zijn land werd hij echter niet.’
Idem:
‘Felix Rutten is de Zoetmulder van de poëzie; beiden bezitten een buitengewoon
schrijfgemak; de geestelijke diepte ontbreekt echter bij beiden, om hen tot de grootste
kunstenaars te kunnen rekenen.’
Over den bundel ‘De Verzonken Tuin’ schreef ik o.a.:
‘Het eene vers na het andere verglijdt langs uw oogen, zonder dat een heller straal
uw netvlies prikkelt tot feller ziening, waarvan ge het beeld voor langeren tijd
meedraagt. En onbarmhartig luidt uw eindoordeel: onbelangrijk. Op meerdere plaatsen
laat zelfs de handigheid, de techniek den dichter in den steek en dan voegt zich bij
bovenstaand fataal epitheton een nòg fataler: leelijk.’ Volgt een voorbeeld.1)
Op blz. 15 van den 4e jrg. van ‘Opgang’ staat:
‘....het zou mij niet moeilijk vallen meer dergelijke verkeerde of belachelijke
beeldspraak aan te wijzen, ook in ander werk, en 't is te wijten aan het versgemak
van den dichter, die ons heel vaak met groote radheid van tong, valsche munt in de
handen stopt.’
Rutten's proza-werkjes ‘Onder den rook der mijn’ en ‘Levenswijding’ werden
door mij zonder eenig voorbehoud als ‘volstrekt waardeloos’, als ‘een blamage’ voor
den Limburgschen dichter aangemerkt.
Uit het slot van mijn studie over Rutten noteer ik nog:
‘Zoo staat er reeds een lange rij werken op naam van den nog jongen dichter, die
bij zijn verschijning zoo véél verwachten deed, gelijk we zagen. Doch ik moet
eerlijkheidshalve herhalen: Zijne groote beloften heeft hij niet geheel en ten volle
ingelost. Zeker is het, dat de qualiteit van het gebodene niet in evenredigheid is met
de qualiteit.’
P.A. KERSTENS

1) Alles in ‘Opgang’ pag. 1255-1256.
1) Blz. 1256.
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Inderdaad fair play.
Het schijnt nu eenmaal een vaststaand feit te zijn, dat aan iemand, die, geen bijzondere
waarde willende toekennen aan eigen meening en daarom den lezer zelf in staat
stellende door een overvloed van feiten zelf te oordeelen, het waagde te citeeren,
steeds met succes zal kunnen tegen geworpen worden, dat hij zijn aanhalingen uit
het verband rukte. Als ik me niet vergis is dit min of meer een fout van elk citaat.
Daar het niet aangaat bij elke verwijzing de context over te nemen en tegelijkertijd
de eerlijkheid vordert, dat men door zijn citaat niet verkeerde indrukken vestigt, heeft
men den plicht zijn citaten zoo te kiezen, dat zij in elk geval karakteristiek zijn voor
het geheel. Welnu, de heer Kerstens betoogt dat ik t.o.v. zijner studie niet eerlijk ben
geweest en tracht dit aan te toonen door zelf eenige aanhalingen te geven. Volgens
zijn meening valt blijkbaar het juiste licht op de zaak wanneer men deze aanhalingen
naast de mijne legt, tezamen vormen zij dan de karakteristiek van zijn opstel.
Voordat ik de juistheid van deze bewering bespreek, zou ik graag de vraag willen
beantwoorden. Waarom zou ik tot een dergelijke oneerlijkheid zijn overgegaan?
Ofschoon de heer Kerstens dit niet onomwonden zegt, spreekt hij vooral in zijn
tweede alinea (die hij overigens niet uitwerkte) het vermoeden uit, dat ik dit zou
gedaan hebben om zelf des te meer effect te bereiken met mijn bestrijding van een
onafgebroken reeks van misvattingen. Dit vermoeden is nogal vleiend en kinderachtig.
Het bewijst dat de heer Kerstens van meening is, dat ik inderdaad deugdelijke
bewijzen gaf voor wat ik betoogde, het bewijst tevens dat de heer Kerstens mijn
opstel niet goed gelezen heeft. Ik had de eerste willen zijn die Ruttens reputatie
aanviel? Dank u, mijnheer Kerstens, ik bedank voor de eer. Het was mij zéér, zéér
onaangenaam mijn opstel te moeten schrijven, doch ik gevoelde mij ertoe verplicht.
Er zijn er tevelen die door de onbelemmerde introductie van sentimenteele literatuur
in hun geestelijk leven geschaad worden en werden. Wij hebben de plicht daartegen
krachtig te protesteeren en zeer zeker, wanneer men, zelf tot bezinning gekomen,
beseft, hoe men indertijd in dat opzicht gedupeerd en op een dwaalspoor gebracht
is. Het is dan een groot voordeel nog jong te zijn en goddank vrij van reputatie. (Dit
tot Boekenschouw; de heer Kerstens heeft door zijn rustig antwoord bewezen het
belang van de kwestie in te zien, en den bruten toon te begrijpen).
Trouwens de heer Kerstens had kunnen opmerken, dat hetgeen door hem als
bezwaren tegen Rutten's dichterschap is aangevoerd, reeds in
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1906 door J.v.G. in Boekenschouw is gezegd, terwijl ik ook nog melding maakte
van een zeer afbrekende kritiek in Boekenschouw over Beatrijs. De kritiek van J.v.G.
is uitvoerig door mij besproken; het was een soort onderzoek, dat in hoofdzaak, het
niet diepe zieleleven van den besproken auteur als oorzaak van de gebreken van zijn
eerste werk aangaf. De heer Kerstens vertelde dus in zijn studie niets nieuws; hetgeen
ik zeide over de eerste kritiek sloeg vanzelf op zijn beweringen.
Nu had ik mijn gezaglooze meening kunnen schragen door mij te beroepen op de
kritieken van J.v.G., van K. over Beatrijs en op 'tgeen de heer Kerstens doceerde;
evenwel lag naar mijn opinie de oorzaak der gebreken in het niet-dichter zijn en had
ik dus gemelde kritieken, andere oorzaken aangevende, niet achter mij. Dit betoogde
ik bij de kritiek van J.v.G., het was overbodig dit nog eens bij die van ‘Opgang’ te
doen.
Heb ik niettemin een oneerlijkheid bedreven tegenover den heer Kerstens? Ik meen
van niet. Hij verwijt mij listigheid in 't kiezen mijner citaten. In het algemeen wil ik
opmerken (en dit omdat ik door vele citaten mij uitgesloofd heb den lezer zelf
gelegenheid tot oordeelen te geven) dat ik uit het werk van Rutten zooveel mogelijk
de citaten nam, die reeds door anderen, vaak met tegengesteld doel, waren aangehaald,
om zoodoende allen schijn van onrechtvaardigheid te vermijden.
Wanneer de heer Kerstens bij zijn aanhalingen, nu nog gevoegd had zijn zeer juiste
opmerking over de nieuwe rethorische taal na '80 en hetgeen hij nog verder over ‘de
Verzonken Tuin’ heeft geschreven, wanneer hij vervolgens in herinnering had
gebracht, wat hij geschreven heeft over Rutten's romans (hoe koddig en nuchter is
de bekentenis van Rutten: ‘ik kan geen proza schrijven’, bij de begeesterde
lofprijzingen zijner romans door Slijpen, Gielen en Hendrichs) - we laten het
dramatische gedeelte buiten beschouwing - dan was hij ter bepleiting van zijn zaak
volledig geweest, had hij n.l. zijn materiaal uitgeput. Maar wat doet het ertoe dat de
heer Kerstens eenige schuchtere opmerkingen maakt (er zijn zovele égards in acht
te nemen, nietwaar, en het is geen benijdenswaardig baantje door zekere
omstandigheden gedwongen te zijn een beeldengalerij der nieuwe Katholieke
literatuurheroën op te zetten. Men moet toch het mogelijke doen althans imposant
te schijnen) wanneer deze teloor gaan tusschen zooveel stellige kolom-lange
erkentenissen van zuivere, kranige, voorbeeldige dichterschap. Het is zeer zeker dat
u met van Cooth de schrijver van ‘Eerste Verzen’ een dichter van ‘groote belofte’
noemt, een ‘zanger bij de gratie Gods’, dat u daarna (het ‘vurige gedicht’ de ‘prachtige
verbeelding’ enz. zijn dan al genoemd) opmerkt dat de
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belofte ‘althans niet in die mate’ is ingelost, neemt niet weg dat u tevoren een
ontstellend groote onjuistheid hebt gezegd. Uw kritiek is bladzij na bladzij prijzend,
vleiend en in die lofprijzingen onjuist en als zoodanig sentimenteele-literatuur
introduceerend en voorthelpend. Het was mijn taak niet uw tweeslachtige houding
t.o.v. de waarheid nader te belichten, maar om de onduldbare en leugenachtige
genoegzaamheid in de kritiek aan de kaak te stellen. Het is in 't geheel geen verdienste,
integendeel, na veel complimenten en buigingen, bedaard en zoetsappig te laten
merken dat men 't met zijn complimenten (niet eens pro forma) toch niet geheel eens
is en de waarheid toch geheel anders is. Wat doet het er toe, dat u na al uw prijzend
geredeneer ‘eerlijkheidshalve herhaalt’: zijne groote beloften heeft hij niet geheel
en ten volle ingelost en u vastklampt aan het ‘groot-dichterschap’ om de ‘groote
reputatie’ een bescheiden schopje te kunnen geven? Ook uw ‘kranig’ (waarom niet
‘typisch’, dat zegt evenveel) dichterschap, al is 't niet buitengewoon en stapt het nog
zoo vast (wat we zeer betwijfelen) brengt ons niet tot de oplossing voor 't ontstaan
van de vele ongezonde werkjes, waarmede men ons vroeger gepoogd heeft ‘literaire
smaak’ bij te brengen.
Ik zou uw vergelijking: ‘fijn geslepen steen-ruw brok’ geformeerd hebben? U
bewijst met uw opmerking nog altijd niet toe te zijn aan 't inzicht, wat ik u vroeger
al ontkende. Uw kleine concessie aan de jongeren doet niet in 't minst ter zake. Het
werk van Rutten is geen fijn-geslepen steen, noch het werk in ‘Roeping’ een ‘ruw
brok’. Het gaat ook niet aan te beweren, dat de nieuwe vorm-geving zich buiten
Rutten om voltrekt. Er is geen sprake van een ‘nieuwe vormgeving’. Uw vergelijking
is in den grond onjuist, dat is hoofdzaak. De accidentalia worden er des te onjuister
door. Wij zouden hierover nog uit kunnen wijden, maar dit is al zoo vaak en uit den
treure en met zoo weinig succes gedaan, dat we maar verder zwijgen zullen.
GIJSBERT BERTELS

Roeping. Jaargang 3

64

Merkwaardigheden
Treurig verschijnsel
In de laatste afl. van Boekenschouw (15 Sept. 1924) staat onder ‘In eigen Kring’,
blz. 158-159 't volgende:
Uit een schrijven van een katholiek geestelijke en leeraar, die niet duidelijk genoeg
laat uitkomen of hij zijn epistel bestemde voor Eigen Kring, veroorloven wij ons
toch een klein fragment aan te halen en geven hem de verzekering dat hij over het
‘treurig verschijnsel’ gerust een artikel mag plaatsen, onder beding echter dat, als
het in zijn beschouwingen noodig mocht blijken personen op de kaak te stellen, hij
ook met zijn vollen naam onderteekent. Hier volgt voorloopig het citaat, waarop wij
doelden:
‘....Is het geen treurig verschijnsel dat een manneke als Gijs Bertels plaats vindt
in een katholiek tijdschrift om Van Cooth en vooral Felix Rutten als kwajongens te
behandelen? Dat is nu al weer eenige weken geleden, maar ik heb nog geen blad of
tijdschrift ontdekt, waarin hij eens aan zijn ooren wordt getrokken om zijn aanmatiging
en onbeschoften toon. Neen, nog teleurstellender. Het eenige tijdschrift, namelijk
Opgang, dat zinspeelde op den laffen en dommen aanval tegen Rutten, deed dat op
eene manier, die eer aan aanmoediging dan afkeur laat denken. Dat moet er nog bij
komen. Ik kan heel goed hebben, dat iemand een afwijkende meening verdedigt en
belachelijk vindt wat anderen nog zoo min niet vinden, maar dan moet hij dat niet
doen alsof hij de heele wereld is en tegen zijn uitspraak geen beroep openstaat. En
vooral iemand, die als Bertels nog niets heeft gepraesteerd, waarop hij fier kan zijn,
past meer bescheidenheid. Men beweert wel dat men zonder bescheidenheid het
gemakkelijkst verder komt, maar dat zegt nog niet, dat een fatsoenlijke manier is
van verder komen.
Ik hoop van ganscher harte dat in uw Blad dergelijke jongensstreken nu eens niet
dood worden gezwegen.’
De redaktie van Boekenschouw voegt hier deze regels bij:
EEN KORT ANTWOORDJE. Toch voelen wij voor zwijgen nog het meest. Het
is natuurlijk altijd een beetje onprettig als je in het publiek wordt uitgescholden, maar
niets zeggen en stil doorloopen is het verstandigst. De nageroepene wordt er werkelijk
niet minder op.
En overigens is het van heel weinig beteekenis, of een zekere mijnheer Bertels
een vers mooi of leelijk vindt. Zoolang het niet gaat om hoogere belangen kan men
de schouders ophalen en zwijgen. Het misselijkst van het geval is, dat jonge, ongare
snuiters door een paar ouderen, die graag ‘cher maître’ spelen, worden opgehitst.
Red.

Aldus lezen we aldaar. Inderdaad 'n treurig verschijnsel. Bertels had nog niets
gepresteerd, ten minste niet zoiets als de verzen van Felix Rutten, en.... daarom mocht
ie ook nu niets presteren. Want zijn door en door gedokumenteerde artiekelen zijn
'n prestatie; zou zijn naamloze briefschrijver-bestrijder dat ook kunnen? De manier
en de toon van dat stuk brief doen dat heel ernstig betwijfelen. Zo bestrijdt men geen
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grondig letterkundig betoog. En waar is bij Bertels de ‘aanmatiging’, en de
‘onbeschofte toon’, en waar zijn de ‘jongensstreken’, en waar heeft hij iemand
‘uitgescholden’ of ‘nageroepen’?
Wil men zijn artiekelen nog eens nalezen; en dan twijfelen we niet, waar de lezers
van dat en van dit de onbeschofte toon zullen vinden. 'N treurig verschijnsel, dat er
geen gezonde sterk gedokumenteerde kritiek mag worden gegeven op
afgodstempeltjes. Hoe klein, hoe onkristelik.
H.M.
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Sint Geertruid
XXI. Hoe zij zich op 't sterven heeft voorbereid.
't Lichamelik en 't geestelik lijden hadden Geertruid gebracht tot 'n zeer sterke eenheid
met Jezus: zodat zij in de kern van haar gelouterde ziel de kristelike heldere
eenvoudigheid bezat: niets meer te willen dan Jezus' wil.
Dat was 'n zeldzaam grote zedelike kracht in dat verteerde vrouwelike lichaam:
niet alleen, omdat daarmee te voren bewust aanvaard werd de felste schrijning in
zenuw, spier en gewricht, zonder beperking van duur of omstandigheid: maar bovenal,
omdat daarmee verworpen werd, als iets niet-zuiver-volgens-Jezus, de geweldige
opstuwing van haar vergeestelikt wezen naar 't allerbeste en allerliefste, naar de
uiteindelike Al-verzadiging in de Drievuldigheid, ‘de heilige en altijd kalme
Drievuldigheid’, zoals ze gewend was te zingen.
't Was 'n sterke vrouw, die hier ziek te bed lag: ze beheerste de sterkste aandriften:
angst voor pijn, zucht naar geluk.
Op Sint-Maartens-dag kwam verandering in dit wilskrachtig zielsevenwicht. Ze
hoorde 't zuster-koor in de kerk: ‘De heilige Maarten kende lang te voren de dag van
z'n dood’. En vóór ze 't wist, vroeg ze: ‘Wanneer krijg ik die boodschap, Heer?’ Hij
zei: ‘Ik zal je weldra uit 't leven nemen’.
Wat was de winter lang, die de dag van 't zoete sterven maar niet wou aanbrengen.
Geheel vervuld van dit verlangen om dood te gaan, hoorde ze op de vierde dag in
de Paasweek, terwijl ze de heilige Hostie nog in de mond had, 't geluid van de
wel-bekende, goddelike stem: ‘Kom, m'n uitverkoorne, en Ik zal m'n troon in je
vestigen’. - ‘De grote belofte van Sint-Maartensdag! jubelde ze, nu is 't uur gekomen.’
Maar Jezus antwoordde alleen: ‘Zolang je nog leeft, leef niet voor je zelf, maar
bevorder Mijn glorie in alles, volgens de maat van je verlangens.’1)
Is 't niet vreemd van Jezus, is 't niet wreed van Hem: 'n spel met 'n smachtend
mense-hart? O, er zat zo'n verheven bedoeling in dat opwekken van sterf-verlangen
en 't uitstel der bevrediging. Want door deze beproevingen van haar hevigste en
zuiverste verlangen, en door dit verlangen zelf, dat geen afkeer was voor 't leven,
maar drift om voor goed en volop te leven door Gods bezit, rijpte haar ziel, werd ze
hemelvaardig. Geertruid vormde zich tot 'n geheel biezondere ster-

1) Herant V 23.
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vende, wier dood 'n gebeurtenis zijn zou voor hierboven en hierbeneden.
Zo kon 't geschieden, dat juist in haar allerlaatste dagen zij de sterkste ontplooiing
vertoonde van haar ziels-vermogens: 'n felbewuste zieke. Er voltrok zich iets verheven
wonderbaars in deze sterf-cel: 't verstoorde lichamelike scheen niet de minste invloed
te hebben op de ziel, die in 't vlees als reeds buiten 't vlees, door 'n geheimzinnige
werking volop de enorme onstoflike krachten ervoer van verstand en wil, op 'n wijze,
als ze nog nooit had ondervonden: de ziel had alles overwonnen.
Scherp - zonder overleg - zag ze de juiste waardij der dingen en gebeurtenissen:
vlak bij de eeuwigheid beschouwde ze de wereld onder de lichtval der eeuwigheid:
ze zag de heldere wereld-kern, de allesdoorgloeiende en alles-voedende Jezus Christus,
uit Wie alles gemaakt is. En tussen Hem en haar niets dan wat lichaam, dat elk
ogenblik kon afsterven: ze was zeldzaam reëel. Zo bereikte de liefde, bij deze
duidelikheid van goddelike schoonheid en van goddelike, volstrekte Al-beheersing,
bij deze haast-reeds-voltooide ontbinding van alle stof: 'n opperste spankracht en 'n
onstuimigheid van voortbeweging naar haar goddelik Objekt, die ons, de tammen,
de even wichtigen en praktiesen - we maken van God 'n abstraktie! - verbijstert.
‘De liefde, zo had 'n Dominikaan gepreekt, is 'n gouden pijl, en al wat de mens er
mee aanraakt, wordt zijn bezit in zekere zin. Dwaas is, die z'n liefde geeft aan 't
aardse, en 't hemelse verwaarloost’. ‘O had ik die pijl, versmachtte Geertruid, terstond
zou ik U, m'n zielsgeliefde, ermee doorboren, om U voor altijd te bezitten.’ Toen
zag ze Jezus 'n gouden pijl op haar richten: ‘Je zoudt mij willen wonden, indien je
'n gouden pijl hadt, zei Hij: nu Ik die heb, wil Ik er jóú mee doorboren, zodat je nooit
je vroegere gezondheid terugkrijgt.’1)

En dan soms opeens weer de duistere vlek in dit lichtend sterversbewustzijn: 't
klein-menselik bedenken in deze heldere en wilskrachtige zieneres van eeuwigheid
in tijd, van onzichtbaarheid in zichtbaarheid. Zo: de bekommernis om toch maar in
de kapel begraven te worden: ‘'n kinderachtig verlangen’, zegt de kronista: alsof de
plaats waar 't lichaam zou zijn, de verdiensten der ziel kon vermeerderen.2) Was 't
niet gevaarlik, bedacht ze soms, dat Jezus haar sterven uitstelde: want dat wachten
maakte haar lauw en zorgeloos misschien.3) En dan: kon ze rekenen in 't doodsuur
op de hulp der heiligen: ze had ze wel wat verwaarloosd, omdat ze zo opging in haar
enige Jezus.4)

1)
2)
3)
4)

Heraut 5. 25.
Heraut 5. 25.
Heraut 5. 26.
Heraut 5. 28.
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En Deze bracht dan altijd weer de zekerheid van Z'n rustige antwoorden. 't Was alsof
'n vreemde vreugde Hem aantrok tot deze stervende, tot wier dood Hij dan ook
moeilik besluiten kon. Beurtelings bracht Hij haar tot levensberusting en
sterf-verlangen: 'n martelie door liefde van liefde, die in 't berusten zich spande, om
in 't verlangen, op z'n hevigst naar buiten te breken, groot en prachtig.
Ik heb m'n Jezus nog nooit zo hartelik gezien als nu aan dit sterfbed. Wist Hij wel
goed, wat Hij doen moest om op de allerlaatste ogenblikken te bewijzen, dat Hij haar
liefhad? 't Was belofte op belofte: de lichamelike dood zou haar niet bemeesteren:
als ze stierf, dan was 't van liefde, de nobele kracht, waardoor ook Hij is doodgegaan:
bij besluit van de heilige Drievuldigheid kreeg de heilige Geest opdracht om al wat
er voorviel in haar ziekte als in haar sterven, tot stand te brengen met dezelfde liefde
als waarmee Hij te werk ging bij de mens-wording van Gods liefste Zoon. Die haar
verpleegden, werden biezonder beloond: in 't doodsuur zou ze genaden krijgen zoveel
als 't 'n mens maar mogelik was op dat ogenblik: zondaars in groot getal zouden zich
dan bekeren of daartoe biezonder worden voorbereid: 'n stoet verloste
vagevuurs-zielen werd haar beloofd als blij geleide, bij haar hemelvaart: en die voor
haar baden in haar ziekte of dood-gaan, wat kregen ze 'n gunsten. Dit zwoer de Heer
bij de waarheid van Zijn lijden onder 't zegel van Z'n kostbare dood.1)

De rust van de hemeling verbreidde zich meer en meer over de sterveling: 't diepe,
geruisloze leven in God, zonder stijging en daling: één wonderbaar groot en open
schouwen in de semper tranquilla Trinitas: de sterke vreugde om 't hoogste bezit:
met in de ruimte niets wat aftrekt: zonder begeren, zonder spijt, zonder angst: de
ekstatiese stilstand om 't hoogste hebben en 't hoogste zijn.
In een van deze stilten verscheen haar Jezus, als 't schoonste menskind: teder kwam
Hij nader, omvatte haar, en liet haar rusten in Z'n linker-arm onder de klop van Z'n
allerzoetste Hart. En er voltrok zich toen 't hoogste, wat aan 'n mens gegeven kan
worden: de deelname in 't schoonste, dat Jezus volbracht had in Z'n menselikheid:
Z'n heroieke Lijden. Dit geschiedde onder 't zinnebeeld, omdat zij nog in 't lichaam
was, en opdat ook wij, die nog in 't lichaam zijn, dit beter zouden verstaan.
Zo maakte Hij dan de smart van Z'n gemarteld lichaam tot haar rustbed: tot
hoofdkussen de droefheid van Z'n hart op 't kruis, omdat voor zovelen Z'n lijden
zonder vrucht bleef: tot zuiver laken Z'n

1) Heraut 5. 29.
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eenzaamheid, de trouwste vriend verlaten van alle vriend, 'n dief en 'n rover, gestoten
naar 't kruis, bespot door vijanden: tot dek de vrucht van Z'n kostbare dood.
En rustend op Z'n linker-arm, 't hoofd gewend naar Z'n hart, zag ze dat hart
openbloeien als 'n paradijs-tuin. En onder de ademtocht van Jezus' heilige mensheid
ontkiemde 't gewas in groene gezondheid, en wat Hij dacht en voelde in Z'n hart,
ontbloeide als rozen, lelies, violen en allerlei schoon gebloemte: Jezus' deugden
waren 'n slanke wijnstok, zwaar van vrucht, wijnstok van Engaddi, waarvan de druif
allerzoetst is. En 't gewas en de ranken: 't groeide breed om haar heen: en 't bewoog
zich op en neer, tot haar innigste blijdschap. En ze mocht eten van de vruchten der
gewassen, en haar dorst lessen met de druif. Drie beken van zuiver water ontsprongen
uit 't middelpunt van 't goddelik Hart: ze mengden zich onder elkander in hun
voortvloeiing. ‘Uit deze beken zal je drinken in je doods-uur, zei Jezus, en je ziel zal
groeien tot de hoogste volmaaktheid, zodat ze niet langer in 't vlees kan blijven:
intussen, als je die beker ziet, verheug je, tot eeuwig gewin van verdiensten’.
Toen vroeg ze God de Vader haar te beschouwen door Jezus' onschuldige mensheid
heen, die zuiver was en met geen zonde bevlekt, rijk versierd met alle deugden om
wille der glorieuze Godheid, die Z'n mensheid doorbloeide. En ze werd verhoord.
‘Geef me, allerliefste Vader, de tedere zegen van Uw goddelike goedheid.’ En de
Heer strekte Z'n almachtige hand over haar uit, en maakte 't teken van Z'n heilig
kruis. En 'n gouden tent-spansel overdekte haar bed: en aan 't spansel hing de
tamboerijn, de luit, de cimbaal en allerlei gouden muziek-tuig: dit waren de vreugden,
waarmee 't lijden van Jezus haar verblijdde.
Toen geleek ze geen mens meer, die pijn leed: 't was 'n bruid in de vreugde der
bruiloft. Ze overdacht 't leven, dat stervende was: de lange reeks dagen, ieder met
z'n aandeel in 't getal van zonden en onvolkomenheden: de slordigheid bij 't
koorgebed, de heftigheden van haar natuur, 't tekort aan liefde tot God en evenmens,
aan ootmoed, gehoorzaamheid, kuisheid, eendracht, dankbaarheid, aan meeleven
met de blijdschappen en smarten van haar naasten: ze herlas de eerwaardige regel,
nu zo wijs, zo voorzichtig, zo prakties-verheven: en scherp vroeg zij zich af, wat ze
er meer had gedaan: punt na punt. En diep in 't verleden, maar helder herinnerd: de
jeugd-jaren met hun hartstocht voor al wat menselik-nobel was: Jezus 'n schim, 'n
vlugge gedachte, zij 't meisje, dat niet wist hoe rijk ze kon zijn met Hem. En 't geduld
en de wijsheid van de abdis, de hartelikheid van zachte Mechtild in die dagen.
Geweldig vizioen van 't eigen ik, in de donkerte van
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twee brekende ogen, in de nabijheid van de dood: bij ons misschien - God, wees
genadig! - 't moment van allergrootste verbijstering, maar bij dit vertrouwvol kind
van de hemelse Vader 'n overzicht en inzicht zonder angst, in sterke blijdschappen,
omdat ze haar menselike zwakheden vergeten moest in de overweldigende
uitstortingen van Gods barmhartigheden over haar leven.
Soms brak dit sterke binnenleven in kreten van verlangens naar buiten:
‘Duizendmaal begeerde! Kom dicht nabij en haast U! M'n ziel heeft dorst’. En terwijl
ze, bewegingloos wachtend op de laatste hartklop, ervoer altijd sterker, wie God was,
werden haar gesprekken als 't geluid van 'n ekstaties zieneres, die al reeds 't
onzichtbare Licht gloeien ziet, waarin ze vergaan zal. Daar was geen bekommernis
meer om iets van 't zichtbare: één hevig schouwen in de naderende mateloosheid:
één hevige liefde, om klaar van verstand, en strak van enorme levenslust, in God te
geraken.
't Was heerlik om deze sterver te zien: de ontroerde zusters om haar heen in de
sterf-cel, vroegen om uitstel van haar dood, niet omdat deze verschrikkelik was, maar
omdat dit ziel-togende leven zo schoon was.
'n Bloem, die openbreekt: dit was geen dood-gaan: de blije binnenkomst van 'n
vers en vreemd-schoon leven.
M. MOLENAAR, M.S.C.

Het treinboek
Wij zijn ter dood gekwetsten
die in 't hospitaal
het treinboek lezen
en verlangend zijn.
O 't suizen van den wind
bij bruiloftsreis.
Het landschap buitelt door het raam.
De wind bestormt ons hart
gelijk een oude wijn.
Wij dromen dorpen,
steden in lazuur;
torens en bergen
die we saam bestijgen.
O avond in Toskanen,
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helle vesperklok,
die onze zielen - moëe luiken naar mekaar zal neigen.
Wij zien de haven deze reis gaat snel het bedden van twee hoofden,
zuivre nachten,
het helle linnen van 't ontbijt
en d'eerste bloemen
die haar handen wachten.
Maar d'ééne reis vergeten wij,
eilaas.
Het is een glijden naar een beetre stee.
Het is het wonder wee
van onzeker verbeiden.
Het klotsen van Uw roep
aan 't trommelvlies.
Het ‘kinderen, kom’ van moeder in den tuin
met zoeten nagalm brommend
door het huis.
Toch breekt die zoete late roep
ons wakke hersenssluis
aan twee.
O, spoel dan voort de namen van Uw steden,
het blauw van Uwe verten
en het boek,
als het dan eindlijk uit ons hand gegleden,
groeie Uwe stem uit iedre kamerhoek.
Want wij zijn dwazen die veel reizen dromen
naar 't grijze vaderhart op zoek te gaan.
We zien te laat,
waar we' om nog grooter snelheid
op ons luide fietsen,
steeds dieper naar Uw aardedingen bogen,
hoe w'aan Uw moede wachtende oogen, o grijze beedlaar langs den hoek -,
in stof en woestheid zijn voorbijgegaan.

1924.
MARNIX GIJSEN
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Het eiland Tholen
Wanneer het eiland Tholen in de volle weelde van de zomer ligt, brengt de
bezonkenheid der achtermiddag-warmte over je hele lijf een zware loomheid, maar
die je geest niet aantast. 't Is of de dingen rond-om je dieper worden in hun
werkelikheid, of ze daar staan met hun wezen naar binnen gekeerd en hun verschijning
scherp omlijnd tegen de strakheid van de lucht. Alles is groot. Het zichtbare blijft
helder tot op verren afstand.
Hier wonen stoere, magere kerels met platte schouders en lange ledematen en een
benig hoofd. Zij hebben dat opslaan van ogen, die gewend zijn te turen naar verten
en die soms wel het plotselinge hebben van een mens, die wordt beledigd, maar
nimmer van een kind, dat blij is om het onverwachte. Ze wonen aan de voet van
langgerekte dijken, temidden van eendere polders, die matematies afgebakend liggen
door de rechte watergangen. Er wordt een stugge moed geëist voor het aanvaarden
van die rechtgelijndheid. Men kan de Thoolsche mensen aanzien, dat - zo de
gedachtengang van ieder mens zich ritmies voortbeweegt, - hun denken schrijdt in
golvenloze lijning als het Hollands Statenbijbelproza.
Geen trivialiteit is in hun landschap te bespeuren. Het is zeer afgewerkt en in
rechtmatgie proporsies weggelegd hier voor U, alsof het was geschapen in een reeks
van overwogen, koele daden, waarna de Schepper zich terugtrok in zichzelven,
wetend, dat alles van Zijn ware Wezen afglans is, maar dat gij, om de kern te vinden,
waar U de straling van dat Wezen treffen zal, zeer ver zult moeten treden uit uw
alledaagse zijn en u verwijderen van al wat oppervlakkig is. Het Thoolse landschap
dwingt u tot refleksie op uzelf, die ieder ogenblik bereid moet zijn voor de
gerechtigheid des Heren te verschijnen in de beschaming van de volle waarheid.
Nergens kunt gij zo sterk vergeten, dat de scheppingsdaad een daad der liefde
Gods geweest is. De zon kan dit niet vrolik maken en het werk van de gebogen
mannen, die maar amper opzien als een medemens passeert, schijnt eer het resultaat
van een voor levenslang aanvaard besluit, dan heilige arbeid voor vrouw en kinderen.
Het koren golft hier niet zo dartel als bij ons in Brabant: de wind hangt er veel
strakker over en het neigt en heft zich statig, alsof de natuur in haar bewegingen
bepaald werd door de wetten van een hogere morele orde, zoals dit volk, dat, als het
uit zij grondige zelfingekeerdheid tot u komt en spreekt, zó waardig is, zó strak en
zó bepaald, dat dit niet aangeleerd kan zijn uit vormelike wetten van wellevens-kunst,
maar enkel voort kan komen uit de levende bewust-
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heid, dat de mens in heel zijn wandel zich zo móét gedragen, daar hij toch ieder
ogenblik staat voor het aangezicht des Heren. Dit stugge volk dankt zijn beheerste
dadenkracht alleen aan 't vaste weten, dat het gaat om een beginsel, ieder ogenblik
des levens; dat is de kernkracht van de stuurse boer, die zijn bezittingen niet laat
verassureren, wijl dit een aanslag zijn zou op des Heren recht, te nemen, wat Hij gaf.
En 't ruisen van de zee, dat ge hier overal kunt horen, tot in het diepste hart van 't
eiland toe, klinkt u niet als de klank van zonbeschenen water, dat heel uw jonge ziel
vol vage dromen zingt, waaruit eerst straks gedachten gaan geboren worden, maar
het heeft hier een veel direkter zeggingskracht. Meer dan muziek is het aanhoudend
geluid, stijgend, almaar stijgend met een martelende trilling, als een bedreiging, die
immer zwaarder u drukt, en zo ge rustig luistert hoort ge diep daaronder, een soerdine,
een grondtoon hijgen, die de zee bij zomerweer doorgaans niet heeft. Het water zucht,
alsof het moe was, voor het aan de kust zich legt en aan 't geluid te horen, weet ge,
dat de zee hier nimmer blauw is en nooit transparent, maar dat ze dof en zwart rondom
dit eiland klotst.
De platgelopen waarheid, dat ons land ‘ontwoekerd aan de baren’ is, dringt zich
hier aan u op met een donkere nieuwte. Ge hadt de zin van die gemeenplaats nooit
geraakt, nu ziet ge duidelik het werken van gespierde mannen uit vervlogen tijden:
hoe ze daar zwijgend en gebarenloos gegaan zijn naast hun karren klei en stenen,
die ze met één ruk kipten aan den dijk om dan te keren en weer nieuwe klei en nieuwe
stenen aan te voeren en hoe dat alles klein was voor die grote zee en hoe dat niet
mocht baten. Dan vluchtten ze met vrouw en kinderen en vee en met het weinig, dat
ze nog verzamen konden, naar de hoogte van een binnendijk, vanwaar ze zagen hoe
al hun bezit vernietigd werd. Hun hooi werd meegenomen door de golven: nog even
bleef het kolken aan het oppervlak om dan uiteen te deinen in ontreddering. Het
water sloeg hun huizen binnen door de vensters, met een diepe smak, als van een
man, die doodvalt, midden op den dag, op 't onverwachte. Zo stond het volk daar,
weerloos, wezenloos te wachten, dagen aan een stuk, totdat het water afgetrokken
was, om dàn te herbeginnen op dezelfde plaats en met dezelfde stugge durf.
Intussen deint het statig koren van het eiland Tholen, ritmerend op de
klankenstuwing van de zee. Waarom is dit zo anders als bij ons, waarom zingen die
eeuwige moteiven van het korte mensenleven en der grenzeloosheid van het menselik
verlangen: koren en zee, zo troosteloos aan 't hart van deze mensen? Heeft die natuur
hen zo gemaakt tot stukken zelfgenoegzaamheid en taaie wilskracht of hebben

Roeping. Jaargang 3

73
zij het teken van hun zijn gelegd over het land, dat zij gewonnen hebben van het
water? In Brabant zijn de mensen anders en hun grond is anders. Hun horizon is niet
zo wijd, maar afgezoomd door de vertrouwelike donkerte van dennenbossen, die 't
voorplan van een Brabants landschap lichter maakt en veel luidruchtiger. Ons land
is zo egaal niet als die polders: er is de dartelheid van hakhout langs de slingerende
paden, hièr zijn alleen maar eindeloze, rechte wegen door het broekland, u voerend
naar de eindeloosheid van een laaggewelfde hemel, die erboven drukt en wel zou
kunnen nedervallen en de mensen doden. Mijn volk is openhartiger en uitgelatener,
het heeft zijn ingeboren zucht naar glorieuze feesten en zijn luide vreugd, die opflapt
in een plotselinge, rauwe lach en zijn gelaten neerslag voor het onafwendbare. Het
schijnt geen worstelingen meer te kennen, wanneer het eenmaal overvallen is door
de bewustheid, dat het zó moet zijn en nimmer anders worden kan en dat er niets
meer aan te doen is, dan al wat men heeft geleden te vergeten voor iets anders in het
leven, dat voor hen even veelzijdig is en afgewisseld als het zich aan het Thoolse
volk laat zien in zijn eenzijdigheid en baarlike eentonigheid.
Er is een diepe wisselwerking tussen de mens en de natuur, waarin hij leeft, doch
hiervan moet de laatste oorzaak niet te zoeken zijn in 't uitzicht der natuur, doch in
de ziel der mensen. De mens is de bedwinger van Gods aarde, die hij naar eigen aard
herscheppen kan en een groot volk is niet hetgene, dat door zijn omgeving wordt
bepaald, een groot volk is het volk, dat zelf zijn grond te maken weet tot heldere
gestaltenis van zijn inwendigheid. Schuilt er een kunstenaar in ieder mens, zo is er
ook in ieder volk een felle scheppingsdrang.
Kenmerkend voor een landschap is de wijze, waarop het wordt bewaaid door 's
Heren wind. De zomerwind is over deze polders als een grote, zoele zucht, die uit
dezelfde richting komt en héél het land bestrijkt in één tocht. Nooit grillig is de wind
op Tholen, hij golft in een kadans van regelmatig kerende versterking en verzwakking:
hij komt u voor te zijn de ademhaling van de grote, zwarte zee, die slaapt. Daar is
geen rukwind, die ineens met scherpe lach-gil u komt overvallen van achter de hoeken
der huizen en uw gewaande veiligheid bespot. Het is alleen de kalme trek van zeelucht
over u en langs u heen, van lauwe zeelucht, naderend naar u en komend op u af en
u voorbijgaand, of ge daar niet waart.
Het eiland Tholen is geen land van romantieke sentimenten, het spreekt homeries
een verbeelding aan: 't somberomklotste kind der wrede moeder Zee is Tholen. Ge
slaat aan 't fantaseren, want ge zijt artiest, nietwaar, die zoekt een onvergankelike
kern van ritmies schoon
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achter der dingen uiterlike zijn. Ge weet, hoe aller zichtbaarheden artistieke vorm
verdorren zal - in een mooie verdorring, natuurlik - en zal vergaan in glorieuze
ondergang, zoals de ondergang van zomerdagen is, wanneer de maan begint te zwellen
als een vrucht tot gele rijpte. Het eiland Tholen wordt u een van die antieke landen,
die rezen uit het water in de heerlikheid van 't aarde-worden: een kind, dat door de
groene zee gebaard werd en, - als ieder kind, dat komt, - te vondeling gelegd werd
op de drempel van het huis van Hades. Het is de wind van Tholen, die u de Dood
doet zien als een grootmachtige, zeer kalme wachter, die de tijd heeft en die u naar
bevrediging laat jagen, totdat het hem behagen zal, de stille hand te heffen en u neer
te laten onder de wateren der grote Rust.
Maar dat dit ieder ogenblik gebeuren kan, ook nù, terwijl ge staat en zeer
zelf-ingenomen droomt over de grootheid van het mooie sterven, maakt u ineens
weer angstig, wijl dit, wel aardig, doodgaan niet reëel is en wijl de mens temidden
van zijn droom gebroken wordt, zoals men Februari-hout breekt op zijn knieën, met
een korte, droge knapping. Al de klassieke beelden, die de wind van Tholen op zijn
regelmatig ritme deed bewegen in uw halfbewustheid, vallen kapot als een karaf op
keien.
Dan zijn er nog de molens op dit eiland. Maar zij hebben niet dat schimmige, dat
angst-aanjagende bij avond, doch evenmin dat vredige bij dag van onze molens, die,
tezamen met de toren en het gouden kruis, uitsteken boven grillig groen en met de
trage slagen van hun vlerken schijnen te beschermen tegen een aanval. De mulder
heeft in Brabant echt iets legendaries, de witte mens, die om kan gaan met spoken want zou er ergens wel een molen staan, waar het niet méér dan eens gespookt heeft?
- en die bij nacht de wijsheid van de sterren leest. De doorgaans ingetogen man van
dageliks alleen-zijn op een hoogte, waar de dag koel waait is iets bevreemdends,
bovenal voor het fantasties volk van Pieter Breughel. Hij is er één, die steeds schijnt
rond te lopen met een weelde van misteries en met de smart, dat hij ze niet
veropenbaren kan.
De molens van het eiland Tholen lijnen op uit een rechtlijnig landschap zonder
schaduw. Het is alsof ze niet behoren bij het dorpsbeeld, maar geheel apart staan:
zuilen van baarlike verlatenheid, waarin een welbeheerste mekaniek beweegt. Hun
wieken lijken niet op reuzen-armen, waaraan het vallen van den avond spoken-vingers
fantaseren doet. Er is in hen geen felle kracht, die u hallusineert. Nooit zal een don
Quichote aan 't vechten slaan met deze zonderlinge molens zonder romantiek.
Is het, omdat ze slanker zijn en ook al lijniger dan onze molens, of
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mogelik omdat ze niet omgeven zijn door kartelende daken en de wilde groei van
kreupelhout? Het beeld dier molens houdt u vast als ge hier wandelt. Het houdt uw
hele aandacht scherp op zich gericht en geeft geen speling aan uw fantasie en eigenlik
ook geen impressie aan uw voelen. De molens van dit eiland zijn simbolen der in
rust gespannen denkkracht, die alle daden van het Thoolsche volk beheerst. Ze
suggereren u de noodzaak van verstandelike tucht.
Zichzelf te kunnen dwingen in 't gareel van hun persoonlik willen, ieder ogenblik,
dat is de oerkracht dezer Kalvinisten. Maar nimmer kenden zij het allen-één zijn in
verdriet en vreugd en de vertrouwelike warmte van 't elkaar-beminnen. Want daarvoor
moet men levendig zichzelf bewust zijn, dat het zuiver evangelie is de Boodschap
van de Blijheid.
ANTON VAN DUINKERKEN

Gedicht van L.d.V.
Toen 'k een klein kindje was
en bad aan Moeder's knie,
vóór 'k slapen ging een lief gebed tot U,
toen wist ik beter hoe Uw liefde was, dan nu hoe groot uw goedheid
en hoe mild Uw mededoogen,
uit sproken vroom en zoet,
die moedertje mij dichtte
met oogen, waar haar eigen schoon
geloof in lichtte....
Maar nu ik groot ben en geen sproken
meer versta,
aan Moeder's knie niet meer kan bidden
voor ik slapen ga....
nu lijkt me Uw liefde soms zoo ver
Uw mildheid mij een logen Heb meelij, Jezus, met deez' twijfelende mensch,
die toen ze een kindje was, in U geloofde -

Steenbergen.
L.d.V.
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Gedichten van Karel van den Oever
De kommunie
Als de zon door een venster
uw Blik viel in mijn oogen
en doorscheen mij.
Ik werd oneindig blij
en diep bewogen.
Was ik me-zelf te zwaar
en de wereld een last?
Ik steeg als een vliegtuig
en de aarde onder mij:
flauw, on-waar.
O, als een water-kristal
mijn hart was doorgloord
van uw Zon,
al mijn krachten doorboord
van een groote licht-val.
O, er is geen woord dat zegt
de goud-vlaag uit uw Blik
die in mijn oogen stort
en mij verdwaast.
Het is een goddelijke tik
op een diepere klok.
Het is of ik een engel word.

De doods-gedächte
De doods-gedachte is een bitter kruid
dat in elks leven wast
en in de afzondering wordt geplukt.
De mensch steekt het in een knoopsgat van zijn jas.
Of hij recht op gaat of zijn hoofd bukt
steeds stijgt de wrange geur
en hangt altijd in de aandachtige neus.
Als hij éen oogenblik zijn gelaat betast
dan voelt hij het doodshoofd achter zijn vleesch
en wordt die schrik een last.
Wat baat de bloei van een thee-roos
bij de geur van dit bitter kruid?
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Elk andere bloem is broos
en bladert uit.
Alleen de doods-gedachte bloeit onsterfelijk
in het knoopsgat van een zwarte jas
en op het wit satijn der bruid.

De brand
Als de vlammen-blâren
plots rood op de kim groeien
- een vreemde plant! de kinderen houden op met stoeien:
ze roepen ‘brand’!
Zoo ijlings krult een vlam
langs de sombere binnen-wand
en rood is gansch 't vertrek.
De ziel schrikt op als een kind-in-de-wieg
en schreit: ‘O God, mijn Heer!’
Want is Hij haar verweer,
hoe wordt Hij-zelf nu gram?
O, dit is een helsche schrik:
plots op de wand
de roode vlam groeit
lijk een slingerplant.
O, daarin verstart mijn eigen blik.

Het oordeel
Uit de afgrond, Heer,
de daver uwer voeten
en uw stem langs de wolken:
een schielijk licht.
Uw toorn liep de aard-bal na
als de mensch een voet-bal,
uw vuist mikte
op de harde aard-huid.
Wee, het breken der verre palissaden
rond de zee,
toen uw voet aanstiet:
de golven schuimden om zijn enkels.
Wee, toen Gij opdookt uit het zee-vat
en de woeste regen van uw haar
over het land vol mankende schrik.
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Uw adem als een storm:
hij stoof vóór uw mond
en elke stad schudde
als een vogelnest in een boom.
Geen mensch dorst éen oog-slag naar uw oogen,
toen zij brandden boven de kim.
Het mensch-oor was benauwd:
het luisterde in de huizen,
op de straten en de pleinen,
naar uw ontzaggelijke tred.
Heer, alle mensch-mond:
hij stond stil van schrik
om de schielijke kennis der zonde
en de aanrennende straf
in dit afgrijsselijk oogenblik.
De bataljons der sterren
- gespijkerd aan uw tentdoek zij vielen en dreunden over het blauw asfalt,
als ballen op de kegelbaan.
De zon schommelde: zoo een lantaarn
in de mast van een schip.
En de menschen als een vliegen-zwerm,
gekorst aan de aard-pruim.
Overal het breken van huizen,
als gleiswerk,
tegen de vloer der aarde.
Toen wierp de aarde zich op,
zoo mollen onder de tuin-grond:
o, gansch de aard-bal éen bijen-raat,
want de opstand van lijk na lijk.
Hoe dan de wolken braken uit hun lucht-grot:
zij hijgden langs de kim-rand
als paarden met wuivend haar.
De rook der duisternis rende rond:
de mensch begeerde haar nacht
om een veiligheid tegen U, o God!
Maar, toen de zee brak onder uw voet,
als een glasruit,
en de slag der scherven tegen het strand,
begon de angst der stoombooten over de oceaan.
Nergens, over geen enkel schip:
het zilveren gewei van een gesternte,
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noch de schelp der halve maan.
De zee klapperde haar water-tong,
vol honger en nijd,
tegen de borst van elk schip
en de regen-kruik goot aanhoudend.
O, terwijl uw voet aan-daverde
op vallei en straatweg:
ver onder de afgrond
de duivel bomde zijn trom.
De gebalde bonzingen als een lawien
over stad en dorp,
en door de gaten der wolken
de Engelen-kaken: bol op de trompet.
Rondsom, de kromme falanksen der bosschen,
als oude regimenten,
berenden de angstige aard-rand.
En de bergen stonden in een strakken schrik,
als een versteende zee.
O, Heer, en uw voetschop tegen de aarde,
die als een kaats-bal opsprong
tegen het net der sterren.
O, Heer, en de gramschap uwer vuist,
die omknelde de torens,
de huizen uitstrooide
en elke stad uitrukte als een plant.
O, Heer, en uw mond
- open krater van toorn met de woorden der verdoemenis,
als de hamers op den buik van een stoomboot.
O, Heer, en wij op de knieën
vóór uw Groot Gelaat:
onze heil-zang schoot naar U op
als een uitzinnige pijl.
Wij snoerden onze gedachten aan uw hart
als schepen aan de kade
en onze handen hoog-gestrekt,
als de riemen der matrozen.
Gezegend, Heer, Gij die komt!
Om uw aanval tegen onze zonde
en de herbouw van uw Huis!
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Van het zegenende geluk
Da huiske staat er, eerst ruikte ge de natte spurrie, de jonge spurrie - de sterren van
de nachthemel in donker verre diepe vegen gouwen gruis en heldere flonkeringen
staan hoog er-over - de verre nachtklanken van het blaffen van een onrustige hond
roepen, en, na een stilte, roepen weer. Dàn een stukske bosch, dennen, donker
omschemerde stammen, omgrijsd van geheimzinnigheid en de wrakke krak van broos
hout een enkel boschgeluid stille dennen en 't lover is zwart met de plekken
nachthemel fluweel en de sterren er-in. Dàn, door de hei, een paadje nauw zichtbaar
in de nacht, dat pad is smal en hard de stappen er-op klinken. Komde gij maar mee
over dit smalle en kleine harde pad, dit is een lieve plek in het schoone land brabant.
Dáár hedde ge het nou, daar staat het, het huiske: het profiel van het dak met de lage
schoorsteen zwart tegen de diepe wije hemel onder de sterren, en het bovenlicht
boven de deur waardoor ge de ribben van de lage zulder ziet, en de vensters zijn
gesloten.

O het leven is hier zoet arm en verinnigd en klein. Ik heb oe nooit verteld van deze
twee menschen in da huiske, Bart de man, dieje jonge mensch, en Leen de vrouw,
de jonge vrouw, maar gij kent ze wel oe broeder en oe zuster onder de brabantsche
menschen, deze twee jonggetrouwden. Ze hebben een tafel en een twee drie vier vijf
zes biezematte stoelen mee rechte hooge ruggen, en een plattebuis-kachel en een
bronolielamp, en de schilderij van de heilige Aloysius en de schilderij van de heilige
Antonius, en een klok tegen de muur, een klok die tikt met de verinnigde zachte
taktak het schaduwtje van de slinger slingert mee op de muur en het koper gewicht
blinkt zoo, dat wordt dikwels gepoetst. Ge kent oe broeder en oe zuster deze twee
van de brabantsche menschen in dee huiske wel. En ze hebben, ze hebben ook een
wieg. Ze hebben het warme licht in d'r oogen, in d'r oogen van dat ze van elkaar toch
zoo zielsveel houwen, en dat ze goed maakt en dat ze mooi maakt, goed en mooi de
nederigen de geheiligden in de arbeid van het sobere leven en eene Kruislieveheer
staat op de schouw. Wat in hun oogen licht da is tintelende mee de glans van sterren
in de nacht, mee de warmte van zon op de heldere vloer door een open raam.
De vloer in dee huiske is van rooje en blauwe plavuizen. Die zalde gij niet zoo
gauw tellen, maar de zorg van Bart, dieje mensch, heeft ze geteld. Want toen ze hier
kwamme te wonen, toen lag er in dee huiske een leeme vloer mee bulten en mee
kuilen en toen zee Bart: die moet
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er uit. En hij brak het leem eruit en hij lee zelf een vloer van rooje en blauwe
plavuizen, Bart dieje vloerlegger. En Leen houdt de vloer proper.
De muren in dee huiske zijn van bovene wit en van ondere halvemanshoogte
geteerd. Dat heeft Bart dieje mensch, gedaan, gewit en geteerd, asteblief, Bart dieje
witter en teerder.
De tafel in dee huiske is van vuren hout. Heeft Bart, dieje mensch, die getimmerd?
Ja zeker, want hij kan zoo timmeren, Bart, dieje timmerman. En Leen schuurt, schuurt
het tafelblad tot het zoo mooi wit is als heel wit zand.

En dezer dagen op 'nen avend kwam Bart tuis mee een wieg, een bruin gevlochten
wieg van wissen. Een wieg? Ja, asteblief, hier is de wieg, zee Bart. En Leen zee niks.
Ze wier bleek. En toen rood. En toen snoot ze d'r neus heel lang en heel erg
luidruchtig. Heeft Bart die wieg soms óók gemaakt? Nee, da heeft blinde Cis gedaan,
Cis dieje mandevlechter, die woont in een hutje in den Houteren hoek mee zijn hondje
Tieske.

Een wieg. De wieg.
De seringen geurden toen ze het hem zee 'nen avend toen hij tuis kwam uit de
peel. Hij had zijn leege drinkenskruik en zijn leege knik en hij kwam het pad af naar
de deur van zijn huiske, in d'open deur stond Leen, de seringen geurden. Goeje avond
zee Bart en goeje avond zee Leen en toen zwegen ze en keken naar hoe de zon
onderging en luisterden naar hoe stil het was op de avendaarde op het stukje hei en
in het bosch. Neven het huiske in het omhaagde lapje grond, de seringen lila en
blauw, de seringen geurden.
- ‘We....’, zee Leen en anders niks en toen zweeg ze en ze hoestte en evekes later
zee ze:
- ‘We krijgen een kiendje’, zee ze, en anders niks en toen zweeg ze en toen
schruwde ze, schrùwde ze. En Bart wat moest hij anders doen dan zijn eigen
omdraaien en hoesten. Jawel, da was heel welsprekend, Bart dieje mensch, Bart dieje
màn. De seringen geurden.

O ze hebben nu den avendkost gegeten het brood en ze zitten tegenover elkaar aan
de wit geschuurde tafel, en onder de kalme vlijt van de zachte klok taktak daarin
schreed de tijd staat de wieg en haar biezonder groote schaduw ligt op de muur, op
het witte.
Leen zit te naaien, wit goed, zoo kleine hempjes. Ze heeft er een
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klaar en ze houdt het nu voor zich uit bij de nietige mouwetjes. Ze heeft ook een
klein nietig borstrokje klaar. Ze houdt het voor zich uit bij de nietige mouwetjes in
het licht van de lamp zoodat ze met haar gezicht in de schaduw zit. Ze legt het hempje
en het borstrokje op elkaar, vouwt, wrijft met de handen erover.
De klink geeft een geluid de deur gaat open en Nelleke Pot de vrouw van Peterus
Pot de geitevilder en de toddeman, komt binnen. Ja, dat zijn arme menschen Nelleke
en d'ren mensch waarvan ielekendeen weet dat luize en muize alles is wat ze hebben
en een kiendje nou een dag of veertien.
- Ha, Nelleke, zeede ge weer op de been en hoe is het mee oe kiendje?
- Goe, dank oe, zegt Nelleke, maar Leen, gij zalt het weten, het hee geen kleerkes
aan zijn lijf.
Stilte. Leen kijkt Bart aan, dieje mensch. Jawel, Leen neemt het zoo kleine
borstrokje en het zoo kleine hempje, dat voelt zacht, dat is mooi wit, het zingt in haar
hart en het is er licht mooi en het schreit er evekes van omdat ze zoo blij is da ze
graag goed wil zijn en da ze moeder wordt.
- Hier, die heb ik voor òù gemaakt, voor oe kiendje, zegt Leen en ze geeft Nelleke
het kleine goed. Nelleke verschiet. Nelleke roept het heilig huisgezin van Nazareth
aan. Jezus, Maria en Joseph, zegt ze. Nelleke zegt: dank-oe-wel. Ze zegt: Christene
zielen bè alevenwel nog aan toe. Nelleke gaat heen. Mee de kleerkes. Mee de kleine
gift van die kleine kleerkes. Gèk van blijdschap mee de nederige gift van die kleine
kleerkes. Jawel, veel is het niet, da's zeker, zoo'n simpel borstrokje en zoo een klein
hempje. Och da Nelleke Pot.
De deur is achter Nelleke dicht gevallen en Bart en Leen hebben haar haastige
verwijderende stappen op het pad gehoord. Leen pakt een witte lap, strijkt hem open
op tafel, ze ziet op dat wit, dat is helder en zoo licht om op te kijken, dat wit, dat
moet een hempje worre, zoo een klein, ze ziet op dat wit, lang, zoo da lange stille
nadenkende kijken. Bart kijkt in de helle kern van het wit overkapte bronolielamplicht.
Op het wit voor de kleine hempjes is een donkere vlek gedrupt, en nog een.
- Da menschke is blij!’ Dat zegt Bart, dieje mensch.
- Ze kan niet zoo blij zijn as ik.’ Dat zegt Leen, die vrouw, die moeder worrende.
ANTOON COOLEN

Roeping. Jaargang 3

83

‘De ontmoeting’ door Ninaber van Eijben.*)
Het zien van schilderijen schijnt in den laaasten tijd bij veel menschen 'n soort van
onrust te verwekken, die zij blijkbaar moeilijk kunnen verbergen.
Er zijn er, en niet weinig, die geen gelegenheid laten voorbijgaan, om hun hart
weer 'ns te luchten over 't een of ander modern schilderij, dat ze gezien hebben, of
liever, 't een of ander ‘Tooroppie’, want in hun onverklaarbare drang naar ordelijkheid
en classificatie, wordt ieder kunstenaar: schilder, beeldhouwer of architect, die ‘anders
dan anders’ werkt, 'n leerling of navolger van Toorop genoemd, en bijzonder diegenen,
die ‘rechte lijnen’ maken, moeten 't ontgelden, en zich de betiteling ‘Tooroppies’,
aan al hun werk gegeven, laten welgevallen. Het is nu wel 'ns aardig, al die goeie
menschen te zien tegenspartelen, of hun leven ervan afhangt, en of 't 'n persoonlijke
beleediging geldt, wanneer 'n kunstenaar werkt, zooals hijzelf 't het beste vindt,
zonder eenige aandacht te schenken aan de wenschen van het kijkend en vooral
veel-pratend publiek, maar onderhand gaat de nieuwigheid er toch af, en wordt 't
min of meer vervelend, altijd dat bijna kinderachtige tegenstribbelen te zien, en dat
memmerig gezeur te aanhooren van geheel onbevoegden, die zich blijkbaar geroepen
voelen, dagelijks 'n minimum aantal gesproken kunstrecensies af te leveren,
tegelijkertijd dan hun eigen onnoozelheid en stunteligheid bloot gevend.
En nog erger dan die geheel onbevoegden, zijn de eenigszins er-van-af-wetenden,
of die zich tenminste zoo noemen, - al zeggen ze 't ook niet altijd -, hen meen ik, die
z.g. in de aesthetica onderwezen zijnde, en 'n klasieke opvoeding gehad, en ‘wel
meer schilderijen gezien hebbend’, zich bij uitstek dè man voelen, om nu 'ns eventjes
te zeggen, wat ervan is, en iets van hun schoolsche wijsheid los te laten, als is 't: ‘niet
om wat te zeggen’, of ‘niet dat ik er wat van afweet’. Maar ondertusschen! Ze stribbelen tegen, ‘of 't 'n persoonlijke aantijging geldt’, zei ik zoo even, en
inderdaad, ik geloof, hoe paradoxaal het wellicht moge schijnen, dat dat werkelijk
't geval is, en dat wel om de volgende reden:
Men heeft zich 'n zekere voorstelling voor zich-zelf gemaakt, van het door den
kunstenaar behandelde onderwerp, 'n voorstelling, dikwijls

*) Deze uiteenzetting bedoelt alleen de indruk weer te geven die deze schildering maakt op 'n
ontvankelik kristen gemoed, en zo de aanschouwer tot eigen aanzien en aanvoelen in te
leiden. In 't volgend nummer hopen we 'n zakelike verklaring van dit mooie schilderwerk
op te nemen.
Red,
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berustende op, of voortkomende uit reminicenties, en wenscht nu, dat het door den
schilder of beeldhouwer uitgebeelde, aan die voorstelling voldoet, in welk geval 't
werk ‘heel mooi’, of er tenminste niet vijandig mee is, bij welke gelegenheid 't
kunstwerk ‘wel aardig, maar wat vreemd’ genoemd wordt. Maar, o wee, als 't schilderof beeldhouwwerk geheel anders dan, of zelfs vijandig aan 't onderstelde is! - Ik weet
nu wel, dat men mij dit zoo maar niet ineens zal toegeven, maar ik geloof toch, dat
iets van dien aard werkelijk wel 't geval is, al gebeurt 't dan meestal ook onderbewust
en onbewust, en al zou men 't van zichzelf ‘al heel pedant’ vinden, indien men
werkelijk bewust tot dergelijke redeneeringen kwam.

Ik heb dit alles nu zoo vooraf gezegd, omdat ik meen, dat ook 't schilderij van Ninaber
van Eijben, dat hier in ‘Roeping’ gereproduceerd staat, wel eens tot dergelijke
redenaties, als die ik hierboven noemde, aanleiding zou kunnen geven.
Indien men dan ook op 'n dergelijke manier dit schilderij wilde gaan beschouwen,
dan zou men zich die moeite, die noodeloos is, wel kunnen besparen, want wanneer
men niet als 'n kind gaat staan tegenover 'n kunstwerk, d.i. alléén om te ontvangen,
en niet om te gaan praten, dan zal men inderdaad nooit eenig genoegen ervan beleven
en zich evenmin verrijken, maar integendeel met een onvoldaan en onrustig gevoel
zich ervan afwenden, en alleen dàt succes oogsten, dat er weer 'n ‘Tooroppie’ af te
kammen valt. Men behoeft niet gestudeerd en graden behaald te hebben, om de
schoonheid van 'n schilderij te zien en te proeven; eenieder kan dat genot hebben;
alleen maar nièt redeneer en en aànnemen; dat alleen is de ‘kunde’, die er voor noodig
is.

De Ontmoeting van Jezus en Maria: ‘Ave Maria, gratia plena’; gegroet gij vol van
genaden; wèl hebt ge die genaden noodig, want geen smart is er op de wereld of zal
er zijn, gelijk aan de Uwe; veel, veel kracht is er noodig om nu niet te twijfelen aan
de Godheid van Uwen Zoon Jezus, veel kracht, om niet te behooren tot de weenende
vrouwen ‘quae plangebant et lamentabantur Eum’, nu gij als moeder Uw Zoon moet
opbeuren en vertroosten in Zijn ondragelijk Lijden. Nù U goed houden en flink
wezen, om thuis stil uit te weenen, want al zijt ge vast overtuigd van de godheid van
Uw Zoon, toch is Hij uw kind, en mensch, en dingen zijn er, die gij niet doorgronden
kunt, maar die alleen de Vader weet.
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‘Dominus tecum’; ja, voorzeker, de Heer is met U en gij deelt Zijn Lijden; ik zie het
aan den opgang van Uw beider figuren, Jezus en Maria, die beiden dragen zult het
leed der menschen, en samen bewerken hunne Verlossing; zoo zullen wij door Maria
alleen, Jezus' Lijden en Liefde begrijpen, en door haar alleen Zijne genaden kunnen
verkrijgen; Maria Mediatrix; Zij is onze Middelares.
Uw paarse sluier getuigt van uw droefheid, maar 't sterke blauw van uw kleed
getuigt van uw sterke moederlijkheid, want stèrk zijn moeders, en zij beschermen
haar kinderen.
Ik zie de ingehouden droefheid op Uw bezorgd gelaat, en de moederlijke omhelzing
groeien, maar ingehouden, in Uw opgeheven hand, en Jezus in Zijn witte kleed van
spot, maar ook van Reinheid, heft Zijn gelaat tot U in onmetelijke droefheid, Zijn
Lijden om het menschdom nu even bepaald tot het lijden van het kind om Zijn lieve
moeder; 'n jonge man nog maar is Hij, maar niet kent Hij 't verlangen om te leven,
want Zijn leven en Zijn rijk zijn niet van deze aarde; 't reiken van Zijn open hand,
de vingers in streeling haast, tegen de arm van Zijn moeder, en Zijn oogen, ziende
de Zelfoverwinning van die getrouwe vrouw, zij getuigen van hun begrijpen samen,
't begrijpen, dat z'n uitdrukking vindt bovenal, in de naar elkaar-buigende, opgaande
lijnen van hun beider lichaam, een samengroeiing bijna tot één gedachte, één voelen,
en 't fel-roode kruis, dat Hij torst op Zijn witte schouders, het is 't symbool van Zijn
onbegrijpelijke, rood-brandende Liefde, en meteen, 't alom zichtbaar teeken van Zijn
overwinning, die beteekent voor ons de Verlossing tot het Eeuwig Leven.
‘Benedictus fructus ventris tui, Jesus’, ja, gezegend Hij, Die is Ons heil en onze
Zaligmaker.
‘Et tu, benedicta es in mulieribus’; gij zijt de eerste onder alle vrouwen, hier
vertegenwoordigd door de twee vrouwen, achter Maria staande, Maria Magdalena,
die in haar rijke rood- en groene kleeding bekent haar vroeger weelderig en zondig
leven; maar haar berustend gelaat toont nu ontspanning en bevrijding van ziel, en in
haar stil mee-begrijpen, al is 't niet zoo duidelijk háár, als Maria, de Moeder, klopt
zij zich schuldbewust op hare borst: mea culpa, door mijne schuld, door onze schuld.
En achter haar, de vroegere zondares, de figuur van het rustig-vrome leven, in
gedempt-stemmig dof paars en blauw, nog niet goed begrijpend, in haar kinderlijke
vroomheid, waarom dit alles gebeuren moet, maar toch wel voelend, 'n innig
medelijden met dien lijdenden Man, al is 't medelijden ook ongedefinieerd.
Zoo zien we in de drie vrouwenfiguren, met deze te beginnen, 'n stijging, 'n opgang,
die zijn hoogtepunt vindt in de vereeniging van
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Maria met Jezus; zoo moet ook ons leven zijn 'n voortdurend streven tot nadere
vereeniging met Christus.
Als tegenstelling tot dit alles dan, de figuur van den forsch-gespierden,
onverschilligen soldaat, die niets te doen heeft dan 't touw vast te houden, en dadelijk
aan zal sporen tot 'n beetje haast. Hij is de verpersoonlijking van het wereldsche
leven, dat zich niet bemoeit met dergelijke godsdienstige dingen, maar onverschillig
toeziet, en geen ander verlangen kent, dan er zoo kort mogelijk mee bezig te blijven.
De hoofdfiguren zijn natuurlijk Jezus en Maria, Jezus onze Redder, Maria onze
toevlucht en voorspraak bij Haar Zoon.
Vragen wij Haar dan, altijd onze Voorspraak te willen zijn, met de tweede helft
van het Weesgegroet: Sancta Maria -, H. Maria, Moeder van God, bid voor ons
zondaars, nu, in onzen moeilijken strijd in dit leven, en bijzonder in 't uur van onzen
dood. Ämen.
September '24.
JOZEF HOLLANDT
N.S. Gedurende December is er een tentoonstelling van werken van Ninaber van
Eijben in Kunstzaal ‘Opgang’, Utrechtschestraat 69, Amsterdam.

Hemelvaart
Tweede hoofdstuk
En jawel, daar zag hij van ver reeds het lachend, roode kindergezicht van Äntoon,
die nog vóór de trein stilhield, aan de coupé stond, de hand van zijn broer greep en,
het puntige groene hoedje zwaaiend, riep: ‘Van harte welkom!’ Ja, dit scheen hem
nog niet feestelijk genoeg, hij zwaaide opnieuw met het hoedje, drukte hem nog
vaster de hand en zeide, met de langzaam inrijdende trein oploopend: ‘Van harte
welkom in je oude vaderstad!’ En reeds was hij in de coupé, omhelsde Frans, had
onmiddellijk een witkiel bij de hand en toen Frans hem met gewichtige gebaren met
den tolbeambte zag onderhandelen, gebiedend-neerbuigend, met den zekeren blik
die veronderstelt, dat ieder hem kennen moet, voelde hij zich meteen weer geheel
en al thuis. Z'n geboortestad was onveranderd gebleven: de barsche, nietszeggende
vraag: Weet je dan niet wie ik ben? vond men toch enkel en alleen hier. En reeds
zaten ze in den wagen en Antoon praatte verlegen, en opgewonden van blijdschap
den broer weer terug te hebben op wien hij zoo trotsch is; hij sprak zeer snel en alles
dooreen, over den nieuwen wagen waarin ze zaten, over de paarden die hen trokken
en ook hoe Gabsch zich over zijn komst verheugde, met alle geweld wilde ze ook
mede om hem af te halen, maar dan
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hadden ze den grooten wagen moeten nemen, Gabsch werd dik en hij had toch ook
eerst een tijdje met hem alleen willen zijn, eindelijk weer eens na zoo vele, vele jaren.
't Was meer dan erg van hem zich in 't geheel niet om hem te bekommeren, ook de
kinderen waren uitgelaten van vreugde; Gabsch zou graag met de auto zijn gekomen,
in de brouwerij hadden ze namelijk tegenwoordig een auto, piekfijn!, ‘maar ik weet
niet, 'k heb er toch niet dàt pleizier in; in de auto heb ik altijd min of meer het gevoel
een jood te zijn.’
En hij praatte voort, onafgebroken, slechts nu en dan wierp hij van terzijde een
teederen blik naar den zwijgenden broeder, lachte met zijn groote witte tanden en
zeide opgeruimd: ‘Dat je nu eindelijk weer eens hier bent!’ Frans dacht: Ik ben zeven
en dertig, hij een en veertig, en toch is hij tien jaar jonger dan ik, maar misschien
word ik hier ook weer jong!
Ze reden door de stad. In de buitenwijken had zich tusschen de lieve oude huizen
reeds menig nieuw gedrongen, afschuwelijk! Maar midden in de stad was alles
onveranderd. Op ieder nieuw huis wees Antoon met trotsch en zeide: ‘Zie je, wij
laten ook niet met ons spotten, we gaan vooruit! Enkel moesten we wat meer geld
hebben.’ De stad zelf echter was ongeschonden, met de nauwe straten, de groote,
stille pleinen, de oude kerken. Frans verbaasde zich nu, dat hij haar ooit met Toledo
had kunnen vergelijken. Ja, beide waren zich zelf getrouw gebleven, en lieten den
tijd niet binnen, maar Toledo, dreigend opgericht, toornig afwerend, isegrimde, wat
deze stad hier in het geheel niet noodig scheen te vinden, in rustige zekerheid van
het behoud van eigen wezen. Haar stille opgeruimdheid, het kalme vertrouwen, de
duidelijke rustige zekerheid, waarmede ze daar voor alle eeuwigheid stond, zooals
anders alleen latijnsche steden, was hem nieuw. Hij vond wederom bevestigd, dat
de Oostenrijkers hun vaderland pas kennen, wanneer ze lang zijn weggeweest; tehuis
zijnde weten ze van het vaderland niets. Nu echter scheen het hem, alsof hij zich
nooit, nooit weer van haar zou kunnen scheiden. Met alle kracht kwam dat plotseling
over hem; 't liefst had hij hardop geschreid. Doch hij was blij, dat Antoon daar niets
van merkte. Deze praatte nog altijd voort. Toen ze echter de stad uit waren en de
laan insloegen, hield hij op, zag zijn broeder geheimzinnig aan en vroeg, zijn groote,
witte tanden toonend: ‘Wat komt nu?’
Frans knikte slechts. En Antoon zeide: ‘Nu begint de hemelvaart! Weet je 't nog?’
Frans herhaalde langzaam: ‘Ja, nu begint de hemelvaart!’
En ze zwegen. Ook Antoon sprak nu niet meer. Ze waren op eigen grond.
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Dan vroeg Frans eensklaps als uit diep gepeins: ‘En moeder? Ze heeft mij langen
tijd niet geschreven.’
‘Jou ook niet?’ vroeg Antoon verwonderd.
‘Was ze ook in lang niet meer hier?’ vroeg Frans. Antoon werd verlegen, dan
lachtte hij echter en zeide: ‘Jullie hebt beiden, wees niet boos dat ik 't zeg, de laatste
jaren wat veel gebruikt. Wel, natuurlijk! 't Is ook in 't geheel geen verwijt, dat moet
je niet denken; ik begrijp 't heel goed. Jullie in de groote wereld kunt je niet inkrimpen,
dat hoeft ook niet, de gedachte zou me ongelukkig maken. Een vrouw als moeder,
een man als jij met zulke schitterende eigenschappen! En zou 't niet treurig zijn als
we dat niet konden opbrengen! Belachelijk! Enkel moet ik het een beetje bijtijds
weten als het om een buitengewoon groot bedrag gaat. Wanneer ik 't wat vooruit
weet en ik er mij naar regelen kan, gaat het altijd, maar als ik er niet op gerekend
heb, zoo plotseling, kan 't wel eens fataal slecht uitkomen. En dat heb ik haar
geschreven. Zij denkt maar, dat alles telegraphisch af te handelen is. Nu en toen viel
ik in ongenade, je weet, hoe moeder is! Ze wilde nu zelf haar vermogen beheeren,
maar je kunt begrijpen, toen heb ik energiek néén gezegd!’ Hij lachte hartelijk.
‘Neen?’ vroeg Frans verbaasd. Hij kon nauwelijks begrijpen, dat men zijn moeder
iets kon weigeren, vooral Antoon die haar bewonderde, ja tot aanbidding toe, nog
veel meer dan hij zelf.
‘Ik vraag 't je’, zei Antoon, almaar lachend, ‘dat zou een mooie geschiedenis
worden. En van al het andere afgezien, kan ik 't ook niet riskeeren, dat ze zich
misschien laat bepraten haar aandeel in de brouwerij te verkoopen. Daar begrijpen
vrouwen niets van, en baar geld lokt. Maar ik moet tweederde der aandeelen in handen
hebben, want dat alleen maakt dat ik de baas blijf. Verveel ik je? Maar ik mag het
je niet verzwijgen, het is voor mij van belang, dat je een duidelijk beeld van den
toestand krijgt. En dan beloof ik je plechtig, nooit meer een woord over zaken te
spreken.’
‘Het verveelt me heelemaal niet’, zeide Frans. Op dit oogenblik meende hij
werkelijk een gesprek over de brouwerij boven elk ander te verkiezen. Misschien
was hier eindelijk het echte leven, dat hij overal tevergeefs had gezocht, misschien
vond hij hier een doel.
‘Dat 's erg aardig van je’, zeide Antoon. Hij was geheel onder den indruk, dat zijn
broer, een wijsgeerige natuur, een zoo geestig, hoogstaand, artistiek aangelegd, alom
bereisd man, zich gewaardigde naar hem te luisteren. ‘De zaak zit namelijk zoo:
Grootvader heeft heel verstandig gezien door in zijn testament vast te stellen, dat de
brouwerij een handels-vennootschap moest worden. Daarmede waren wij voor alle
omstandigheden gedekt. Ook onder een middelmatigen, zelfs een
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slechten directeur, zou de zaak nog dertig jaar haar goeden, geregelden gang gaan,
en langer kan geen mensch iets vooruit berekenen, hij hoeft 't niet eens te probeeren.
Ook een middelmatige, zelfs een slechte directeur was altijd nog beter, dan wanneer
we het verpacht zouden hebben en in handen waren gevallen van ongeschikten. Dat
heeft het geslepen oudje heel verstandig overlegd. Hij had immers niet kunnen weten,
wat overigens heel onwaarschijnlijk was, dat ooit een graaf Flayn een geboren
bierbrouwer zou zijn.’ Hierbij zag hij zijn broer trotsch aan en wees op zich zelf:
‘Mijn persoontje namelijk!’ Gods wegen zijn wonderbaar. Ik kan het niet helpen.
Maar zelfs wanneer de oude heer dit had kunnen vermoeden, dan was het nog een
heel ingewikkeld geval geweest. Graaf, dragonder-luitenant en bierbrouwer, sommige
dingen gaan nu eenmaal niet samen, de menschen willen het niet. Daarentegen hoe
wij ons geld beleggen in huizen, ijzer of bier en wat wij voor aandeelen hebben, gaat
geen mensch aan, en zoolang wij tweederde der aandeelen hebben, met die van Tante
Therese zijn het zelfs vijfzesde, ben ik de hemelbrouwer, ik alleen. De oude Lans,
die grootvader zelf nog heeft opgeleid, is in naam directeur en ik moet zeggen, 't gaat
hem uitstekend af, maar hij doet niets, dat kan je wel denken, zonder 't mij te vragen;
voor hem ben ik de neef van den hemelwaard, met heel den roem, dien deze naam
voor hem heeft, en hij heeft in zijn jeugd geloof ik, er werk van gemaakt een der
hemelmeisjes te winnen, en daar hij een echte goede kerel is, heeft hij de oude liefde
mettertijd op mij overgedragen. Voor mij evenwel is dat bijzonder aangenaam, zoodat
ik ten slotte in ieder geval de menschen kan zeggen: Ik ben de directeur niet! Naar
gelang het mij schikt of niet schikt ben ik de baas of slechts een der aandeelhouders,
die niets te verantwoorden heeft. Graaf Flayn drijft menigmaal door, wat de officieele
directeur bij zijn onderhoorigen niet zou kunnen bereiken. Natuurlijk mopperen de
menschen daarover, maar men kan ze rustig laten mopperen, daar ik de hemelbrouwer
niet ben, en wat voor aandeel ik heb, gaat geen mensch aan, is 't wel? Ik kan ze
immers morgen verkoopen, of als het er op aan komt, ieder oogenblik juist verkocht
hebben, begrepen? Het is een combinatie, die men zich niet beter kan wenschen, dat
zul je moeten toegeven.’ Hij was van geestdrift geheel en al rood geworden. Frans
zeide: ‘Grootvader zou pleizier van je hebben gehad.’
Antoon antwoordde zacht: ‘Hij kan ook trotsch zijn. Je zult eens zien wat er tot
stand is gekomen. We kunnen tegenwoordig tegen ieder concurreeren. Dan hield hij
als verschrikt stil en voegde er snel als verontschuldigend aan toe: ‘Dat wil zeggen
als het je interesseert, je moet je geen geweld aan doen, je hebt wel gewichtiger zaken
aan

Roeping. Jaargang 3

90
't hoofd.’ En hij voelde zich verlicht toen Frans verzekerde: dat het hem genoegen
zou doen alles te zien en levendig ging hij voort: ‘Iedereen doet wat hij kan, zooals
't hem het best uitkomt. Men zoekt zijn lot zelf niet uit, maar wanneer het iemand op
een paard zet, moet hij zien zoo goed mogelijk te rijden. Mij heeft het lot op de
hemelbrouwerij gezet en nu doe ik mijn best in alles zoo goed mogelijk te handelen,
is 't niet? Maar om moeder zoo iets aan het verstand te brengen, ach jé!’ en nadenkend
voegde hij er aan toe: ‘In de hemelsche spheren, die zij bewoont, moeten dergelijke
zorgen wel heel laag bij den grond klinken.’
Frans zag onthutst op, doch was onmiddellijk weer gerustgesteld. Neen, spot lag
niet in Antoon's bedoeling; het was zeker in allen ernst gemeend; Antoon drukte zich
gewoonlijk juist als hij plechtig wilde zijn, als een naaister uit.
‘Overigens’, ging Antoon voort, ‘heeft ze mij vergeven, het is mij gelukt haar
destijds het geld nog te verschaffen, en sindsdien is alles weer als van ouds. Ik maak
dat gauw in orde. Maar toentertijd kwam het juist zeer ongelegen, omdat we net de
steengroef hadden aangekocht. Onderhands voor een spotprijs, maar toch altijd weer
een hoop geld en contant, want had de man kunnen wachten, dan had hij eens zooveel
gekregen; het heette dus: toebijten. Zoo zijn er dikwijls genoeg oogenblikken dat
men zich angstig maakt en ongerust. Tot nog toe, dat wil ik niet ontkennen is ons
werkelijk altijd alles met Gods hulp goed gelukt. Daarbij leert men sparen. Natuurlijk
menschen, die niets om handen hebben, hebben het gemakkelijk, maar waar men
begint te verdienen, krijgt men den smaak te pakken, en dan gunt men zich nauwelijks
den beet in den mond. Een geluk is het vooral, dat Gabsch werkelijk ieder dubbeltje
driemaal in de hand omdraait. Een echte kunstenares! En als de duivel zit ze de lui
achterna. Die hebben niet veel te lachen! Maar anders ging het ook werkelijk niet!
Dat kan je wel denken, gemakkelijk is het niet met zeven orgelpijpen.’
‘Zijn ze al met zeven, de kerstgeschenken?’ vroeg Frans lachend. Antoon had er
pleizier in, dat Frans de uitdrukking nog niet vergeten had. ‘De laatste, de jongen,
had zich iets verlaat, hij kwam pas met Driekoningen.’
‘En op 't oogenblik?’ vroeg Frans.
‘Wat denk je wel’, riep Antoon. ‘Wel nee, dat gaat zoo niet in alle eeuwigheid
door. Nee, nee, reeds in twee jaren niet meer, zes meisjes en een jongen is net genoeg,
we zouden er ook geen plaats voor hebben, en dan moet de mensch toch ook eens
verstandig worden, we zijn ouwe menschen. Gabsch is maar anderhalf jaar jonger
dan ik. Neen, nee, nee!’
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‘Voel je je oud?’ vroeg Frans met een bijna jaloerschen blik op het vergenoegde
jongensgelaat van zijn broeder. Deze antwoordde lachend: ‘Anders niet! Heelemaal
niet! Maar men gaat zich ook voor de menschen geneeren. Nee, nee, uitvluchten
hebben we nu ook niet meer, sinds er een jongen is, is het bereikt en daarmee basta!
Maar wees zoo goed en maak daar met Gabsch geen grappen over. Ze is heel
verstandig, maar vrouwen kan men nooit vertrouwen.’ En hij werd bijna kwaadaardig
toen hij nog zeide: ‘Een vrouw van veertig jaar! Met een half volwassen dochter!
Liesje wordt dertien.’
‘Dus je hebt toch nog menigmaal een pauze gehouden?’ zeide Frans.
‘Vergeet toch niet’, antwoordde Antoon, ‘dat we over vijf jaren zilveren bruiloft
vieren. Maar altijd als er eentje kwam, kwam het met Kerstmis en toen heeft oom
Erhard de mop van de kerstgeschenken uitgedacht. De laatste drie kwamen
onmiddellijk achter elkaar tot ik zeide, dat ik me nu een notitieboekje moest
aanschaffen, daar ik de namen van mijn kinderen niet allemaal onthouden kon. Maar
jij bent ook een mooie oom, dat men je dit alles nog moet vertellen.’
‘Ik was het werkelijk vergeten’, zeide Frans, ‘neem 't me niet kwalijk!’
Antoon lachte hartelijk. ‘Je denkt toch zeker niet, dat ik in allen ernst van je verlang,
dat je de geschiedenis van mijn orgelpijpen moet kennen, ben je heelemaal! Jij hebt
je heusch wel over gewichtiger aangelegenheden te bekommeren, een man als jij,
dat zou wat moois zijn!’ En hij zag zijn broeder weder met zulk een teederen blik
van schuwe bewondering aan, dat deze bijna in verlegenheid geraakte; hij moest er
eerst weer aan wennen aan één stuk bewonderd te worden, en vooral nu voelde hij
dat hij daar maar heel weinig neiging voor had, maar Antoon scheen nu eenmaal
geen andere verhouding onder de menschen te kennen: hij moest ze kunnen regeeren
of bewonderen.
Toen ze over de beek kwamen, waar de laan naar een veldweg afbuigt, die door
het moeras eveneens naar het kasteel leidt, zeide Antoon: ‘Ja, dat 's waar, voor ik 't
vergeet! Voorloopig ben je natuurlijk bij ons op den Ärnsberg, en blijft er zoo lang
het je bevalt, je kamers zijn in orde. Je zult alles onveranderd vinden, alles nog op
dezelfde plaats; het zal juist zijn alsof je net van Kremsmunster kwam. Daarop heb
ik me altijd zoo verheugd al die jaren door. Niemand heeft daar mogen wonen of
iets mogen aanraken: als hij vannacht komt, moet hij alles vinden alsof hij het
gisterenavond verlaten heeft.’
‘Je bent een goeie jongen’, zei Frans. Ook hij hield van zijn broer, maar weken,
ja maanden verliepen, zonder dat hij aan hem had gedacht. Enkel als hij in
geldverlegenheid was, schreef hij hem en
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dan in haast met den eeuwigen troost: Volgenden keer meer! En intusschen hield
deze alles voor hem klaar geduldig wachtend tot Frans hem weer noodig mocht
hebben. Het was beschamend! Wanneer iemand anders hem in de wijde wereld zulke
trouwe gevoelens had aangeboden, hoe blij, hoe trotsch, hoe dankbaar zou hij ze
hebben aanvaard.
Ze zwegen beiden. Dan zei Antoon: ‘Je moet weten, Gabsch lachte me altijd uit,
maar ik heb de hoop niet opgegeven, dat je eens terug zou komen voor langen tijd,
hoe langer hoe liever; dat wil zeggen natuurlijk, zoo lang je er pleizier in hebt. Ik
weet wel, dat je wel wat beters te doen hebt dan bij je ouden broer en dikke schoonzus
te blijven, en wat kunnen wij je ook bieden? Je bent verwend, we zullen je vervelen,
maar mij dunkt, dat het je toch een tijdje goed zal doen. De mensch moet ook eens
wat uitrusten en na ons eenvoudig geestelijk voedsel smaakt je dat andere weer dubbel
goed. Het moet tegenwoordig mode zijn eens in de de week een melkdag te houden.
En hier Frans heb je ze warm van de koe. Hij onderbrak zich en wees met de oogen
naar den overkant: Zie eens! Daar stond de hemelbrouwerij. Ze was gegroeid. Frans
had ze niet dadelijk herkend. Pas langzamerhand vond hij het oude logement weer,
dat tusschen de hooge aanbouwen kleiner scheen dan hij zich van vroeger herinnerde.
Ze waren met dezelfde witachtig gele klei bepleisterd, maar de vensters waren grooter
en dichter bij elkaar. Het onregelmatige, breede, van jaar tot jaar naar gelang het
noodig was uitgebreide gebouw, welonderhouden, ontworpen naar doelmatigheid,
niet naar schoonheid, geleek veeleer op een strafgevangenis of kazerne zoo nuchter,
koud en spaarzaam als het aandeed. Middenin, bijna verdrukt had het oude logement
veel van zijn kloek aanzien verloren en het overoude schild: ‘Naar den blauwen
hemel’ blikte ietwat zwaarmoedig neer. Maar de slanke fabriekspijpen met de zwarte
rookpluimen, gaven het geheel een ernst, een kracht, ja zelfs een waardigheid, dat
het zich zelf met de wijde vlakte, meer nog met de machtige bergen aan den horizon
gerust kon meten. Het verbaasde Frans. Terwijl hem onder het rijden ieder nieuw
huis beleedigd had, omdat het de schoone rust, de trotsche zekerheid, de hechte kracht
van de oude stad slinks en sluw scheen te storen, pasten de moderne fabriekspijpen
geheel en al in de omgeving, die stonden evenzoo zelfbewust, natuurnoodzakelijk,
onverwoestbaar voor alle eeuwigheid. En ofschoon de oude stad in haar geheel een
antiek uiterlijk had, bleef 't toch een bepaald karakter houden, zoodat zij zich door
het antieke niet liet beheerschen, maar er mede scheen te spelen, er over te beschikken
volgens haar luim, 't tastende op vermetele wijze en daarom vond Frans, dat ook de
fabriekspijpen om zoo te zeggen,
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een Romein waren, maar een Romein, die bescheiden genoeg was, zich niet te veel
te laten voorstaan op zijn grootheid en macht. Frans had dit in fabriekssteden nooit
zoo sterk opgemerkt als hier, waar 't mooie van den modernen tijd zoo nabij en
tegenover dat uit den ouden stond.
‘Het is wel wat grooter geworden sinds je 't-laatst hier was, vindt je niet?’ vroeg
Antoon en om van zijn trots geen blijk te geven, ging hij voort: ‘Maar wat ik zeggen
wil, je wilt ons dus het genoegen doen en voorloopig op je oude kamers op den
Arnsberg wonen, maar ik ben bang, dat je het op den duur toch niet volhoudt. Gabsch
verklaart, wanneer er ooit een prijs voor de ondeugendste kinderen uitgeloofd wordt,
de onzen die krijgen. Misschien is het overdreven. In 't begin vindt iedereen het leuk,
't is ook werkelijk de moeite waard. Maar zoodra je ze genoten hebt, zou ik je voor
willen stellen op het kasteeltje je intrek te nemen. Je hebt er altijd van gehouden en
ik heb al schik in de oogen die je zetten zult als je het nu ziet. Ik heb wel geen verstand
van die zaken, maar ik heb Höfelind verzocht het in te richten, die heeft uit het heele
land zeldzame oudheden bijeen gesleept, het wordt zeer bewonderd. Daar heb je rust.
Je kunt je dag indeelen zooals je 't wilt, door het bosch aan de achterzijde is het
nauwelijks een half uur naar ons toe, beneden woont de bewaarder, zijn vrouw kookt
voor je, je hebt je wagen, de oude Blasl ment, schrik niet van hem, hij ziet er enkel
wat wild uit, maar zoo gauw men zich aan hem gewend heeft, is hij heel goed, een
beetje langzaam bij het werk, maar vertrouwd, en jij houdt immers van origineelen.
Jou bevalt hij zeker, want een origineel is hij!’ Hij lachte. Voor zijn verleden zou ik
geen borg willen zijn, maar de twee jaren die hij bij mij is, heeft hij geen reden tot
klagen gegeven. Er gaan allerhande praatjes over hem, doch wat vroeger gebeurd is
gaat mij niets aan. Den eersten keer dacht ik ook bij mij-zelf: dien kerel zou ik niet
graag alleen in 't bosch ontmoeten! Misschien heeft hij werkelijk iets op zijn geweten,
maar dat moet men bij ons zoo nauw niet nemen, het zijn dikwijls de besten. Probeer
het maar eens met hem. Zelfs Höfelind heeft met hem gedweept.’
‘Was Höfelind dan hier?’ vroeg Frans.
‘De heele maand Mei’, antwoordde Antoon. ‘En waarschijnlijk komt hij ook weer
gauw terug. Hij schildert zijn Excellentie, waar je ook nog de hartelijke groeten van
moet hebben.’ En toen Frans zich niet dadelijk scheen te herinneren, ging Antoon
voort: ‘Zingerl’.
‘De kanunnik?’ riep Frans.
‘Hij is eindelijk excellentie geworden’, zeide Antoon, ‘doch in den geheimraad,
hoezeer hij er zelf ook tegen is geweest. Hij is er, geloof ik, nog niet heelemaal mee
ingenomen, die wil liever in het geheim zijn bemoeiingen uitstrekken. Overal de
hand in hebben, alle touwtjes
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vasthouden en daarbij doodonschuldig doen, zoodat niemand merkt welk een macht
hij heeft. Maar ze weten het allemaal natuurlijk, dat wil zeggen, waarschijnlijk is
zijn macht nog veel grooter dan men denkt. Maar jou mocht hij heel graag, hij
informeert altijd naar je, we kunnen nergens over klagen, en toch moet ik bekennen
met dergelijke menschen voel ik mij niet op mijn gemak. Juist omdat hij uiterlijk
niets bijzonders uitvoert en dus niet laat merken hoe handig hij is. Oom Erhard
verklaart, dat hij de invloedrijkste man van Oostenrijk is en ieder oogenblik hoort
men: Daar steekt natuurlijk niemand anders achter dan Zingerl. En met dat al woont
hij heel rustig in ons midden, men ziet hem nauwelijks, hoort hem niet, en wanneer
men hem eens ontmoet is hij zeer beleefd tegen iedereen, en juist dat maakt hem
verdacht. Ik weet er echter niets van, praat maar na wat anderen vertellen, maar in
ieder geval heeft hij iets heel geheimzinnigs.’
‘En Höfelind schildert hem uit?’ vroeg Frans. ‘Ja’, zei Antoon, ‘en men weet ook
weer niet: waarom, voor wie en waarvoor? Höfelind, ja die anders enkel prinsessen,
beroemde tooneelspelers en rijke joden schildert.’
‘Grootvader heeft hij toch ook geschilderd’, zeide Frans.
‘Dertig jaar geleden, ja’, antwoordde Antoon, ‘toen hij nog een onbekende schilder
was. Door dit schilderstuk is men pas opmerkzaam op hem geworden, zijn roem
dankt hij eigenlijk aan moeder. Maar tegenwoordig moet hij, naar men zegt, twintig
duizend kronen krijgen. Welnu, wie betaalt hem? De kanunnik uit zijn eigen zak?
Dat zeker niet! Je kunt begrijpen hoe zoo iets de menschen opwindt.’
‘Jou ook’, zeide Frans lachend. Antoon zag verrast op, dacht na en erkende
openhartig: ‘Ja, mij ook. Het gaat mij niets aan en anders ben ik heusch niet zoo.
Maar de kanunnik werkt soms bepaald prikkelend op me. Nu, en iedereen als men
slechts zijn naam noemt, zet zoo'n geheimzinnig gezicht. Ieder doet alsof hij wat
bijzonders weet, doch niets zeggen wil, en ik zou willen wedden, dat eigenlijk niemand
iets weet. Ik weet in 't geheel niets, en we kennen hem toch uit onze kinderjaren,
moeder heeft hem steeds raad gevraagd, en zoover ik me kan herinneren, gold na
grootvaders dood, altijd als regel, den kanunnik raad vragen. Ik doe 't zelf ook, op 't
oogenblik nog, en dat nu niet omdat Gabsch zoo gauw hij er vóór is, ook op alles ja
zegt, ja, met de vrouwen kan hij toch buitengewoon omspringen, maar 't is een feit,
zijn raad is altijd de beste, hij heeft zeker meer verstand dan wij allen met mekaar,
daar is niet aan te twijfelen; maar mij ergert enkel dat gepraat, dat optreden, want al
heeft hij een heel geleerden kop, daarom hoeft hij het rijk nog niet te regeeren. Dat
vind ik nu
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eigenlijk ook niet, maar als 't gebeurde, zouden we waarschijnlijk nog beter geregeerd
worden ook.’
‘Sedert wanneer doe je aan politiek?’ vroeg Frans. ‘Ik doe er in 't geheel niet aan’,
verzekerde Antoon, ‘behalve natuurlijk wanneer het belangen betreft van de brouwerij.
Dan moet het wel. En met de ervaringen die men hiermede opdoet, zou Zingerl mij
beter aanstaan dan onze ministers. Met hem kan men in ieder geval praten en hij
durft, maar de ministers zijn bang den mond te openen, uit vrees de een of ander te
stooten.’
‘Heb je er nooit aan gedacht jezelf verkiesbaar te stellen?’ vroeg Frans.
Zeg, asjeblief’, zeide Antoon verschrikt. Dan begon hij hartelijk te lachen. ‘Dat
ontbreekt mij nog. En waarvoor? Ik ben toch zeker wel een fatsoenlijk mensch.’
Nadenkend voegde hij er aan toe: ‘Dat zou glad verkeerd zijn ook. Zulk een
afgevaardigde is ten slotte niets meer dan een loopknecht voor anderen. Nee, nee,
wat noodig is, weet ik toch door te drijven. En dat betreft toch geregeld
belastingzaken, die zijn den kanunnik best toevertrouwd. Invloed heeft hij, dat is
zeker, al overdrijven de menschen. Ik weet echter niet hoe hij het geduld ertoe heeft
en den tijd, en ook het pleizier om zich met alles te bemoeien. Hij wordt ontzettend
veel lastig gevallen en iedereen hoort hij rustig aan en daarbij is hij altijd goed
gemutst. Enfin, je moet hem in ieder geval bezoeken, daar staat hij op, en men weet
niet, waar men hem nog eens voor noodig heeft. Doe 't desnoods voor mij. Met alle
anderen kan je omgaan zooals je wilt, het is mij tamelijk onverschillig wanneer ze
zich beleedigd mochten voelen, je bent feitelijk toch ook meer een geleerde of een
kunstenaar en met die neemt men het zoo nauw niet. Maar op de gunst van zijn
Excellentie, zooals ik zeg, ben ik meer gesteld. Frans zag zijn broer teeder van terzijde
aan; het knappe kindergezicht was zoo innemend, vooral wanneer hij het in een
ernstige plooi trok, de gewichtige uitdrukking stond hem heerlijk. Frans benijdde
hem. Zich zoo in zijn wenschen geheel te kunnen beperken; enkel kleine zorgen
hebben, die het leven uitmaken, en voor de rest de wereld laten rollen zonder zich
druk te maken, dat was misschien het geheim van alles, maar zeker moest men
daarvoor geboren zijn en een vrouw hebben die dik wordt, en zeven orgelpijpen.
Voor hem was 't misschien al te laat of 't was in ieder geval hoog tijd.
‘Als Höfelind komt’, hernam Antoon, ‘woont hij boven, en stoort je in niets, jullie
zijn bovendien ouwe vrienden.’
‘Vrienden’, viel Frans in, ‘is eigenlijk wat veel gezegd. Ik acht Höfelind zeer hoog,
ik was zijn leerling, ik dank heel veel aan hem, maar ik geloof niet, dat hij ooit een
vriend gehad heeft, want voor
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vriendschap behooren er twee: Höfelind heeft namelijk voor alles talent, behalve om
een vriend te wezen. Hij is enkel met zijn schilderwerk bevriend. Ik heb heele dagen,
halve nachten met hem doorgebracht, hij kan buitengewoon voorkomend zijn en wat
een gezellig prater! Maar men krijgt het idee, dat dit alles hem slechts dient om zich
op te winden, zich op te pompen, bij innerlijke rustpoozen, als de arbeidslust uitgeput
is. Hij is tuk op een geestverfrisschend onderhoud in tijden van eigen leegte, van
innerlijke kilte. Dan verwarmt hij zich bij de menschen, men is slechts brandmateriaal
voor hem. Ik neem hem dat niet kwalijk, maar een hechte vriendschap kan daar niet
op steunen.’ Antoon die gespannen geluisterd had, zei voorzichtig: ‘Ja, met groote
kunstenaars is 't moeilijk kersen eten! Hij is mij ook dikwijls hoogst eigenaardig
voorgekomen, zelfs abnormaal, maar dat hoort er misschien bij, wat begrijpen wij
daarvan? Hij moet nu twintig duizend kronen voor een portret krijgen. De menschen
die dat betalen, zullen wel weten waarom. Ik zou 't niet doen, al had ik 't ook; maar
als zoovelen zeggen, dat het zwendel is, vraag ik mij af, waarom zwendelen zij dan
ook niet? En zwendelen, waarvan er één onder een miljoen het klaar speelt, noem ik
ook kunst. Zoo denk ik er over. Ik begrijp er echter niet veel van. Ik kan enkel zeggen,
dat hij zich voor dat hij zulk een beroemd man is, tegenover ons zeer goed gedragen
heeft; men heeft van hem niets gezien of gehoord, alles vond hij goed, nooit heeft
iemand zich over hem beklaagd, en ik geloof, wanneer hij komen mocht, dat jullie,
hij boven, jij op de eerste étage, van elkander gescheiden, en dus niet gedwongen,
geenvan tweeën om je met elkander in te laten, mekaar best zult verdragen, en in het
ergste geval kan je immers bij ons weer je intrek nemen, desnoods nu reeds bij ons
blijven, net zooals je zelf verkiest. De hoofdzaak is, dat je er weer bent. En naar ik
hoop voor lang. Zoo gauw laten we je nu niet meer vertrekken, of 't moest zijn, dat
je 't niet langer prettig zou vinden. Geneer je niet en zeg 't dan openhartig. Zeker zou
't mij erg spijten en Gabsch ook, dat begrijp je, maar daar hoef jij je niets van aan te
trekken. Nu we zullen wel zorgen, dat het je goed bij ons bevalt. En wanneer de
kinderen het te bont maken, geef ze dan gerust een tik, je hoeft je niet te geneeren,
ze zijn het gewend, we voeden ze nog naar de oude methode op. Allo dus! Moge
deze hemelvaart ons allen ten zegen zijn!’ En hij lachte met vochtige oogen.
Daar sprongen de honden hem blaffend tegemoet, gravin Gabrielle stond wuivend
op den drempel, en de kinderen drongen zich om den oom, die hen één voor één op
moest tillen, tegen zich aan moest drukken, en zich af laten zoenen, tot Antoon hem
bevrijdde en naar de oude kamer troonde, waar werkelijk alles zijn veranderden heer
be-
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groette, juist als toen hij van Kremsmunster of van de universiteit op vacantie kwam.
Daar stonden zijn schoolboeken, daar hing zijn eerste geweer, dat hij van oom Erhard
gekregen had, en de gewaagde eerstelingen uit zijn jeugdigen schilderstijd had de
goede Antoon zelfs in keurige lijsten zorgvuldig bewaard....
Eindelijk was hij weer thuis!

Dante's goddelike komedie
de hel
Zang 31
1 Dezelfde tong, die eerst 'n beet mij toebracht,
zodat zij de ene en de andre wang mij kleurde,
bood later mij de beker der genezing.1)
4

Zò hoorde ik, dat de lans, die door Achilles
en door diens vader werd hanteerd, gewoon was,
om eerst iets kwaads en dan iets goeds te brengen.2)

7 Wij keerden 't jammer-volle3) dal de rug toe
op de oever,4) die 't aan alle kant omgordelt,
en staken toen dwars over,5) zonder spreken.
10 'tWas minder daar dan nacht, maar ook geen dag meer,6)
zodat mijn blikken weinig voorwaarts drongen;
doch in mijn oren klonk 'n zware horen,
13 zo luid, dat hij de donder hees gemaakt had,
terwijl mijn ogen, die hem tegensnelden,
geheel naar éne plaats getrokken werden.
16 Na 't vreeslik bloedbad, dat de grote Karel
zijn vrome paladijnen deed verliezen,
klonk niet zo oorverdovend Roelands horen.7) -

1) ‘Dezelfde tong’ d.i. de tong van Vergilius, die Dante eerst berispte (zie Z. 30 v. 131-132) en
daarna bemoedigde en vertroostte. (zie Z. 30 v. 141-145).
2) De lans, die Achilles eens geerfd had van zijn vader Peleus, bezat volgens de sage het
vermogen degenen, die ze eerst had gewond, later weer te genezen òfwel door eenvoudige
aanraking òfwel door het roest van haar punt. Zie Ovid. Metam. b. 12 v. 112 en b. 13 v.
171-172.
3) D. i. de 10de of laatste Gruwel-groeve.
4) Zie Z. 29 v. 52-53.
5) De beide Dichters liepen dus regelrecht aan op de diepe Helle-put, waarover al gesproken
werd in Z. 18 v. 4-5.
6) Er hing dus 'n zware schemer.
7) Deze verzen zien op de nederlaag bij Roncevaux in de Pyreneeën. Hier werd de achterhoede
van het leger van Karel de Grote, die zich uit Spanje terugtrok, door 'n overmacht van
Saracenen overvallen en totaal vernietigd. Onder de gesneuvelde paladijnen van Karel bevond
zich ook de dappere en beroemde Roeland. Om Karel te waarschuwen blies de stervende
Roeland zo geweldig op zijn horen, dat de slapen hem berstten en dat zijn vreeslik
hoorngeschal mijlen ver te horen was.
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19 Niet lang nog hield ik 't hoofd derwaarts8) geheven,
of 't was me, als zag ik vele hoge torens;
dies ik: ‘Spreek, Meester, wat voor stad is deze?’
22 En hij tot mij: ‘Daar door de duisternissen
uw blik van al te ver vooruit wil dringen,
gebeurt het, dat ge dwaalt in uw verbeelding.
25 Ginds aangekomen, zult ge wel ontwaren,
hoezeer het zintuig zich bedriegt door de afstand;
spoor dus u zelf wat aan tot groter snelheid.’
28 En liefdevol mij bij de hand nu nemend,
sprak hij: ‘Opdat de zaak u minder vreemd schijn',
zo weet, voór wij te samen verder schrijden,
31 zo weet, dat 't geenszins torens zijn maar reuzen;
ze staan daar in de put9) rondom z'n oever,
neerwaarts vanaf de navel, allen samen.’ 34 Gelijk, wanneer het wolkenfloers vaneenscheurt,
het oog allengs herbeeldt, wat eerst de nevel,
die heel de lucht verzwaart, ons hield verborgen,
37 dùs, wijl m'n blik de zwarte lucht-laag kliefde,
en wij al meer en meer bij de oever kwamen,
verzonk de waan, en klom de vrees mij hoger.
40 Gelijk toch op de ronding van z'n ring-muur
zich Montereggion10) kroont met vele torens,
zo droeg hier de oever, die de put omcirkelt,
43 als torens in het rond, de bovenlijven
der gruwbre reuzen, die Jupijn nog immer
vanuit de hemel dreigt, wanneer hij dondert.11)
47 En 'k zag van eén12) alreeds gelaat en schouders,
de borst, en van de buik 'n groot gedeelte,
en, langs de zijden neerwaarts, bei z'n armen.

8) Zie v. 15.
9) De put, al aangeduid, zoals gezegd, in Z. 18 v. 4-5, is 'n diepe schacht, die de toegang vormt
tot de 9de of laatste Hellekring, waar de verraders gestraft worden. Als bewakers van deze
toegang en de 9de Kring zien we hier de reuzen of Titanen, die eens opstonden tegen de
goden en ze uit de hemel wilden jagen. Bij hen bevindt zich ook de bijbelse reus Nemrod,
die door z'n toren van Babel als 't ware ook de hemel wilde bestormen. In hun sombere
grootheid zijn de reuzen hier tevens de symbolen van geweld en verraad.
10) ‘Montereggion’ (spreek uit: Monteredzjon), 'n oud kasteel nabij Siëna met 40 (?) torens op
z'n ringmuur.
11) Telkens als de reuzen het in de Hel horen donderen, denken zij met angst terug aan de slag
van Flegra ('n dal in Thessalië), toen ze de hemel wilden bestormen, maar door Jupiter
doodgebliksemd werden. (vgl. Z. 14 v. 58.)
12) Deze reus, als blijken zal uit v. 76, is Nemrod.
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49 Gewis, Natuur bewees aan de aarde 'n weldaad,
toen ze afliet zulke wezens nog te scheppen,
om Mars zijn grootste helpers weg te roven.13)
52 En rouwt zij niet om olifant noch walvis, wie scherper ziet en schouwt, zal om die reden
haar wijsheid en beleid nog hoger achten.
55 Want waar het hoger licht van rede en oordeel
zich voegt aan grove kracht en boze neiging,
kan zich de mens geen enkel bolwerk maken.14)
58 Zijn aangezicht15) geleek me in lengte en breedte
op de Appel van 't Sint-Pietersplein te Rome;16)
en naar verhouding waren de andre leden.
61 Zo liet dus de oever, die tot schootsvel strekte
van 't midden tot omlaag, van 't bovenlichaam
nog zoveel zien, dat om aan 't haar te raken,
64 drie Friezen17) zich vergeefs beijverd hadden;
want 'k schatte hem op dertig grote palmen
vandaàr, waar zich 'n man de mantel vastsnoert.
67 ‘Raphel maì amech izàbi almi’,18)
begon nu de onbehouwen muil te brullen,
die zachter klanken wis niet voegen zouden.
70 ‘Onnoozle ziel’, dùs sprak tot hem m'n Leidsman,
blijf bij uw hoorn, en zoek bij hem ontspanning,
als toorn of andre drift uw bloed in vlam zet.
73 Zoek aan uw hals, en 't koord zult gij daar vinden,
dat hem gebonden houdt, ziel vol verwarring;
en zie, hoe hij uw brede borst omslingert.’

13) Door hun geweldige lichaamskracht en grootte waren de reuzen vanzelf uitstekende dienaars
voor de oorlogsgod Mars.
14) De zin van v. 52-57 wordt door Haghebaert aldus weergegeven: ‘De natuur brengt nu nog
reusachtige dieren voort, maar geen reuzenmenschen meer, en dat is geheel recht en
voorzichtig gedaan. Immers de reusachtige dieren hebben geen verstand, en de mensch kan
tegen hen de schranderheid van zijn vernuft gebruiken. Maar aan de reuzen, die zelve verstand
hebben, wie kan wederstaan?’
15) ‘Zijn aangezicht’ n.l. van de reus uit v. 46.
16) Deze Appel is een verguld bronzen pijnappel, die oorspronkelik het Mausolëum (de
Engelenburcht) van keizer Hadrianus of het Pantheon bekroond had. In Dante's tijd bevond
hij zich onder de portiek aan het voorplein van de oude Sint Pieterskerk. Tegenwoordig is
hij opgesteld in de tuinen van het Vatikaan. Zijn hoogte bedraagt 2½ Meter.
17) De Friezen stonden in Dante's tijd bekend als zeer groot van gestalte.
18) 'n Onverstaanbaar duivelstaaltje, zoals Pluto uitsloeg bij de ingang van de 4de Hellekring.
(zie Z. 7 v. 1.)
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76 Dan zei hij mij: ‘Hoor deez' zich zelf verraden;
dit is die Nemrod,19) door wiens stout verzinnen
niet meer eén taal op aarde wordt gesproken.
79 Nu weg van hem; verspillen wij geen woorden!
Voor hem klinkt iedre taal, gelijk voor andren
de zijne, want geen sterveling verstaat ze.’
82 Dan, links gewend, vervolgden we onze reistocht
en vonden spoedig op 'n boogschot afstand
'n andere reus, veel woester nog en groter.
85 Wie hier de meester was om hem te boeien,
ik kan 't niet zeggen, maar gebonden waren
hem de armen, de éne voór, de rechter achter,
88 door middel van 'n keten, hem omslingrend
vanaf de hals, zodat hij 't bovenlichaam
omwonden hield tot met de vijfde kronkel.
91 ‘Deez' trotsaard hier wilde eens bewijzen geven
van zijne sterkte tegen de Oppergodheid,20)
sprak nu mijn Gids, ‘dus kreeg hij deez' beloning.
94 Hij heet Fialtes21) en zijn proefstuk gaf hij,
toen 't reuzen-rot het godendom deed siddren.
Nooit, nooit beweegt hij meer de opstandige armen.’
97 En ik tot hem: ‘Als 't kan, zou ik wel wensen,
dat ik van Briareūs' wanstaltig wezen
eens kennis nemen kon met eigen ogen.’22)
100 Hij nu hernam: ‘Antëus23) zult ge aanschouwen
hier zeer nabij; hij spreekt en torst geen keten24)
en draagt ons naar de bodem aller boosheid.25)

19) ‘Nemrod’: de eerste koning van Babylon. Hij werd de oorzaak van de z.g. Babyloniese
spraakverwarring.
20) N.l. Jupiter.
21) Fialtes was 'n zoon van Neptunus en Iphimedia. Hij en z'n broer Otus stapelden de bergen
Ossa en Pelion op de Olympus om de hemel te bestormen.
22) Briareus of Egeon, 'n zoon van Uranus en Terra, 'n reusachtig monster met 100 armen en 50
monden. De nieuwsgierigheid van Dante om dit monster te zien was gewekt door de
beschrijving, die Vergilius er van geeft in de Aenëide b. 10 v. 565 vggll.
23) ‘Antëus’, eveneens 'n zoon van Uranus en Terra.
24) Hij is niet geboeid, waarschijnlik, omdat hij geen deel genomen had aan de strijd der Titanen
tegen de Goden. (zie v. 119-120.)
25) ‘de bodem aller boosheid’ d.w.z. de bodem der Hel.
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103 Die gij wilt zien,26) bevindt zich heel wat verder,
en is geboeid en van gestalte als deze;27)
alleen schijnt hij van aangezicht nog woester.’
106 Nooit beefde en trilde de aarde zo geweldig,
dat zij aldus 'n toren zelfs deed beven,
als nu Fialtes plots begon te schudden.
109 Toen was ik angstiger dan ooit voor sterven;
en meer dan zulk 'n angst was ook niet nodig,
indien mijn oog de boeien niet aanschouwd had.
112 We gingen weder voorwaarts en we kwamen
nu bij Antëus, die vijf ellen zeker,
het hoofd niet meegeteld, nog uit de put stak.
115 ‘O gij,28) die in het dal vol lotsverwissling,29)
waar Scipio zo groot 'n roem mocht erven,
toen Hannibal daar met de zijnen vluchtte,
118 wel meer dan duizend leeuwen buit gemaakt hebt,30)
en die, hadt ge in de grote strijd uw broedren
eens bijgestaan, - als blijkbaar nog geloofd wordt, -31)
121 der aarde zonen hadt doen zegepralen,
zet ons omlaag, (en 't wekke niet uw afkeer)
daar waar de kou Cocytus'32) golven kluistert.
124 Doe ons niet gaan naar Titius noch Typhon;33)
deez'34) kan u geven, waarnaar hier verlangd wordt;35)
buig u dus neer en laat de lip niet hangen.
127 Nog kan hij in de wereld roem u geven,
dewijl hij leeft en lang nog meent te leven,
zo voór zijn tijd hem 's hemels gunst niet oproept.’

26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)
35)

N.l. Briareūs.
Waarom Vergilius hier Briareūs' beschrijving uit de Aenëide verloochent, weet ik niet.
‘O gij’ n.l. Antëus.
het dal vol lotsverwisseling is het dal van Bagrada bij Zama in Noord-Afrika. Terecht noemt
Dante het vol lotsverwisseling, omdat daar Hannibal na vele overwinningen nu zelf verslagen
werd door Scipio. Volgens Lucanus. Pharsal. b. 4 v. 590 ss woonde Antëus in het Bragada-dal.
Antëus stond bekend als 'n beroem leeuwejager.
Om Antëus gunstig te stemmen, vleit Vergilius hem met deze ongelooflike veronderstelling.
‘Maar de hoovaardigheid ziet zoo nauw niet,’ zegt Haghebaert.
‘Cocytus’: de laatste grote Helle-rivier.
Titius en Typhon: twee andere reuzen, die zich in de nabijheid bevonden.
Deez' d.i. Dante.
N.l. roem. (zie z. 127). Dit is de laatste maal, dat het zinspelen op roem de verdoemden
gunstig zal stemmen. In de 9de Kring of diepste Hellekuil verlangen de verdoemden alleen
vergetelheid. (zie Z. 32 v. 94.)

Roeping. Jaargang 3

102
130 Zò sprak de Meester; en de reus stak haastig
de handen uit en greep hem, met die handen,
wier harde greep eens Herkules gewaar werd.36)
133 Vergilius, toen hij zich grijpen voelde,
zei mij: ‘Kom hier, zodat ik ù kan grijpen.’
Toen deed hij zò, dat wij eén bundel werden.37)
136 Als de aanblik is der Carisenda-toren38)
waar zij vooroverhelt, wanneer de wolken
er overgaan, zodat zij schijnt te vallen,
139 dùs scheen Antëus mij, toen ik, vol spanning,
hem buigen zag; en 'k voelde toen eén oogwenk,
dat ik heel graag 'n andre weg gegaan was.
142 Maar zacht liet hij ons neder op de bodem,
wiens muil èn Lucifer èn Judas opslokt;39)
niet lang nochtans bleef hij aldus gebogen,
145 maar als 'n mast-op-'t-schip hief hij zich opwaarts.

C. KOPS, O.F.M.

Leven en beschaving
T'ene grote, allesbeheersende is voor de mens, in welk beginsel z'n leven wortelt.
Z'n leven, helemaal, inwendig in z'n begeren, in z'n streven, in z'n afkering, in z'n
strijd; uitwendig in z'n woord, in z'n daad, in alles wat zichbtaar is voor de medemens.
Niet voor d'ene zaak z'n zielebeginsel laten uitwerken in volle sterkheid, en voor
d'andere zaak dat zielebeginsel opzij schuiven, en z'n werk doen, alsof dat beginsel
niet gekend was. Alles in hem, wat menselik is, wat met z'n menselik besef wordt
gedacht en gedaan, wordt gevoeld en geuit, dat alles, dat hele leven moet groeien uit
één menselik beginsel, dat klaar gezien is in z'n verstand, en met vaste kracht gevolgd
wordt door z'n wil.
En dan zijn er maar twee grote beginselen, die 't menselik leven kunnen beheersen,
twee beginselen die in hun wezen elkander uitsluiten. De mens stelt ofwel God tot
de kern, 't middelpunt van z'n leven, of wel hij heeft zichzelf gemaakt tot 't middelpunt,
waar

36) Herkules worstelde eens met Antëus. Telkens echter als de reus in aanraking kwam met de
aarde, kreeg hij nieuwe krachten en het kostte de heros dan ook geweldig veel moeite om
zijn tegenstander ten onder te brengen. Vgl. Luc. Phars.
37) Vergilius omsloot Dante vast met zijn armen.
38) 'n Scheve toren in Bologna.
39) Zie Z. 34 v. 20 en v. 62.
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heel z'n leven uit geleefd wordt. En zoals de mens is, zo is de gemeenschap uit die
mensen samengesteld: naar God ziet die gemeenschap als naar z'n begin en einde,
of wel de persoonlike menskultuur bepaalt heel z'n wezen en streven.
God, de kern van 't leven, dat is't kristendom; de mens zelf, kern van z'n leven,
dat is't heidendom. Uit beide grote levensbeginselen groeit 'n menselike beschaving,
die dikwels heel 't leven bepaalt van de mens in z'n afzonderlike persoonlikheid, en
evenzo de richting van leven en streven in de gemeenschap.
T' grote beschaafde heidendom leefde gewoonlik uit 't beginsel van de
mensheid-kultuur; voor de heidense gemeenschap was 't hoge ideaal, de aardse mens
als opperste wezen in 't middelpunt te stellen van heel de wereld, en alle krachten
samen te trekken om de menselike hoogheid te dienen, en de mens in al z'n aardse
strevingen tot zo hoog mogelike aardse heerlikheid op te voeren, als enig menswaardig
ideaal. Hier op aarde lag z'n geluk, z'n grootheid, z'n vreugde, z'n hele heerlikheid,
en de kultuur moest hem dat alles geven zo rijk zo overvloedig mogelik. En omdat
de mens prakties geen hoger leven kende dan die aardse intellektuele en stoffelike
welvaart, kende ook de best beschaafde gemeenschap geen hoger doel, dan z'n eigen
leden die welvaart zo sterk en zo duurzaam mogelik te verzekeren, onverschillig
voor de welvaart, voor de beschaving van anderen, ja zelfs met moedwillige
vernietiging van die aardse beschaving en aardse welvaart van anderen, als ze
meenden hun eigen kultuur ermee te verhogen.
En dat moet noodzakelik volgen als de daad uit 't beginsel. Is de mens zelf de alles
bewerkende en de alles opslorpende kern van 't menselik leven, de mens zelf alleen
't middelpunt van z'n leven, dan is geen andere, ja mischien geen betere konsekwentie
mogelik juist voor sterkwillenden en hoogstrevenden.
Uit dat enkel menselik beginsel zijn gegroeid de grote beschavingen van 't
heidendom: de Griekse beschaving, de Romeinse, en al wat daarna uit datzelfde
beginsel heeft geleefd, of heeft trachten te leven: de Renaissance in vroeger eeuwen,
de Renaissance in onze tijden; en de levensbeschaving van iedere wezenlik heidense
mens afzonderlik.
Maar de kristelike beschaving, en iedere beschaving die in wezenlike
Godserkenning wortelt, stelt niet de mens, hoe hoog ook, als middelpunt van 't
menselik leven, maar God, en God alleen. En dit beginsel richt en bepaalt alle
strevingen en bedoelingen, alle denken en willen, alle woord en daad, nooit naar de
opperste hoogheid van de mens, maar alleen naar de opperste hoogheid van God.
Dit goddelik levensbeginsel is niet krachteloos om de menselike kultuur te dienen
in't aardse leven van de mens, maar is onvergelijkelik
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dieper in innig krachtsbewustzijn, en rijker in konsekwente daden, dan 't menselik
levensbeginsel zijn kan. Omdat 't menselik levensbeginsel de natuur van de mens
vervalst en dus noodzakelik verzwakt, en 't goddelik levensbeginsel juist de menselike
natuur in z'n diepste wezen erkent en doorschouwt, en alle menselike krachten volgens
de zuiver erkende natuur zuiver richten kan op 't doel, 't enige doel waarvoor 't
menselik wezen gemaakt is, waarvoor al z'n krachten gemaakt zijn, op God. Op God,
waaruit de menselike natuur van iedere mens is voortgekomen, waar de menselike
natuur van iedere mens op gericht is, en op gericht zal blijven in alle eeuwigheid.
De mens die God niet stelt in't middelpunt van z'n leven, verzet zich tegen z'n richter,
poogt z'n natuur en z'n krachten te verwringen met geweld van z'n enig doel af, en
verlaagt natuurnoodzakelik z'n menselike hoogheid.
T'goddelik levensbeginsel stelt niet 't geluk en de heerlikheid van de mens in't
aardse menselik leven volgens de aardse begeringen en strevingen van de mens, maar
stelt z'n overvloedig geluk en z'n hoge heerlikheid in et wetens en willens mee richten
van z'n wezen naar 't doel, naar God, waarheen God 't wezen van iedere mens
noodzakelik richten moet. En dat zich zelf mee richten op God van de mens maakt
niet krachteloos z'n streven naar menselike hoogheid op aarde, naar zo rijk mogelik
aardse heerlikheid, maar stuwt alle menselike krachten naar de wezenlik menselike
grootheid en 't meest menselike geluk op aarde. Want alleen et zuiver voldoen aan
z'n wezen volgens alle krachten van dat wezen, naar Gods bedoeling, kan de menselike
hoogheid, de menselike kultuur, 't menselik geluk zo rijk mogelik verzekeren.
De mens die prakties dat hoger leven kent in God, z'n geestelike en stoffelike
welvaart zoekt in God, wil ook de leden van zijn gemeenschap opleiden en opvoeren
tot dat hoger leven in de aardse strevingen naar geestelik en stoffelik welzijn; is niet
onverschillig en nog minder vijandig voor de beschaving en welvaart van anderen,
maar moet als noodzakelik volgende werking van zijn levensbeginsel, ook streven
met alle kracht, om de menselike kultuur volgens dat goddelik beginsel te verhogen.
Is God de alles werkende en alles aantrekkende kern van't menselik leven, God
alleen 't middelpunt van z'n leven, dan is konsekwent 't allerhoogste menszijn mogelik
voor allen, die willen en streven in de bovenaardse kracht van dat beginsel.
Uit dat goddelik beginsel zijn gegroeid de grote kristelike beschavingen van de
beste tijden der middeleeuwen, in hun diepste wezen één samensluitende kristelike
beschaving van harmonies inwendig en uitwendig leven, in ieder persoonlik, en in
de samenleving gemeen-
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schappelik. Uit datzelfde beginsel bloeit de beschaving van ieder kristen mens en
van alle gemeenschappen klein en groot, waar de kristenmensen hun goddelik beginsel
beleven, in de ootmoed van eigen ziel en in de sterkte van Gods genade.
(Wordt voortgezet)
H. MOLLER
TILBURG, Sint Maarten, 11 November 1924.

Moderne muziek
Harmonie.
Wat het meest afstoot, het meest aantrekt, het meest bevreemdt of het sterkst boeit
in de modernste muziek, dat zijn de harmonieën, de samenklanken, de
‘afgrijselijkheden’, de ‘valsche’ noten!
Toch is ook dit maar uiterlijkheid, die geen waarde geeft aan het innerlijke wezen,
zooals niets in de muzikale uiterlijkheid het Wezen kan scheppen of benaderen.
Onlangs hoorden we onverwachts de ouverture ‘König Stephan’ van Beethoven,
zelden gespeeld, omdat het stuk te potpourrie-achtig ontworpen is en men er alleen
de hand van Beethoven in herkent, niet zijn geest. Ja, die hand is van den genialen
componist! Zijn strijkers klinken als mat-goud, de houtblazers en hoorns mengen
zich in dien rijkdom van boeiende schakeeringen, welke we alleen van Beethoven
kennen en toch: de meesterhand schrijft hier zinnen die een middelmatig componist
uit zijn tijd ook zou kunnen vinden. Zoo ook biedt de harmonische gedaante van een
stuk ons geen gegevens voor wat er dieper in schuilt. Wat zijn b.v. enkele quinten,
die op elkaar volgen? En toch schrijft Puccini als inleiding op den sneeuwigen,
kouden wintermorgen van zijn ‘Bohème’ quinten, die daar alles doen, die den hoorder
aangrijpen en onweerstaanbaar suggestief richten naar de dramatische kracht welke
er van die vondst uitgaat.
Een geweldige geest zou de scherpste dissonanten kunnen opheffen tot een willig
uitdrukkingsmiddel, terwijl de liefste, zachtst-consoneerende muziek, ons een
‘bazarsmaak in den mond’ kan geven, om een uitdrukking van den ouden Molkenboer
in herinnering te brengen. Strawinsky schrijft in zijn ‘Sacre du Printemps’ de hardste,
verscheurendste dissonanten en die allen bij elkaar hebben niet zooveel effect, als
de bekende dissonanten in de blazers en strijkers uit het eerste deel van Beethovens
Derde Symphonie. De heftigste, verwrongen- dramatische schrilheden probeeren
ons wellicht een gevoel van grondeloze nietigheid te suggereeren, doch een bas-thema
van Bach met de simpelste middelen uitgedrukt, typeert de aller-modernste,
aller-ingewikkeldste uitingen tot kinderspel.

Roeping. Jaargang 3

106
Nu noem ik Bach.
En laat ik hem nu eigenlijk niet meer noemen, want elke groote componist, die na
den grooten cantor schrijft, werkt eigenlijk slechts om diens grootheid nog meer te
accentueeren!
En van dissonanten gesproken!
Beethoven is na Bach de dramatische vooruitgang, doch de harmonieën werden
armer! Maar bij Bach is die rijkdom zóó geheel onderworpen aan den geest, dat hij
in de meest zuivere beteekenis een stijl vormt, waarin elk détail op zijn plaats staat.
En juist deze simpele waarheid is het mysterie voor het menschelijk-volmaakte. Toen
ongeveer tegelijkertijd de Bach- èn de Händel-uitgaven verschenen, was Brahms
natuurlijk geabonneerd op beide; als er een Händel-aflevering kwam, bladerde hij
erin en zei: ‘Ja, ja, dat is buitengewoon belangrijk’ en plaatste het exemplaar bij de
andere, doch als er weer een Bach-heft verscheen, werkte hij het van het begin tot
het eind door! Goed gezien, zoogenaamde ‘stugge vrijgezel’!
Aldus: over den aller-modernsten Bach zullen we het - uit een principe van eerlijke
concurrentie met onze kleinere tijdgenooten - niet hebben. Verbeeld-je, dat ik hier
een dithyrambe op Bach zou gaan schrijven, dan beliep ik de kans om in ‘Roeping’
voor de ‘allerjongsten’ een vreemde eend in de bijt te zijn!!
Neen, we keeren terug naar het probleem van heden: de harmonieën, de verhouding
tusschen den consonant en den dissonant. Dit vormt voor een groot deel de
uiterlijkheid van onze hedendaagsche muziek, want over de andere elementen: de
melodievorming, het rhythme en den vorm krijgen we het later.
Moet ik voor leeken-lezers de geschiedenis van het dissonantisme gaan verhalen
aan de hand der groote theoretici als J. Th. Rameau, Moritz, Hauptmann, Helmholtz
of Riemann? Wat zou hun het geredeneer over trillingsgetallen en hun logarithmen
baten? Er is voor den vakman interessants genoeg aan, maar voor onze
maandschriftlezers zou ik ongenietbare, wiskundige litteratuur neerschrijven.
Bovendien zou ik met Rameau, wiens boekje ‘Demonstration du principe de
l'harmonie’ in 1750 verscheen, al veel te laat beginnen, want in 1604 schreef
Monteverdi in het vijfde boek der 5-stemmige madrigalen al dissonanten zonder
voorbereiding, welke eigenlijk tot op onzen tijd nog verboden waren! Zou ik vroeg
genoeg zijn, indien ik 2000 jaar terugging en in Griekenland ging kiezen tusschen
de groep van Pythagoras, die alleen afging bij het vaststellen van een consonant op
de eenvoudige getallenverhouding der geluidstrillingen en van Aristoxenos (350 v.
Chr.) die beweerde, dat getallen niets te maken
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hadden met al of niet samenklinken, doch dat het oor rechter moest zijn?
Of moet men te rade gaan bij Schönberg, die geen dissonanten, geen mooi of
leelijk meer aanneemt, dan wel de meeningen van Helmholtz en Riemann tegen
elkaar afwegen, waarvan de eerste zegt, dat er slechts een gradueel verschil bestaat
tusschen consonant en dissonant en de ander, dat het onderscheid principieel is?
In het begin van de ontwikkeling der meerstemmigheid in Europa, schreef men
uitsluitend in quinten, later kwamen terts en kwart, nog later septime en none in
gebruik, terwijl het gebruik van quinten verboden werd! Debussy was een der eersten
die het samengaan van quinten in de stemvoering weer aannam, maar in ongeveer
1860 hield de Duitscher Weitzmann al een pleidooi voor de gesmade quintengangen,
en gaf er zelfs een staaltje van in eenige kleine composities, vergezeld van proeven
in quintenverbindingen uit Gluck, Mozart, Weber, Beethoven, Schumann, Hiller en
de ‘Harmonik’ van Hauptmann.
En geloof me, lezer, al die strijdvragen, al dat getwist is onmiddellijk uit de
gedachte geweest wanneer men goede muziek hoorde! Of zou ook het apostelwoord
hier niet gelden: dat wie alle gaven bezit, maar hij heeft de Liefde niet, slechts een
klinkende schel is?
‘Je moet muziek hooren voor je pleizier’ zegt de man uit het volk en de ontwikkelde
liefhebber van dertig jaar terug zei bij het hooren van Debussy: ‘Neen, muziek moet
iets streelends zijn!’, terwijl diezelfde Debussy toch ook schrijft, dat ‘muziek ons
genoegen moet geven’.
Maar dat genoegen!
Loopt omtrent het ‘genoegen’ der menschen niet juist de scheiding tusschen goed
en kwaad en is de duviel als meester van het kwaad ook niet de meester van het
leelijke?
Straks gaan we door over de harmonieën, maar nu: wat verwachten we van de
muziek? Een verstrooiing, een deconcentratie. De decoratieve muziek van Haydn
en Mozart schenkt ons als uiterst smaakvol notenspel, als geniale muziek-zonder-meer
zulk een verstrooiing en intens genot. Maar we willen verder en meer. Daar is de
muziek, die ons aan de aarde ontrukt, die duidelijk, over-duidelijk spreekt van
onuitsprekelijke, verheven geheimenissen, die niets bepaalds omgrenst, maar
ontwijfelbaar heenwijst naar de Bron van alle schoonheid: naar God.
Wil ik zoo maar wat voor de hand liggende voorbeelden opnoemen? Zonder orde,
zonder regel: Bruckner in zijn prachtig quintet, vooral het Adagio en in vele deelen
zijner kinderlijk-grootsche, primitief-
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geweldige symphonieën, die als een blok graniet van geloof staan in onze verscheurde
en verdwaasde tijden;
Beethoven in sommige kwartetten in zijn piano-sonates (denk aan den inzet van
het Des-dur-accoord uit de Sonate Appasionata, aan het Adagio Molto uit zijn opus
111, waar langzamerhand het heelal schijnt te gaan wentelen om Het Mysterie) in
zijn Negende Symphonie;
Mahler in het langzame deel zijner Vierde Symphonie.
En vergelijk dan hiermede - om het nog duidelijker te maken - het Geloofs-motief
in zijn leege, sequens-achtige herhalingen uit den Parsifal van Wagner, den man, die
alles bezat behalve juist het kinderlijk geloof en de ascese. En met hoe hooger dingen
de muziek zich bemoeit, des te ‘hooger’ zal het ‘genot’ zijn, hetwelk een genie ons
schenken kan. Nu is het maar de vraag: zal de modernste muziek zich, uit de natuur
van een genie voortspruitend, wenden naar het Allerhoogste. Dan, geloof me, hinderen
ook geen uiterlijke verschijnselen meer. Maar tot nu toe zijn Bruckner en Mahler,
de vroom en kinderlijk geloovende katholiek en de zoekende, Liefde-begeerende
Jood, de laatsten die zich Jenseits getrokken voelden. Over de moderne muziek ligt
een heidensche sfeer, wil ik het anders zeggen: ze heeft een materialistischen
hoofdtrek. Ze verplaatst ons in de gedachten en gevoelens van de faunen-wereld,
schildert ons de sfeer van land en zee, van nationaliteiten of voert ons terug naar de
prae-historische uitingen van offerdans en liefde. Dit alles wordt uitgedrukt met de
meest mogelijke verfijning, met een tevoren nog niet bereikt raffinement, maar de
grootsche trek van de universeele klassieken vindt nog geen nieuwe spraak bij de
jongeren en jongsten.
Op een der Parijsche boulevards in een miniatuur odeur-paleisje, zag ik een
artisten-portret, waarop de afgebeelde met een korten tekst en zijn handteekening
hulde bracht aan den odeur-fabrikant voor zijn nieuwste reuk-snufjes en hem die
hulde bracht uit naam van de aller-modernste componisten!!
Als de nieuwe kunst moet groeien in de sfeer van den boulevard en van het
groote-stads-leven, kon ze wel eens geheel vreemd zijn aan den grooten geestelijken
opgang van een herboren en ver-adeld menschdom.

Wanneer we nu nog even terugkeeren naar ons dissonantisme, dan zien we spoedig,
dat de moderne harmonie nog veel verder gaat, dan de quinten-gangen gelijk recht
te verschaffen met de tertsen en sexten. De oude harmonieleer kende de tertsen,
kwarten, sexten en octaven:
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Maar, zeggen de modernen, we zouden niet weten, waarom de quinten, seconden en
septimen moesten achtergesteld worden:

Alleen: eer het gehoor daar vertrouwd mee raakt, zal het noodzakelijk zijn in het
piano-onderricht de toonladders, behalve in tertsen en sexten, ook in de andere
intervallen te doen studeeren, anders blijft voor het volk de nieuwe harmonie steeds
wrang en ongenietbaar!
Want we zijn nog niet aan het eind van de vernieuwingen. Daar is het chromatisme,
dat, consequent toegepast, geen toonaard meer laat herkennen, doch in de halve tonen
vrij grijpt, wat noodig is. Reger is wellicht het voorbeeld van deze, thans reeds
verbleekte, kunst of de allernieuwste uitvinding van de onderverdeeling in kwarttonen
(waarvan de Tsjech Alois Haba in zijn strijkkwartet gebruik maakt) zou daar nieuw
leven moeten brengen, wat we voorshands nog niet kunnen aannemen. Ook al omdat
zulke muziek alleen op strijk-instrumenten ten gehoore gebracht kan worden.
Tegenover het chromatisme staat de school van Debussy die juist - integenstelling
met de richting van Wagner, Strauss en Reger - zich verklaart voor het gebruik der
diatonische toonladder, terwijl de poly-tonalen zich beijveren om verschillende
toonschalen door elkaar te laten klinken.
We zijn op den goeden weg der ontwikkeling wanneer we hun redeneering volgen,
die zegt, dat de vroegere muziek slechts een beperking was der mogelijkheden, doch
Alfredo Casella, de moderne Italiaan, heeft ongelijk wanneer hij verklaart, dat de
mensch ten op-

Roeping. Jaargang 3

110
zichte der nieuwe muziek zijn gevoel op zij moet zetten. Wanneer men gaat tornen
aan de eeuwige wetten van het bestaan, moet men mislukken. In den mond van zulke
menschen is het woord of de beschuldiging: ‘ouderwetsch’ een lafheid, welke ze niet
durven begaan tegenover hun eigen ouderwetschen bloedsomloop of ademhaling!
De poly-tonaliteit nu is het element, waartegen het menschdom tegenwoordig nog
zijn scheefste gezicht zet: linkerhand in Des, rechter in C, is velen nog te machtig!
Strawinsky's opzienbarend ‘Sacre du Printemps’ is in dit opzicht het allernieuwste;
doch tevens is het héél erg, dat dit stuk nu al twaalf jaar oud is, geen ontwikkeling
meer toelaat, na eenige malen hooren veel van zijn extra-ordinariteit verliest (waarom
leverde men veldslagen in de concertzalen bij de uitvoeringen?) en zelfs een sadistisch
verlangen doet opkomen naar nòg scherper dissonanten. Het kenmerk van alle
louter-sensueele genoegens!

Het kan ons gebeuren, dat we op een avond naar een vergadering trekken, waar een
ons onbekend spreker het hebben zal over een hoog onderwerp. In de trem treft ons
een mede-passagier door zijn zeer leelijk gelaat. Maar op het podium staat tot onze
groote verwondering die man als spreker. Geloof me lezer, als in dien mensch de
Liefde brandt, zal hij ons over zijn afstootend uiterlijk heen helpen en tenslotte zien
we in datzelfde gelaat de schoonheid lichten.
Zóó is het met de moderne muziek.
Als haar innerlijke kracht even sterk is als bij de klassieken, die ons in ons-zelf
doen keeren, die ons stil maken en die den hoorder in stilte leeren aanbidden (we
kennen allen den magischen invloed van een Beethoven-cyclus, van een groot
Bach-werk, van Bruckner, van César Franck van Gustav Mahler) dan ook zal haar
uiterlijke verschijning - laat deze ‘dissonant’ zijn zooveel ze wil - ons schoon
voorkomen. Ze heeft reeds veel heerlijks!
THEO VÄN DER BIJL
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Lichaamstaal of zieletaal
'N mooi kruisbeeld moet, naar de zin van heel velen, 'n zuiver anatomies lichaam te
zien geven. En die beeldhouwer of schilder is 'n hele baas in de kunst, die z'n erge
knapheid laat zien in de anatomiese verhoudingen. Anders is 't niet echt volgens 't
oordeel van de bevoegde kunstenaars. De afbeelding van Kristus, stervend aan 't
kruis is toch de afbeelding van 'n menselik lichaam.
Soms wordt er ook nog aan gedacht, dat 't toch 'n lijdend lichaam is, van 'n
gemartelde in de hevigste folteringen, uitgeput tot de laatste krachtsinspanning, maar
dat is al betrekkelik bijzaak bij velen. Änatomies is de hoogste zuiverste kunst. T'is
niet eens anatomies juist, is wel de sterkste versmading die 'n schilder of beeldhouwer
treffen kan.
Maar, moeten we dan in de afbeelding van de gekruiste Kristus de afbeelding
hebben van 'n stervend of gestorven lichaam, of van de Kristus, de Godmens, die
sterft in eindeloze liefde voor de zondige mens? de door z'n Goddelike Natuur als
verlatene om 't diepste zieleleed te lijden uit liefde voor ons zondaars?
Onze gewone kruisbeelden, och zo jammer, die geven ons niets anders dan
lichaamstaal; 'n lijk dat hangt aan 'n kruis, verder niets. En omdat 't hangt aan 'n kruis,
kunnen we begrijpen, dat bedoeld is, ons Kristus voor ogen te brengen; of liever ons
te herinneren aan Kristus. Meer doen ze niet voor ons die armelike kruisen in al hun
dure pracht dikwels, ook niet de officiële kunststukken, dikwels hooggeprezen
voorstellingen.
Lichaamstaal geen zieletaal. Onze ziel wordt niet bewogen door de aanschouwing
van ons oog, omdat die afbeelding helemaal zwijgt voor onze hunkerend luisterende
ziel. Alleen 'n zwakke terstond verdwenen aanduiding aan onze lichamelike ogen,
die ons moet zeggen: hier is de Kristus, maar ons de Kristus niet laat zien. Niets meer
dan 't enkele koue woord: daar hangt Kristus. Nee, zelfs dat niet, nog killer, daar
hangt 'n aanduiding van de gekruiste Kristus. Kan zoiets doordringen tot in onze
ziel?
Moeten we daarom, zolang we geen wezenlike Kristussen in onze huiskamers
hebben, de kruisbeelden maar weglaten? Nee, zeker niet. De herinnering aan Kristus
gekruist, al is die nog zo zwak, is beter, héél veel beter dan helemaal geen herinnering
aanschouwelik voor 't lichamelike oog. Want ook hier geldt, jammer genoeg zo
dikwels: uit 't oog, uit 't hart. Door die uitwendige vage, zo koele herinnering, maar
herinnering maar heenwijzing dan toch, kán in onze ziel door eigen
verbeeldingskracht, door eigen zielsbepeinzing, met Gods genade, de wezenlike
Kristus, de liefdelijder om ons, spreken tot onze
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ziel. En die mogelikheid, die mischten spaarzame werkelikheid, is te kostbaar, om
moedwillig te verzuimen. Dankbaar moeten we ook die zwakke mogelikheden
aanvaarden.
Maar wat is die mogelikheid onnoemelik veel sterker, wat is die uitwendige
gelegenheid onnoemelik veel werkeliker, als de wezenlik diep-kristelike kunstenaar
in eigen ontroerde ziel iets heeft mogen aanschouwen van Kristus' onbegrijpelike
liefde voor de zondige mens, en die ontroerde aanschouwing heeft gelegd in de
lichamelike vormen zichtbaar voor ons oog. Hoeveel makkeliker spreekt dan die
Kristus tot onze ziel door de vormen heen, omdat niet de vormen er zijn om hun zelf,
niet spreken voor hun zelf, maar de aanschouwbare en aanvoelbare vormen zijn van
't goddelike, dat de ziel verstaat, omdat die voor 't goddelike, voor de goddelike liefde
geschapen is.
Geen zielloze anatomie van 't dode lichaam; maar de levende ziel van Kristus'
liefde, dat moet ons kruisbeeld zijn.
H.M.
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Frederik van Eeden in het licht van zijn tijd
Men kan de persoonlijkheid van Frederik van Eeden van twee kanten beschouwen:
als verschijning en als verschijnsel. Zoo grillig en problematiek de figuur kan zijn,
zoo eenvoudig is het geval. Voor de waardeering van den kunstenaar van Eeden is
er alle mogelijke speelruimte - over niemand in de moderne litteratuur zijn de buien
van ‘Hosannah’ en ‘Crucifige’ wisselvalliger heengegaan dan over van Eeden - maar
over zijn beteekenis als tijdsfenomeen kan er haast niet anders dan eenstemmigheid
zijn, en die beteekenis kan nauwelijks hoog genoeg worden getaxeerd. Het zou een
waagstuk kunnen heeten, over van Eeden het woord te nemen, nadat Feber in zijn
geschrift ‘Frederik van Eeden's Ontwikkelingsgang’ een meesterstuk van
karakteristiek heeft geleverd.
Van Deyssel stelde de critiek twee mogelijkheden, al naar gelang ze een van deze
twee vragen wil beantwoorden: Hoe is de kunst? Of: Hoe komt ze zoo te zijn? Wie
zich met het laatste probleem wil bezig houden, heeft te maken met den mensch, die
de kunst schiep, en de omstandigheden, waarin hij dat deed. Hij heeft te zoeken naar
den ondergrond der persoonlijkheid, waar het waarom en het hoe van het ontstaan
der kunstwerken, naar den invloed der omgeving, waarmee ze in wisselwerking
stonden. Nooit mag hij het wezen van de kunstwerken uit het oog verliezen, want
die zijn ten slotte het voornaamste document, maar ook het eindpunt, de
proef-op-de-som voor zijn onderzoek. Ze zijn de momenten van het mensch-zijn van
den kunstenaar, naar buiten gezet, gestyleerd, in vorm voltooid. Feber heeft zich in
van Eeden's ideeën-wereld verdiept, en er afdoende over gesproken. Maar gelukkig
heeft hij ook nog wat te verklaren overgelaten. Er is nog ruimte voor het invoeren
van psychologische factoren. Laat men alles wat van Eeden typeert als man van zijn
tijd, laat men zijn levenssfeer en zijn karakter vooral, in zijn werk sterk doorstralen,
dan helpt dat vanzelf den ideeëngang belichten. Zijn karakter, ja. Dat hoeft in 't geheel
niet pijnlijk te zijn als een operatie in 't openbaar.
Absoluut gesproken, heeft men bij de beschouwing van een kunstwerk niet met
den kunstenaar te maken. Maar practisch, en dan vooral bij het beproeven van een
genese, wèl. Kunst en kunstenaar, dat is: kunst en mensch zijn niet te scheiden. Het
is juist het kenmerk van de opkomende hedendaagsche kunst dat de oppermacht der
menschelijkheid zich al zegevierender baan breekt. Toen Jacques Maritain in zijn
‘Art et Scolastique’ de katholieke kunstleer schoeide op Thomistischen leest, legde
hij herhaaldelijk den nadruk op den menschelijken staat van den artiest, die beslist
over het karakter van zijn werk. En
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het is juist van v. Eeden de pioniersverdienste, de innige verhouding tuschen kunst
en karakter te hebben hooggehouden tegenover de destructieve Tachtigers. ‘Wie zich
toe wil leggen op kunst, arbeide dus vooral aan zijn karakter en pas in de tweede
plaats aan zijn kunstvaardigheid’, doceert Van Eeden in een van zijn studies, en
elders verklaart hij, dat de loopbaan van Kloos, die ongetwijfeld een groot meester
had kunnen worden, werd afgesneden ‘door zwakheid van karakter’. Wie zóó in
woord, en vooral in daad, de zedelijke vorming van den kunstenaar vóórstaat, geeft
in zijn karakter de sterkste karakteristiek van zijn kunst. Waar de kunst gecompliceerd
is, is de complicatie van de scheppende persoonlijkheid er debet aan. En dat van
Eeden zich bewust was van zijn eigen verwikkeld wezen, van zijn echt-moderne
psyche, erkende hij ruiterlijk in zijn briefwisseling, waarvan later fragmenten werden
gebundeld.
‘Ik heb geen natuur, die wil domineeren, of die niet tot gelijk geven geneigd is dat gelijk hebben is nooit iets geweest dan een passieve weerstand, niet toegeven,
waar ik recht zag. Maar wat in mij gehinderd heeft, en de menschen geirriteerd tegen
mij, is dat niet, nooit, dat was veel samengestelder. Dat was scherpte in weekheid,
prikkelbaarheid in goedigheid, trots in bescheidenheid, die onverwachte menging,
en nog veel andere dingen.’
Een plaatsen van v. Eeden in het licht van zijn tijd, in het reëele raam van tijdgenoot
en omgeving, kan er misschien toe bijdragen iets van het raadselachtig-gecompliceerde
in zijn figuur op te helderen.
Piëteit zal de critiek temperen, en eerbied voor de werkelijk cultuur-historische
beteekenis van zijn figuur een correctief zijn op het eerlijk oordeel over
vreemdsoortige verwikkelingen.

‘Marcellus Emants is de Johannes Baptista der moderne litteratuur’, aldus wierp
Kloos uit de hoogte van zijn heilandschap een aureooltje aan Emants toe. Van Deyssel
die zich voor zijn woord-aanbidding in een godslastering het Sint Jans-evangelie ‘En
het Woord was God’ had toegeëigend, en Kloos, in hen was de geest van den opstand
gesublimeerd. Zij zouden het uitgeleefde Christendom eens overdoen, en ze deden
het beeldstormerswerk niet half. Maar de Johannes Baptista had, als een goed
Voorlooper, den weg recht gemaakt. In 1879, één jaar dus vóór het gedenkwaardig
jaartal, was van Emants ‘Lilith’ verschenen, dat Kloos gnuivend in één van zijn eerste
kronieken besprak. In ‘Lilith’ gaf de kille, blasphemische Emants een proeve voor
een meer coulante opvatting in zake schepping en zondeval. Hij opende de
vijandelijkheden radicaal, zooals men een
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heidensche renaissance moet beginnen: met het uitscheuren van de eerste bladzijden
uit Genesis. Wie in totale verwildering wil uitloopen, moet beginnen met dien éénen
appelbeet te elimineeren. Hoe men het ook keert of wendt, aan het eind van alle
raadselen vindt men, niet met geloof alleen maar ook met het verstand: dien appelbeet!
Maar nu is, dank zij den Johannes Baptista, de appelbeet weg, de Erfzonde weg.
De zedelijke anarchie is dus uitgeroepen, alles in gereedheid voor den ongebonden
roes der menschelijkheid, en de weg vrij voor de ontketende problemen en raadselen.
‘Ziet wij wisten niet, hoe 't ons was, maar wij zijn weer teruggekeerd tot den staat
vóór den zondenval, die het Goede en het Kwade over de wereld heeft gebracht.’
Kloos is aan het woord in zijn opstel ‘Verleden, Heden, Toekomst’, dat beschouwd
mag worden als de samenvatting van zijn paganistisch program. ‘Zinledige
bedenkseltjes van het worstelend menschenbrein’, zoo noemt hij elders ‘die door
God niet erkende en door Zijn daden gelogenstrafte woorden Goed en Kwaad’.
Nog een exclamatie, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat: ‘O, dat
vervloekte, dat ergerlijke Christendom! Wij meenden er nu eindelijk voorgoed van
verlost te zijn, van zijn ijdele onwezenlijkheid, van zijn onware onmenschelijkheid,
van zijn dwaze dogmatiek. Wèg waren zijn God en zijn Duivel en zijn
Onsterfelijkheid....’ Tot zoover Kloos.
En nu.... de spookbeelden zijn weer verrezen. En waarachtig, van Eeden's naam
is er mee gemoeid.
Maar zóó ver zijn we nog niet. Voorloopig hebben we nog te maken met den
student, den jongen medicus van Eeden, die door Kloos en Van Deyssel gemakkelijk
werd gedomineerd en overrompeld. In die twee kopstukken is de geestelijke beteekenis
van de Tachtigerbeweging in haar oorspronkelijkste bedoeling belichaamd. Beiden
typen van de uiterste subjectiviteit, zij het van heel verschillend kaliber. Kloos was
de zich wegschenkende subjectiviteit, de ziekelijke overdrijving van den lyricus, die
smacht naar één-wording met het voorwerp van zijn affectie. Hartstochtelijk
opbrandend van stemming in stemming, had hij in enkele jaren zijn groote genialiteit
weggeschonken. Tegenover hem was van Deyssel de zich-behoudende statische
subjectiviteit, de stil-staander, de toeschouwer, die alles naar zich toetrok, alles
opslurpte, maar onder al zijn gedaante-verwisselingen zichzelf bleef. Sterker
individualiteit dan Kloos, was van Deyssel met zijn titanische gevoelsstormen
ontegenzeggelijk de opzweepende, voortstuwende kracht - en die, omdat hij zuinig
op zich zelf was, veel taaier van constitutie bleek dan Kloos.
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Zet nu tusschen dien oppermensch van paganistischen hartstocht en dien
overdonderenden dilettant van zelfgenoegzaamheid een jongmensch, die pas zijn
dosis Darwin binnen heeft, en op de academie de zegening van de rationalistische
natuurfilosofie heeft ondergaan - en ge begrijpt, dat er een volslagen individualist
uit groeien moet. De tijdgeest, de persoonlijke vorming, het litteraire bondgenootschap
- waarlijk, de omsingeling liet haast geen kans op ontsnappen. Van Eeden gàf zich
dan ook radicaal gewonnen. Voorloopig liet hij zich inlijven bij de hulptroepen, en
nam de rol van ironischen ruitenbreker op zich. Beeldenstormer is een wat zware
naam. Hij beoefende de vernieling als een vermakelijk tijdverdrijf, meer in een roes
van vrijheid, in brooddronkenheid, dan in goddeloozen ernst. De geest van negatie
en critiek uitte zich bij hem, niet als bij van Deyssel in orkanen van razernij, maar
in vinnige, nuchtere, echt-Hollandsche maar geestige speldeprik-spot. Wie zóó
sarcastisch geeselt, staat vooreerst op den vlakken grond, maar ook midden in het
gewoel van den strijd. Spot is geen overwinningspose, maar een gevechtshouding.
Hoe scherp en reëel van Eeden de dingen aankeek, hoeveel oog hij had voor het
potsierlijke in het leven, en hoe lustig hij het kon persifleeren, bewijzen zijn eerste
schrijfproeven, de komische studentenspelletjes. Neen, documenten voor de kennis
van de figuur zijn ze niet, maar wèl zijn het vlotte speelstukjes, die de
tooneelvaardigheid en de radheid-van-pen van den auteur bewijzen, en tot op den
dag van vandaag repertoire hielden. Ze waren een stuk speelgoed, een
duiveltje-in-een-doosje, dat met den heuschen daemon den draak stak. Het later zich
zoo scherp en tragisch afteekenende dualisme tusschen de persoonlijkheid-van Eeden
en de menschheid, dat is tuschen den zeer critischen individualist en den zeer
verlangenden gemeenschapsmensch, stak hier al, spottend en hekelend, den kop op.
Maar het waren nog speelsche grillen. En ook de ‘Grassprietjes’ van Cornelis Paradijs
waren niet heel veel meer dan speelsche, grasgroene grillen. Onder dat hemelsch
pseudoniem ontpopte zich de polemische natuur in een werkje, dat eigenlijk helsch
zou moeten heeten, en het toch niet is. Zoo'n oolijken ikonoklast kan men niet geheel
in ernst nemen, al lijkt hij er nog zoo satansch op los te timmeren. In zijn
‘Grassprietjes’ parodieerde van Eeden los en vast: de keien van de oude dichterschool
vooral, met de dominees als uitgelezen mikpunt voor de katapult van dien kwajongen.
Verder het burgerdom in al zijn schakeeringen - van Eeden's ‘bête noire’ voor het
leven - en alles, wat met de verfoeide kudde in verband stond. Met dezelfde koddige
achteloosheid, waarmee hij de bedienaars van den godsdienst onder handen nam,
scheen hij ook den godsdienst zelf uit zijn levensboek te schrappen. Het had meer
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van een frivool spel dan van een bloedige godloochenarij. Maar onderdehand had
van Eeden toch maar het ethisch houvast geheel prijsgegeven, dat hij eerst na een
heel leven van smartelijke worsteling zou kunnen terugvinden.
Het is wel duidelijk, dat Kloos en van Deyssel hun jongen discipel, de jongste
schakeering in hun revolutionnaire garde, met instemming bezig zagen. Het was
geen hemelbestormende razernij, zijn ironie wees meer op bedachtzaamheid en
reserve, maar hij mocht er zijn. Hij had ook durf en temperament, en liet zich niet
overtroeven in het zeggen van erge, gewaagde dingen. In een van zijne erste opstellen,
over Multatuli, van 1887 dateerend, sprak hij zoo flink, als een Tachtiger het maar
kon doen. ‘Ten spijt van deze waarschuwing moet ik toch Dekker's beginselloosheid
voor een zijner mooiste eigenschappen houden. Ik wou, dat hij nog minder beginselen
had gehad.’
Het giftig brouwsel van het wetenschappelijk rationalisme, het naturalisme, het
individualisme had zijn werk gedaan. Onder de bedwelming van een Multatuliaansch
roesje, met iets van een blanco vrijdenkersziel, ging van Eeden als een volstrekt
individualist op weg. De uittocht was van een volmaakt-uitgerusten Tachtiger.
In 1887 verschijnt dan ‘De kleine Johannes’, met iets van een monument en iets
van een mode-artikel. 1887, dat is dus hetzelfde jaar, als waarin de
Kleine-Johannes-dichter Multatuli nog niet beginselloos genoeg verklaarde. Reden
genoeg, om de ethische beteekenis van dit bekoorlijk boek niet te overdrijven, en
Kloos en van Deyssel niet al te lastig vallen om hun kortzichtigheid, dat ze de eerste
barst in hun bolwerk niet bespeurden. Ze zouden de scha dubbel inhalen, toen van
Eeden duidelijker van het orthodoxe pad bleek af te dwalen. Och, en zag de kleine
Johannes er wel zoo gevaarlijk uit? De geboren levensdilettanten van Tachtig, wien
het woord God in den mond bestorven lag, hadden met alles vrede, óók met ethische
stoutigheden, als het maar bij geliefhebber bleef. Stellig is ‘De kleine Johannes’ voor
van Eeden's ontwikkeling van belang als oriëntatie: men zou het 't praeludium van
den Godzoeker kunnen noemen. Maar het was tegelijk volop Tachtigersch: een
ondergaan en volgen van het gevoel, een haast pantheïstische verzinking in de natuur,
een fantaisie in zacht en kleurig proza. De zware, looden stap van den geweldigen
levensernst was er nog niet in hoorbaar. ‘Un poète très doux et très goûté’, noemde
Paul Verlaine in zijn relaas van een Hollandsche reis van Eeden, die in zijn ergernis
daarover die qualificatie van marsepain weet aan de influistering van zijn
kwaadaardige vrienden. Wat ‘De kleine Johannes’ aangaat, zou men met die
karakteristiek genoegen kunnen nemen. Van Eeden heeft met dit werk zijn
volkspopulariteit
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gevestigd. Wie nog naar een greintje ethiek smachtte, vond in deze vage gevoelsreligie
voldoening, en voegde zich bij den kring rond dien prettigen, soepelen leekepreeker.
‘Spel’, dachten denkelijk schouderophalend zijn vrienden, die zich misschien een
tikje onaangenaam verrast, maar niet heusch opgeschrikt voelden. Maar spel was het
toch niet. Het wàs een ethisch-stelling-nemen. ‘De kleine Johannes’ is tè bekend, en
tè afdoende gecommentarieerd - alsof het een bijbel gold - om lang bij de symboliek
stil te staan. In gezelschap van Windekind doorleeft de kleine Johannes den gouden
tijd van onbewustheid en naïeven droom. Maar Wistik, de belichaming van het
raadsel, rukt hem uit zijn kinderlijkheid en roept hem tot de bewustwording. In Pluizer
en Cijfer ondergaat de levensleerling dan de marteling van de bewustheid, tot hij aan
het doodsbed van zijn Vader Pluizer van zich afschudt. Die slotepisode verzinnebeeldt
een keerpunt in van Eeden's levensbeschouwing, want in Pluizer bevrijdt hij zich
van rationalisme en naturalisme. Het ideaal wordt herboren in de wederverschijning
van Windekind. En als Johannes dan den weg volgt, die de Mensch hem wijst: ‘Daar
is het Groote Licht.... Daar! waar de menschheid is en haar weedom, daar is mijn
weg’ - viert hij symbolisch de ethische levensbevestiging en aanvaarding, en de
verzoening met de Menschheid. Verzoening is een groot woord. Het is nog pas de
wil tot verzoening, die worsteling en offer voorziet en aanvaardt.
Men moet deze episode zien in verband met een andere belangrijke gebeurtenis
in het verhaal. Na zijn eenzelvige jeugd was Johannes aardig op weg, weer met de
menschheid tot accoord te komen. Het tuinmanspaar omringde hem met een sfeer
van vertrouwelijkheid. Robinetta: de menschelijke liefde, trok hem nog inniger tot
het menschdom. Maar dan komt de noodlottige breuk. Johannes is op zoek naar het
Boek der Menschheid, dat alle mysterien zal ontraadselen. Robinetta zal hem helpen:
ze brengt hem naar den Bijbel. Maar dat is een radicale misrekening. Dat argelooze
ding, dat nog wel heel wijs dacht te zijn, heeft het voor de heele menschheid bedorven.
Teleurgesteld, trekt Johannes zich terug in het ivoren torentje van zijn onbegrepenheid.
Aan het slot van het boek gaat hij pelgrimeeren naar het Groote Licht, èn naar het
Menschdom. Hij gaat op zoek naar God en de Humaniteit, misschien wel naar den
god der humaniteit. Maar die vroegere episode zit hem onherroepelijk in ziel en
gebeente. De Bijbel, de God der Christenen bestaat niet voor hem, en van de menschen
heeft hij zich in superioriteit afgezonderd. Hij gaat God zoeken, en schakelt Hem
alvast uit, hij verlangt naar de menschheid,
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maar van den mensch zelf moet hij weinig hebben. In deze schijnbaarlieftallige
spelevaart der verbeelding voelt men de tragische praemisse.
Is ‘De kleine Johannes’, een voorspel der komende ethiek, het volgende hoofdwerk
‘Ellen’ is de vuurdoop der individualiteit. In liefde of in smart, maar vooral in smart
wordt de persoonlijkheid rijp, en opgetild tot de toppen van het leven. I dit
diep-menschelijke grandioze Lied der Smart wierp de individualist zijn dubbelganger:
den dilettant, van zich af. Waarachtig, dat was een Jacobsworsteling, een hevige
zelfoverwinning, een veelbeslissende omkeer van binnen uit. Want hier telde de
individualist niet langer als de egoïst, dat is de levensdilettant, die de smart ondergaat
niet ter loutering, maar als een zelfverterende passie. Zóó deed Kloos, en brandde
op. Van Eeden naderde de smart als een brandend braambosch met ontschoeide
voeten. Hij aanvaardde de smart als een element van zuivering en verheffing, en
maakte zijn leven dus niet langer tot zelf-doel, maar richtte het naar buiten en naar
boven. Hij wilde in de smart stijgen, en stijgen is: van iets af, naar iets toe. Van Eeden
had van het Leven den kaakslag der wijding ontvangen, was geslagen tot
waarachtig-levend mensch, die zóó eerst ernst kon maken met het ethisch program
van ‘De kleine Johannes’. Ja, dat program kreeg hier de proef-op-de-som, en werd
bevorderd en bevestgid van theorie tot daadwerkelijkheid.
Of neen, laten we juister zeggen: tot capaciteit.
De mensch, die groot en edel weet te lijden, is tot veel in staat. Eén stuk van het
individualisme had van Eeden zich uitgerukt: de zelfgenoegzaamheid. Maar een
ander, even hachelijk, bleef onaangeroerd: de hoogmoed, de eigengerechtigheid.
Hoor al dadelijk den aanhef van den voorzang uit ‘Ellen’:
Als goddelijke banneling
In eenen wereldlijken kring
Stil zich bewegend, zonder hoon,
Wanend hen laag - zich Godenzoon Een vreemd kind in een vreemd geslacht,
Heeft hij zich bitterlijk gedacht,
Zacht-donkre deemoed toen gedaan
Dicht om zijn helder Godsbestaan....’

Die hij, dat Ik vereenzaamt zich àl meer in zijn ziele-conflikt, dat los van wereld en
menschheid zijn ruimte zoekt in de kosmos.
Ellen is vèr van den Ootmoed, die voor het Geloof wordt vereischt, maar vèr ook
van den dans om het gouden kalf der Ikheid. Van Deyssel liet zich meesleepen door
de soms titanische vaart en diepte
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van de Ellen-gedichten, en bewonderde ronduit; om later, bij degelijker inzicht, de
bewondering te herzien. Kloos vond dien Mozes met zijn steenen tafelen - de steenen
tafelen hebben hem altijd gehinderd! - niet aardig als spelbreker in het pleizier om
het gouden kalf, en sprak dat in een van zijn banale scheldverzen deugdelijk uit....
.... ‘Tegen wie zich hoe langs om meer versatant,
Alleen om negentien, hoor wel, sonnetten
Te kunnen zetten in een boek bespotlijk
Van idiotistisch egoïsme, wanend
Een Lied der Smart te zijn....’

In het volgend werk van v. Eeden accentueert zich de tegenstelling tot de ras-echte
Tachtigers al sterker. ‘Johannes Viator. Het Boek der Liefde’, een vervolg op de
‘Kleine Johannes’, verwekte een waar kabaal in het kamp der bondgenooten. Dàt
boek, met het drama ‘De Broederveete’ en het eerste Boek van ‘Het Lied van Schijn
en Weezen’, alle drie verschenen tusschen de jaren 1892 en '95, kan men in één
verband bezien. In ideeën dekken ze elkaar niet altijd. Zelfs bij blijkbaar gelijktijdig
werk moet men altijd met wat speling rekening houden. Wie van Eeden's ideeën
precies chronologisch wil rangschikken, krijgt altijd een legkaart met hiaten. Maar
als er iets rammelt, dan komt dat, omdat er iets rammelde in dat vat vol
tegenstrijdigheden, dat de auteur was. Sinds van Eeden de amoreele levensopvatting
der Tachtigers afzwoer voor de ethiek, was hij een dubbelwezen geworden. De
eerlijke zoeker naar waarheid en menschheid dreef hem voortdurend vooruit, maar
de oude Adam, de critische, hooghartige individualist, bleef hardnekkig leven, en
remde zijn vaart. Zoo begrijpen we het op het oog heel vreemde contrast tusschen
de Broederveete en het Lied van Schijn en Weezen, die één jaar in verschijning
schelen. In dat rustige leerdicht kwam de geboren getuiger op het podium met een
positieve winst voor het volk, en daarom schakeerde hij daar de wijsheden en de
verzen zoo statig als de plooien van een profete-mantel. Maar de Broederveete was
zijn eigen innerlijke broederveete; daar liet de criticus zich in volle kracht gelden,
en vocht hartstochtelijk met zijn tegenstander: den ethicus, den Godzoeker. Die
tweestrijd was allesbehalve een stichtelijk schouwspel voor van Eeden's catechisanten;
en in zijn Lied van Schijn en Weezen paste de moralist wel op, er zijn discipelen
mee te verontrusten. Hij nam het accoord in dien strijd tusschen bevestiging en negatie
over, maar ontdaan van al het prikkelende, en gestemd op iets van een evangelietoon.
Dat accoord sloeg natuurlijk op het oer-waarom, op dat waarom, waaraan alle andere
raadsels zijn vastgeknoopt: de appelbeet, de Erf-
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zonde. Het probleem van Goed en Kwaad zal van Eeden heel zijn leven door blijven
kwellen. Dat is het centraal conflict, waar alle andere vraagstukkn zich op richten,
en dat hem zal drijven en leiden bij het beproeven van al zijn Godsconcepties. Waar
hij Goed en Kwaad kan thuis brengen, moet hij God vinden. Dat is juist, maar
daarvoor is noodig een ootmoedig buigen voor de Openbaring. De goede Wil ter
waarheid is er, maar de pioniers-trots, de kuddeverachting, het eigendunkelijk en
critisch subjectivisme staan tot in lengte van dagen den alleen-reddenden knieval in
den weg.
De zonden van het individualisme moest van Eeden blijkbaar in een lange marteling
uitboeten.
Ethisch stond hij vast genoeg in de schoenen, om het Goede nooit te verloochenen.
‘Johannes Viator’ is daarvan aan het begin van den weg het zinnebeeld. Marjon, de
genius van het Goede, de bewaarengel haast, laat Johannes nooit in den steek, ze
helpt hem trapsgewijze zijn liefde zuiveren en veredelen, voert hem langs treden van
onthechting en zielecultuur naar een hoogere volmaaktheid op. De zedelijke drang
achter ‘Johannes Viator’ laat geen twijfel. Dit is een positief geluid, en na het eerste
woord van ‘Ellen’ een logische stijging. Maar er is ook iets anders: een aankondiging
van de verwarring. Marjon, de geest van het goede, sleept haar booze zuster als een
schaduw achter zich aan. Johannes berust ten slotte maar in hun samenzijn, zooals
men licht en schaduw als een natuurnoodzakelijkheid ziet. Hij gaat Goed en Kwaad
beschouwen als elkaars complement in het scheppingsplan. Hij zoekt het Goede,
maar veracht het Kwade niet afdoende, en lost het probleem van Goed en Kwaad op
met, Feber noemt het terecht: een sophisme: ‘In allen is het kwade, maar ze zijn allen
goed’. Of elders anders gezegd: ‘Alle deelen dolen, maar het gansche gaat recht. Al
onze daden zijn slecht, maar het leven is goed. Niemand is goed dan God alleen.’
Aan kracht laat het Credo van Johannes Viator niets te wenschen over: ‘Maar ik zeg
- en ik wilde wel sterven na dit woord, als het mocht uitrollen over alle volken en
neerslaan in de harten der menschen - er is Eén boven deze allen, die schijngoden
en goden zijn.’ Dat van Eeden met een toornig gebaar de afgodsbeelden van zijn
ontgoddelijkt geslacht: de Menschheid, de Wetenschap, de Kunst, vernielde, maakte
de scheiding met zijn vrienden definitief, en plaatste hem voor altijd in de Heilige
Richting, de Linie van Genade, waarvan het Lied van Schijn en Weezen zingt. Maar
ondertusschen beliep hij alle kans, andere schijngoden binnen te halen. Het Geloof
in den Eénen God, Almachtigen Vader, Schepper van Hemel en aarde, heeft den
zoeker zelden of nooit begeven, al leek het vaak door waandenkbeelden verduisterd
en versplinterd. Maar de
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onbevredigende oplossing van het probleem van Goed en Kwaad sloeg haast van
meet af aan een breuk in het Godsbeeld. In de ‘Broederveete’, de Tragedie van het
Recht, leek ze wel een gapende, ongeneeslijke wond. Het is, of hier de critische geest
àl zijn opstandige kracht samenvatte, en zich met hand en tand tegen een harmonisch
Godsidee verzette. Hier is de individualist in actie, die zooveel mogelijk wil
versplinteren en verwarring stichten. ‘De Broederveete’ is het treurspel der
emancipatie en verdeeldheid.
Trap voor trap, van aarde tot hemel, voltrekt zich de emancipatie. Psyche, de Ziel,
maakt zich los van haar zes zusters, met wie ze gezamenlijk het menschenleven
verbeeldt. Elk voor zich zal op weg gaan. En al geeft Atmân, Adem Gods, als
waarschuwing op den zwerftocht mee:
‘Kinderen, ga bij 't spelen niet te vèr,
dat u mijn stem immer vinde....’,

Psyche op zijn minst slaat de waarschuwing vrijwel in den wind. Het is bepaald een
wonder, dat het stoutmoedig zusje na zooveel gevaarlijke experimenten op het eind
toch weer op haar voeten terecht komt. Want de emancipatie gaat onvervaard voort.
In den Hemel komt Adam er in een curieus gesprek met Darwin achter, dat hij in
zijn primitief Godsgeloof leelijk achterlijk was. Hier staat de souvereine mensch op
tegen de patriarchale ordening Gods. Maar de afschuwelijke climax van de algemeene
vrijmaking komt dan nog. Als men hier niet bij alle buitensporigheid den goeden wil
aannam, zou men haast demonisch kunnen noemen den durf van den auteur, om
Satan zich te laten emancipeeren van Gods Opperheerschappij. Broeder, noemt Satan
God - als gelijkgerechtigde kinderen van één Opperwezen - en geeft Hem den raad,
niet langer blinde onvoorwaardelijke onderworpenheid van Zijn schepselen te eischen.
Dan vangt het aardsche conflict aan tusschen Czaar Peter, zijn vrouw Eudoxia en
zijn broer Iwan. Grillig springt de toomelooze fantaisie van den auteur tusschen
Hemel en aarde op en neer. Wat er op aarde gebeurt, is de proef-op-de-som van de
bovenaardsche verwarring, die nog in hevigheid toeneemt. Als de Czarin Eudoxia
zelfmoord pleegt, met het gebed op de lippen: ‘Ik kon niet anders. Vader, o vergeef’,
en God de Vader haar ziel verdoemt, krijgt de emancipatie nog een, en haar
alleruiterste gevolgtrekking. Christus en vele Engelen verlaten den Hemel. De
Tragedie der Vrijwording, begonnen in den mensch, voortgezet tusschen mensch en
God, dan overgeplant naar de bovenwereld tusschen God en Satan, tast nu in een
allerwrangste acte den Hemel
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zelf aan, en sticht daar verdeeldheid in het conflict tusschen Liefde en Recht.
En de ‘Moral der Geschichte’ is, dat heel dat bloedig aardsch bedrijf, met doodslag,
marteling en zelfmoord, niets is dan een misverstand, een waan.
Maria spreekt die moraal uit:
‘Zoon! lijden is niet, onrecht is niet, zie!
elk lijkt zijn eigen euvel goed door waan,
alle boosheid is waan, en alle smart’

en Christus beaamt haar:
‘Leed is zonde, zonde als leed, der waan
kinderen beiden.
................
Zoo droeg ook ik, die droeg het kruis der smart
den last der waan.’

Het is een allerbedenkelijkste moraal, die in die ensceneering veel erger dan een
incidenteele misstap zou zijn, als men niet wist, hier den geest van tegenspraak in
van Eeden ten uiterste te zien rebelleeren. Steeds heeft de auteur de conflicten van
zijn dubbelwezen bij voorkeur in zijn dramatisch werk uitgevochten. Bij die
polemieken tusschen zijn oude Ik en zijn ethischen drang ging het er vaak minder
zachtzinnig naar toe - wie dat vinnig critisch vernuft tegenover zich had, had een
kwaden advocaat als vijand. En dat in de periode van kentering de oude individualist
met fellen hartstocht zijn erf verdedigde - het is een begrijpelijk verschijnsel, dat een
milder licht werpt op de gewaagde passages. Maar met dat al, zat van Eeden met de
noodoplossing van ‘De Broederveete’ op gescheept. De wijze, waarop alle tegendeelen
losjes bij elkaar waren gekramd, kon onmogelijk een blijvende verzoening heeten.
Hij had zijn eigen gespleten wezen in ‘De Broederveete’ onbarmhartig uitgestald,
maar deed dat op de hem eigen manier: door het tot een zaak van Hemel en aarde te
maken. Hij had het Universum als een uurwerk in al zijn onderdeelen uit elkaar
gehaald, maar verstond het vak niet genoeg, om er weer een sluitend geheel van te
maken. Het haperde, het ging met horten en stooten. De spil zat niet goed.
Van Eeden had zijn leven verlegd in de linie van Genade, voor altijd, tot het
heerlijke einde. Maar de afdwalingen op zijwegen zouden nog velerlei zijn. Het
voorgevoel van het doel begaf hem zelden. Vandaar die eindelooze
gedaante-verwisselingen in het Godsidee, die niet te bevredigen onrust, die eeuwige
ongedurigheid. Hij smachtte

Roeping. Jaargang 3

124
naar het vaste rustpunt, maar miste lang den objectieven maatstaf om dat te benaderen
en te bepalen. Een half leven lang was hij overgeleverd aan het immanentisme,
waartoe zijn innerlijke aanleg machtig veel bijdroeg. Het ongebonden individualisme
van zijn jonge jaren, dat met zijn gevoelsaard strookte, liet diepe sporen achter. En
wederkeerig had dat individualisme weer den gevoelsmensch gevoed. De
Gevoelsmensch is van nature fantastisch en egocentrisch; hij vindt het criterium voor
alle verschijnselen alleen en uitsluitend in zijn eigen Ik. In van Eeden domineert de
Gevoelsmensch oppermachtig; zijn heele werk is één bewijs daarvoor. Maar in een
zijner Brieven erkende hij het ook met zooveel woorden, als hij sprekend over
zichzelf, verklaart: ‘Men kan immers elkander geen gevoelens opdringen, en men
kan ze niet zóó maar naast elkaar leggen en passen. Daarom zie ik dat beletsel voor
verstaan in den gevoelsmensch, voor wie het gevoel op elk bepaald moment de wet
en het recht is.’
En leg deze scherpe uitspraak dan naast de volgende passage uit het Eerste Boek
van ‘Het Lied van Schijn en Weezen’, het werk, dat feitelijk de vorming van van
Eeden tot ernstig en doelbewust Godzoeker voltooit, en hem als experimentator
kant-en-klaar in het leven zet:
‘De weg des innerlijken levens loopt
in aldoor dieper perspectief naar binnen,
tot 't Eén, dat àl veelvoudigheid verknoopt naar wij dat Zelf te naderen beginnen,
wordt onze liefde en die niet onderkend
waarmee God-zelf zich zelf steeds moet beminnen.’

Met schrik vindt men hier het program van den Gevoelsmensch in het godsdienstige
geformuleerd. De ernst, de wil, de diepgang, - maar tegelijk, als heel boosaardig
voorteeken: het Ik als proefsteen der Eeuwige Waarheid. Dat is: het Ik van een
modernen, voorloopig gedesequilibreerden geest, die zijn ridderslag als Tachtiger
verdiende met schimpscheuten op Godsdienst, Kerk en Clerus. De lachende afrekening
van den jongen ruitenbreker met heel die conventie geeft nog een complicatie te
meer.
Denkt U even het geval in. Als een Multatuliaantje in harlekijnspak, had de
brooddronken jongeling gezellig met zijn grassprietjes gekitteld, tot jolijt van de
groote broers. Nu komt de keer en gaat hij aan ethiek doen, tot klimmende ergernis
van Kloos, die - de onoplettende goedigheid bij de ontvangst van ‘De kleine Johannes’
daargelaten - een scherpe jagersneus had bij het opsporen van ethische symptomen,
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en Albert Verwey, dien anderen deserteur der Tachtigers, al heel spoedig onder schot
had.
Bij die radicale frontverandering moest van Eeden er stellig aan denken, zich een
houding te geven. Daarbij kwam, dat hij zijn beginsel niet verloochende om zijn
vrienden, maar toch liever niet volledig brak met de broederschap, op de barricaden
gesloten. Een van van Eeden's brieven rondom '90 gaat nog prat op de hartelijke,
geharnaste vriendschap onder de generale staf van Tachtig. Je kunt je niet begrijpen
- aldus ongeveer van Eeden - hoe harde waarheden er onderling worden gezegd,
zonder dat dit de goede verstandhouding hindert. Maar langzaam-aan verwijdden de
meeningsverschillen zich tot een onoverbrugbare kloof, en werden de familiariteiten
toch wel wat al te gekruid.
Het eerst voltrok zich de breuk Kloos-van Eeden. Het paganistisch Credo, dat
Kloos had uitgesproken in ‘Verleden, Heden, Toekomst’ werd aangevallen door van
Eeden, die daarop door Kloos weer werd beantwoord, vinnig, zij het dan nog met
een beschermend klopje op den schouder. In elk geval kreeg van Eeden op den rand
der scheiding nog een prachtig attest van zijn oud-mentor mee, dat te onthouden valt,
te meer daar het van dien onverdachten kant komt: ‘Als mensch heeft hij (van Eeden)
eigenschappen, die het door alles heen tot een wet voor u maken zijn vriend te zijn
en zijn vriend te blijven; terwijl hij als veel-voelend en allesbegrijpend vertolker van
het Nieuwe zijn mededinger zoekt.’ Maar ook voor later in het geheugen te houden
is deze prachtig-karakteristieke noot op het getuigschrift: ‘Van Eeden is mooier en
echter dan men weten wil, een man die wel voor, maar niet met de massa voelt. Maar
juist, juist daarom, omdat hij zoozeer is, ondanks al zijn democratische allures, net
zooals wij allen artiesten, een aristocraat des geestes bij uitnemendheid, daarom wou
ik.... enz.’
Het is pijnlijk, zoo bij wijze van bonhommie, aan je artiestendom herinnerd te
worden - maar gelijk hàd Kloos. Intusschen werkte van Eeden er zoo hard mogelijk
aan, Kloos ongelijk te geven - ‘Ellen’ eerst, ‘Johannes Viator’ daarna, diè vooral en het conflict verscherpte zich tot een breuk.
Tusschen van Eeden en van Deyssel kwam die pas later. Vroeger al, in 1888, na
de verschijning van van Deyssels ‘De kleine Republiek’, was van Eeden uitgebarsten
in een epistel van vlammend proza, waarin zijn ethisch ideaal zich woedend verweerde
tegen den naturalistischen halfgod:
‘Wat is dat voor een nieuw soort God, kunst? Wat is dat voor een einde en doelwit
aller menschelijke, aller levende dingen, kunst? - Wat is dat voor Hoogste, voor
Allerlaatste, kunst, kunst, kunst?
Neen, ik houd niet van litteratuur, ik houd volstrekt niet van
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litteratuur, ik houd ook niet van kunst, ik houd niet van poëzie - maar ik houd van
menschen.’
En dan tot van Deyssel:
‘Maar Gij! - Neen! Gij zult mij niet hooger wijzen - verliefde van het woord!
minnaar van uw eigen lippen! - Gij hebt uw goddelijke ziel tot slaaf verkocht aan
uw oogen, uw ooren, uw mond, uw neus, uw huid!’
Aan duidelijkheid, aan klaarte over van Eeden's levenshouding laat die verklaring
niets te wenschen over, maar.... uit deferentie voor van Deyssel bleef ze in 't verborgen
tot veertien jaar later, toen de verwijdering tusschen die twee definitief was. In 1902
voerde van Eeden een pootig requisitoir tegen de rethoriek van Tachtigers en
na-Tachtigers. Ook van Deyssel, zij 't met vrij veel onderscheiding, kreeg een veeg
mee. Die van zijn kant kwam, in een tegenaanval, aandragen met enkele kleine
geschenken, die de vriendschap onderhouden, o.a. de qualificaties: ‘Zwijntje’, ‘vosje’,
‘moeraskikker’, ‘aap’.
Van Eeden bleef het verweer niet schuldig, en voltooide de breuk.
Al liepen er onder zijn beginselverklaringen ook uitweidingen als ‘leugenaar’ en
‘lafaard’ aan van Deyssel's adres, hij had het recht te constateeren:
‘Nogmaals zeg ik het u, lezer, hier staan niet twee personen tegenover elkaar, maar
twee levensbeginselen in oude, diepe veete.’
Met die breuk - waarvan de principieele beteekenis helaas werd vertroebeld door
de min-stichtelijke entourage van een persoonlijke ruzie - had van Eeden zich geheel
geëmancipeerd van zijn bakermat: de School van Tachtig. Maar die jarenlange relatie
- die van Eeden waarachtig niet voor zijn pleizier prijs gaf - kan niet straffeloos langs
hem zijn heengegaan bij het bepalen van het religieus standpunt. Kloos had gelijk:
hij was een artiest net als de rest. Hij was een ruitenbreker net als zij. En een
doodsvijand van de conventie. Het is natuurlijk maar een vermoeden, maar is het
niet psychologisch waarschijnlijk, dat hij alle godsdiensten van zijn omgeving, alle
traditie, kerk en clerus, dubbel verguisde, toen hij zich naar de ziel van de religie
wendde. En dat ook, in onbewustheid dan, om zijn houding aannemelijk te maken
tegenover zijn litteraire bondgenooten. Werd hij ook niet door het artiestendom, het
Tachtigerschap, de woestijn der vereenzaming ingedreven, en verleid tot dat bepaalde
religieuze superioriteitsgevoel, dat hem zoo lang heeft gedwarsboomd?
Die cultus van het superieure is een motief van beschouwing voor het tweede deel
der studie.
BERNARD VERHOEVEN
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Bij 'n nieuwe kerk
In de eerste jaargang van dit maandschrift (1e deel, blz. 211) heb ik naar tekening 't
kerkje van Leveroy uitvoerig besproken. Nu is dit werk van bouwmeester Wielders
voltooid, en sinds Pasen in gebruik genomen.
Ofschoon ik in 1922 't geheel en de biezonderheden van deze bouw besproken
heb, moet ik na twee jaar hier toch 'n vervolg op geven, dunkt me: uit respekt voor
de lezer, die belang stelt in de nederlandse kerkbouw, en tevens uit respekt voor 't
beginsel, dat in de architektuur van heden bewust wordt nagestreefd.
Dit beginsel is eenvoudig: doelmatige ruimte-beheersing door eigentijds materiaal,
dus in eigentijdse vormen.
'n Betoog over de waarheid van dit beginsel mag in 1924 als tijdverlies worden
aangerekend: 't aantonen echter van z'n mooie vervulbaarheid is géén tijdverlies,
omdat 't, ook in de bouwkunst, geen zeldzaamheid is: 'n knap teoretikus te ontmoeten,
die nochtans 'n slap praktikus blijkt te zijn.
Vandaar de betrekkelik nog weinig goed-geslaagde eigentijdse kerken: maar tevens
ook de begrijpelike achterdocht van 't publiek tegenover de eigentijdse kerkbouw.
En juist daarom verheug ik me zozeer over dit noord-limburgs kerkje, omdat 't de
mooie vervulbaarheid van 't onweerlegbaar bouwbeginsel beslist zal aantonen aan
elk onbevooroordeeld beschouwer: en beter dan 'n strijd-artiekel zal bijdragen: om
ons te ontwennen aan de onbezielde en onbezielende historiese namaak-architektuur,
die zowel de techniese vervolmaking van onze kerk-bouw, als de psychiese uitbloei
van onze kerk-bouwers zo lange jaren heeft tegengewerkt, en bij 't volk, ja zelfs bij
volks-voorlichters, romaans en goties synoniem heeft gesteld met rooms-katoliek.

Er is 'n ongelukkige wijziging gekomen. Op 't oorspronkelik plan stond de toren, op
zij en in 't midden geschraagd, op stevige voet: in werkelikheid echter (zie afbeelding)
rijst de ronde hoek, die westen zuidkant mals verbindt, niet meer logies en veilig
omhoog, maar steekt kaal als 'n spil de grond uit. 'n Jammerlik verschijnsel. Ik hoop,
dat noch bouwheer noch bouwmeester daarvan de oorzaak zijn.
De kleine vensters in deze kerk zijn gedeeltelik van Joep Nicolas. Zolang de hele
venster-oppervlakte door deze begaafde kunstenaar nog niet is uitgevoerd, zal z'n
werk te hevig blijven aandoen. Wat 'n
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prachtige gloed deze glas-kunst in de ruimte zal werpen, bewijst nu al de kleine
doop-kapel.
De beschildering achter 't fraaie hoog-altaar kon me op 't moment, dat ik ze zag,
niet bevallen: de heer Capiaux had de bedoeling de lijn van de drie zich vernauwende
bogen in 't priesterkoor, door te zetten, om zo de aandacht van 't oog vanzelf fel te
richten op 't centrale Geheim van 't tabernakel. Maar te zeer zelfstandig in kleur, te
druk van figuur, en daardoor de opmerkzaamheid trekkend op haar-zelf en aftrekkend
van 't heilig Middelpunt, bleek deze beschildering deze nobele bedoeling niet te
kunnen verwerkeliken. Of 'n vermildering van tint dit nog heeft kunnen verhelpen,
betwijfel ik zeer.

Dit kerkje heeft al menig verknochte aan historiese stijlen verzoend met de nieuwe
bouw-idee: juist om z'n aanvaardbare vormgeving, die, vanuit de konstruktie zelf
ontstaan, daarom zo eerlik en zonder pretentie zich aanbiedt. Helder is deze stijl, die
wel is waar op sommige momenten, zoals in de oprijzende daken, de nuchterheid
benadert, maar in 't algemeen dit grote voorrecht brengt: zich vrij te weten van de
schijn, en de oprechtheid te ontmoeten.
Wat is 't ook biezonder weldadig te zien: dat weer 't hoofd-altaar gerespekteerd
wordt, in 't helder besef van 'tgeen er nu eigelik in de roomse kerk geschiedt in de
godsdienstige bijeenkomsten. We leken dit schandelik vergeten te zijn: de offerende
gemeenschap was zich van geen offer bewust, gesplitst in bidders-onder-de-mis: en
als bidder-van-de-Mis fungeerde veraf en vaak onzichtbaar de onbegrepen priester.
De liturgisten brengen zo langzaam aan, 't besef van 't gemeenschappelik offer weer
bij, en de jonge kerk-bouw zorgt voor de praktiese uitvoerbaarheid, en geeft ons de
éne en allen verzamelende ruimte, en in die ruimte: de offertafel, duidelik en heersend.

Toch zijn we pas aan 't begin van wat ik zou willen noemen: 't verkrijgen van 'n
eucharistiese kerk-ruimte. Onder meer moet deze beschermd worden tegen de
kleur-woede van dat soort kerk-schilders, die te veel schilder zijn, om, onderdanig
aan de architektuur, de bouwlijn te eerbiedigen, en 't vlak niet te vernietigen. De
beschildering der kerk te onttrekken aan 't opper-toezicht van de bouwmeester, is 'n
gevaarlike onderneming.
Nog groter waakzaamheid eist de alom-verbreide beelden-manie, handig
ge-exploiteerd door fabriekanten in religieuze artiekelen. Waar-
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door niet enkel 't karakter van offerplaats verloren gaat, maar tevens de banaliteit tot
in ons heiligste gebouw weet door te dringen. 'n Overdreven bezorgdheid om 't
gevende volk niet te kwetsen door 'n weigering, geeft plaats in de kerk aan deze
ergerlikheden. Wanneer in kwesties van geloof en zeden onbeschroomd leiding
gegeven wordt, waarom dan ook niet op dit voorname punt: de uiterlike vormen der
devoties. Liever lelike beelden, dan verstoorde zielen: laat staan, dat dit waar is: maar
met wat takt en voorlichting valt hier veel verstoordheid te voorkomen, en veel
wezelik schoons te verkrijgen. Helaas, dit wordt in menig geval verzuimd, en dit
verzuim is één der oorzaken, waarom in blanke onbewustheid 't kerk-volk van heden
nog zo veel z'n voorkeur geeft aan wat op z'n minst genomen, middelmatig van
kunstwaarde is, en dat 't zo bitter weinig begrijpt van 't ware en nobele werk onzer
begaafde jongeren.
Is deze beperking in 't bijkomstige, en dit verweer tegen de banaliteit van 't
religieuze artiekel, niet 'n nieuwe, maar wezelik dringende vorm van eerherstel aan
Jezus Christus? 't Is wel verwonderlik, dat in deze eucharistiese dagen zo weinig
daarover gesproken en geschreven is.
Laat 't kerkje van Leveroy ook daarin 'n voorbeeld zijn.
M. MOLENAAR, M.S.C.
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Moderne muziek
Melodie
Precies de te behandelen stof in vakjes scheiden: harmonie, melodie en rhythme is
onmogelijk. Onmiddellijk moeten we teruggrijpen naar de harmonie, omdat deze
twee elementen zoo nauw aan elkaar verwant zijn, dat het een organisch uit het andere
voortkomt.
Nemen we de hoofdmelodie uit Beethovens Eroïca:

(welke precies dezelfde is als uit Mozarts kleine opera ‘Bastien et Bastienne’ maar
dan in G-dur!) dan springt direct in het oog, hoe ze voortspruit uit den drieklank:
Es-g-bes, er een omschrijving van vormt of hem omlijnt. Zij stempelt den aard der
samenklank zonder eenige aarzeling met het teeken der natuurlijke tonaliteit en vormt
in haar wezen een absolute eenhied met de harmonische grondslagen, waarop zij
rust. Dit is ook een gebiedende eisch voor elke muziek: dat de melodiën logisch
voortspruiten uit de harmonische beginselen en, evenals de planten, slechts welig
kunnen opschieten en een natuurlijke ontwikkeling bereiken, wanneer ze groeien op
eigen bodem in het eigen klimaat. Zoo natuurlijk als dit alles klinken moge, zoo
duidelijk is dit nog niet voor iedereen. We kennen b.v. een proeve van begeleiding
voor het gregoriaansch, waarbij de sobere, diatonische melodieën worden ‘voorzien’
van een orgelspel, waar de meest vreemde accoorden elkaar in bonte opeenvolging
verdringen. Die accoorden zijn op-zich-zelf wel niet modern, maar wanneer het waar
is, dat elke melodie haar eigen harmonische sfeer reeds om zich heen draagt, ook al
wordt ze zonder eenige begeleiding uitgevoerd, dan is het buitengewoon vreemd,
onder de diatonische melodieën allerlei toonaarden te hooren wringen. Het maakt
op mij den indruk alsof men het gregoriaansch een harlekijnspakje aantrekt of een
nonnetje een moderne dameshoed boven op haar kap bevestigt. Evenmin als men bij
Beethovens hoofdmotief iets anders kan denken, dan de accoorden uit de Es-dur
toonschaal, evenmin verdraagt het Gregoriaansch een anderen harmonischen grondslag
dan dien, welken men opbouwt uit de trappen der kerk-toonaarden.
Deze waarheid geldt als natuurwet en de groote componisten van allerlei richtingen
brachten haar in practijk: zóó, dat Bach in zijn ‘Chromatische Fantasie und Fuge’
ook de sterk-wisselende harmonieën als de natuurlijke sfeer beschouwt, waarin de
chromatische melodieën leven en groeien.
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Maar dan volgt hier ook terstond uit, dat de moderne klanktheorieën en experimenten
een geheel ander aanschijn schonken aan de melodie. Inderdaad is het onmogelijk
om te veronderstellen, dat de volgende melodie uit een klassieke pen zou gevloeid
zijn:

Wanneer U deze wijs op de piano speelt, ontstaat daar een harmonische sfeer, welke
duidt op andere elementen, dan de zeven mineur- of majeurdrieklanken opleveren
kunnen. Daar schuilt iets ouds en iets moderns in. Oud is de idee van den tritonus:

welke in het gregoriaansch als uitzondering te vinden is, doch in de nieuwere
muzieken een groote zelfstandigheid verkreeg. Van de oude theoretici uit Boëtius'
tijd, toen de muziek als wiskundige wetenschap beoefend werd, over de
gregoriaansche ontwikkeling heen, speelde het interval:

een buitengewone rol.
‘Si contra fa, diabolus in musica’!
Met deze spreuk werd het interval fa-si uit de muziek gedreven als de duivel uit
een ziel, en wanneer in de gregoriaansche melodieën een si in het fa-verband kwam
of in de fa-sfeer, dan werd ze als regel door een mol verlaagd tot sa, om de diabolieke
hardheid van de overmatige kwart te verdrijven. De omkeering: fa-si had als
sentimenteel uitdrukkingsmiddel eveneens alle recht op genade verbeurd en alle
harmonie-leeraren waarschuwen hun leerlingen tot op den huidigen dag voor dezen
‘verliefden jongeling’! En terecht!
Maar de tritonus: fa-si heeft, zooals ik boven opmerkte, zelfstandigheid verkregen
bij de modernen en geeft aan de melodieën heel vaak een bijzondere kleur.

Arnold Schönberg heb ik, tijdens zijn verblijf in Amsterdam, heel goed gekend. Hij
is een zoeker. Zoekt speciaal naar de oer-kiem der muziek, welke misschien nooit
te vinden is, volgens zijn zeggen; het zoeken-op-zich-zelf moet echter al voldoening
wezen! Hij is een onhandig mensch; schilderen en meubelmaken verstaat hij, maar
hij slaat
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onhandig op de piano een paar accoorden aan, en staat vrij hulpeloos voor het orkest.
Naast het zoeken in de melodieën der klassieken, als Beethoven, Mozart en Schubert,
naar de kiem, de oer-cel waaruit de meester-gedachten zich opbouwen, stelde hij
zelf een nieuw accoordstelsel samen en wel door kwarten op te stapelen in plaats
van tertsen, zooals in de oude harmonie.
Hier staan twee vierstemmige accoorden naast elkaar: het eerste uit de klassieken
(tertsen) het tweede uit Schönberg (kwarten), terwijl een derde een combinatie van
zijn samenklanken aangeeft, waarin hij zegt elken toon te voelen als zuiver-organisch
en onmisbaar:

Hier is de sleutel voor dit zoeken en ‘vinden’ (evenals bovenstaande notenvoorbeelden
uit zijn ‘Harmonie-Lehre’ overgenomen): ‘Der Künstler, der Mut hat, überlässt sich
ganz seinen Neigungen. Und nur der sich seinen Neigungen überlässt, hat Mut, und
nur, wer den Mut hat, ist Künstler.’
Nu is het ook mogelijk, hoe de onder 4. opgeteekende stijgende hoornmelodie
ontstaan kon in Schönbergs partituren, want hoe vreemd en bizar zij ook klinken
moge: ze is zuiver organisch gegroeid uit het kwartensysteem van Schönbergs
accoorden en in zooverre bleef hij consequent.
Een ander type, maar getuigend van dezelfde consequentie in het ‘moedig volgen
zijner neigingen’, leveren de volgende maten uit zijn lied: ‘Als wir hinter dem
beblümten Tore’ (Op. 15. No. 11)

Als wir hinter dem be-blüm-ten To - - re end-lich nur das eig-
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- - - ne Hauchen spurten, war den uns er-dach-

Toen hij met het Concertgebouw-orkest repeteerde op zijn beruchte ‘Fünf
Orchesterstücke’, kwam tijdens de pauze een der eerste violisten naar hem toe en
zei ongeveer het volgende: ‘Kijk eens, Schönberg, hier heb ik een goede viool; op
dat ding kun je vlug spelen, hoor maar, en langzaam, hoor maar, en heel hoog, hoor
maar, en ook laag, hoor maar; en bij al deze speelmanieren blijft de klank welluidend
en steeds is het spel overeenkomstig de natuur van het instrument. Heden heb ik
echter bij uw muziek niet anders moeten doen dan harken en piepen, krassen en
rukken aan de snaren en voor - wat men noemt - vioolspelen, heb ik geen gelegenheid
kunnen vinden. Wat doe ik hier dan met een viool?’
Ik vertel dit niet om te chargeeren, want, heusch, in de toespraak van dien violist
was niets overdrevens. De sonate voor viool en cello van Ravel levert eveneens een
bewijs voor dergelijk soort melodievorming. Wanneer men deze compositie hoort
spelen door de beste solisten, welke men zich denken kan (en zoo hoorde ik ze!) dan
is er nog weinig anders te waardeeren, dan ‘harken en piepen, krassen en rukken’
zooals de violist (ook een eerste-rangs-kunstenaar) zeer duidelijk aan Schönberg
uitlegde. Deze melodieën bewegen zich soms in de grilligste wendingen, missen een
eigen, persoonlijke gedaante en zijn niet ontworpen naar de natuur van het
melodie-instrument bij uitnemendheid: de viool.

We blijven nog even aan den Germaanschen kant.
Richard Strauss' melodie is uit de overmoedige bravour zijner jeugdwerken
uitgegroeid tot een schepping, die zich verwringt in haar eigen bochtige overdaad.
De weergalooze virtuositeit van dezen zeldzaam
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aangelegden componist dwingt het materiaal in alle vormen, ook zijn
melodie-materiaal, maar hij schiet zijn doel voorbij.
Als typisch voorbeeld diene het hoofdmotief uit zijn ‘Heldenleben’, de melodie,
die ‘den held’ moet karakteriseeren in al zijn hooge kracht en dus waarlijk en
waarachtig ernstig bedoeld is!

enz.
Deze held mist alle grootheid, alle waardigheid en verschijnt als een Don Quichot
maar zonder diens tragiek, als een.... druktemaker.
Waar is hier de bezinning, de duidelijke contour, het eigen karakter? Hier is
verwording en met het toenemen der uiterlijke ingewikkeldheid van zijn thema's
(bezie de hoofdmotieven uit zijn werken van het A-dur Quartet op 2 af tot zijn laatste
groote werken toe!) vermindert de karakteristiek en de inhoud.
Wat Strauss mist, bezat Mahler: innigheid en een geestelijken achtergrond. Deze
Oostenrijksche, moderne instrumententaal-zanger keert in zijn motief-ontwikkeling
weer terug naar de oude volks- en soldatenwijsjes, (wat velen in den beginne als een
banaliteit toescheen!) waarnaast hij echter zelfstandig melodieën schiep, die in hun
grootsten eenvoud soms de geweldigste visioenen oproepen. Denken we aan de
langzaam opstijgende toonladder in G-dur van het Adagio uit de Vierde Symphonie,
die een wijding schept als in de moderne litteratuur niet meer te vinden is.

Van geheel anderen aard was de vernieuwing en verrijking der melodie door Debussy
en de hem volgende of navolgende Franschen. Hier is zeer bijzonder op te merken
een streven naar reinheid en eenvoud door invloed van de diatonische melodieën der
oude kerktoonsoorten en wel in flagrante tegenstelling met b.v. Max Reger. Diens
chromatische melodieën en motieven missen alle contour en alle gedaante; nog
onlangs hoorde ik zijn Viool-Sonate in c-kleine terts, een zeldzaam gebeuren op de
concerten, maar dan klinkt deze kunst zoo bleek en moe, zoo machteloos, is men
bijna geneigd te zeggen, dat men zich beklemt gevoelt en snakt naar een moment,
dat de muziek haar vleugels zal uitslaan en zich zal uitzingen!
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Daartegen klinkt Debussy's melodie teer en broos, zooals geheel deze verfijnde
muziek, verfijnd en geraffineerd, bij sommigen zelfs decadent.
In een buitengewoon kort tijdsverloop is de mleodie-vorming weer veranderd en
wel geïnspireerd door de Tango en Fox-trott! Mahler dacht wellicht de volksziel te
grijpen, toen hij zijn eenvoudige wijsjes en motief-brokstukken aan het volkslied
ontleende, maar hij was alweer te laat, want het volk kent deze schoonheid niet meer,
doch aanbidt de ééndagsvliegen van de operette en de Music-hall! Brutaal, scherp
en zinnelijk rukt deze nieuwe muziek-gestalte aan den volkssmaak en het is niet te
verwonderen, dat sommigen in de music-hall-sfeer zich de vernieuwing der volkskunst
denken. Hier komen ons de namen in de gedachte van Erik Satie (den geestelijken
vader van de Parijsche ‘Six’) en enkele dezer jongeren, die intusschen Satie alweer
verloochend hebben ook!
Ook treffen we in de aller-modernste muzeik heel vaak de ostinatomelodie aan:
de componist kiest een brokstukje motief, sterk sprekend, van slechts enkele noten
en herhaalt dit zeer vele malen achtereen, terwijl de overige partijen soms in de meest
vreemde harmonieën doorgaan en de hevigste botsingen veroorzaken. Zoo behandelt
Strawinsky in ‘Le Sacre du Printemps’ oude Russische volksmelodieën. Een anderen
keer ontdekt men dat een polytonaal stuk bestaat uit melodieën in verschillende
toonsoorten, die elk voor zich niet de minste persoonlijke beteekenis hebben.
Heel eigenaardig wordt echter de toestand, wanneer er voor koorstemmen
geschreven moet worden. Het is naturulijk slechts mogelijk om de moderne, krasse,
harmonische uitvindingen toe te passen in de instrumentale muziek; koorwerken in
dergelijke opvatting zijn onuitvoerbaar en met eenige benieuwdheid namen we
daarom kennis van een compositie voor koor en orkest van Honegger, een der
Parijsche Six. Hier openbaarde zich dan ook een eigenaardige tweeslachtigheid
tusschen de instrumentale elementen en de koorgedeelten, welke geschreven waren
in - wel gekruide - maar toch natuurlijk-uitvoerbare harmonieën en melodieën. De
pogingen om koren uit te voeren, die behandeld waren als instrumentaalwerk, zijn
vrijwel mislukt, ook al had men de keuze uit enkel solisten!
Dit zal de tweespalt worden tusschen oud en nieuw.
Wat het eind zal zijn van de elkaar zoo snel opvolgende muzikale inzichten en
smaken, moet de toekomst leeren en we zullen het komende genie moeten afwachten,
dat het conflict tusschen instrument en zangstem kan oplossen.
THEO VAN DER BIJL
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Jong tooneel in Vlaanderen.
De derde opvoering van ‘Marieken van Nijmegen’ in Antwerpen was nóg een
flakkerend succes. Ondanks de ‘nieuwlichterij’ dat de bourgeois haar als een odium
in de schoen schuift en hem weerbarstig maakt aan de jonge interpreteering. Bij zoo'n
opvoering is de bourgeois als 't ware ‘meegezogen’ door den inwendigen ethischen
storm van dit mirakelspel, dat hij daarbij taalkundig slechts gedeeltelijk begrijpt en
dekoratief eigenlijk niet aanvaardt. De kristelijke gedachte ervan is hem natuurlijk
gemeengoed; dit is voor hem geen puzzle. Het alles omver-rukkende spel van de
akteurs dat is het wat zoo'n spel aanblaast tot 'n storm van levenskracht waaraan de
bourgeois niet weerstaat. De sobere, plastische vastheid waarmee het kristelijk leven
daar zoo spontaan en klassiek uitgespeeld wordt, ontwricht de sterkste opponent en
verslaat de dorste scholastieker die op z'n esthetiesch rietje steunt. Aldus was de
eind-indruk. Na zoo'n opvoering hoort men de bezwaren op straat en in café, maar
dan uit monden die zelf ademloos luisterden en van luidjes die met aangeschroefde
oogen keken. Achteraf worden zij zich bewust dat hun bourgeois-genot 'n paar uur
geen kans had de ‘nieuwlichterij’ te bedillen en, na de vertooning, bijten ze aan hun
‘zwakte’. Men gevoelt opeens dat de bourgeois ondankbaar wordt omdat hij de
zielsverterende voor-arbeid en voor-zorg van zoo'n opvoering niet gist en hij de
akteurs feitelijk niet de eer gunt van een volmaakt succes. Het applaus is dan maar
ook een formaliteit, die fatsoenshalve gebeurt, want na zulke doorslaande
levens-verbeelding is elk applaus nutteloos en onmogelijk. Een stilte van minuten
zou meer voor 'n succes pleiten.
De kerkelijke mirakelspelen hadden nog zoo lang niet de reputatie van
onspeelbaarheid door hun ‘soi-disant’ didaktische verveling en redeneerend-kristelijke
eentonigheid! Maar ‘Elckerlijck’ door Royaards was reeds een ontzaggelijke zege
en dit ‘Maryken’ gaat straks naar Duitschland en naar Parijs! Niet het
‘literatuurhandboekje’ maar de moderne akteur is waardebepaler van het
middeneeuwsch spel. Vooraf heeft het ‘Volkstoneel’ gansch de ethische diepte gepeild
van ‘Maryken’, de wreede levensbeweging van goed-en-kwaad nagegaan en zich
een direkt-plastische voorstelling gevormd van het speelbare. In zulke voorafgaande
voorstelling - die een geniale retrospektie is - werd alles machtig-eenvoudig herleid
tot synthese en stijl-visie. Het werd een streven naar klassieke beknoptheid en uiterste
expressie. Alles werd van binnen naar buiten gekeerd: de gansche zedelijke inhoud
werd op de meest-direkte wijze veruitwendigt. Spel, gebaar, woord, muziek, dekor,
enz. moesten als het ware samengebald tot een on-
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onderbroken eenheid. De elementen van goed en kwaad - Moenen en De Oome
vooral - regeerden confliktueel tegen elkaar op zonder valsche scheuten van onnoodig
bijspel. De zedelijke angstvraag loopt er als een onrustige draad doorheen: zal de
Booze het blijven winnen op de Goede? Een ander thema dan dit werd er niet
uitgewerkt: de oorspronkelijke ‘chance’ van Moenen en zijn latere verplettering. Zoo
is de Duivel-figuur van Moenen eene van uiterst-infernale kracht: het
sadisch-demonische dat een verfijnd genot heeft in het bederven van een ziel en in
zijn verdoemenis. Dat zet een fosforische gloed langs al de lijnen van het spel en
overtuigt je van de macht van het Kwade in de kristelijke wereld. Maar daarnaast de
rustige, uiteindelijke macht van het Goede dat De Oome is en van waaruit een zuivere,
sterke kracht uitgaat die Moenen ‘wegbidt’.
Er was zeer suggestieve muziek bij van Karel Albert: niet een vage, verwijderde
onderstreping. Zij zat onmiddellijk vast aan elke beweging, aan elk gebaar, ja, drong
als het ware gebaar en spel en woord uit zijn demonische of angelieke klank. De
muziek-klank bepaalde het gebaar en sloot er solied omheen. Zoo in de eerste
verschijning van Moenen en later in het Walpurgis-dronkemans-tafereel dat een
diabolische fantasia is, waardig van Hieronimus Bos.
De lineaire en koloristische décors van Gerard Rutten zijn van een primitieve
kracht en expressie, gelijkwaardig aan de primitieve middeneeuwsche opvatting.
Rutten, dunkt mij, heeft zich bij de vervaardiging op het geestelijk-primitieve
grondvlak der kerkelijke Middeneeuwen gesteld, zoodat, ondanks een vormelijk
modern verschil, er een gelijksoortigheid aan primitieve geestelijkheid overbleef die
de Middeneeuwen evenveel hadden. Van daar de reden dat de ingewijde de
moderniteit dezer ensceneering aanvaardt die aequaat is aan de eenvoudige geest der
jaren 1500. En zulks getuigt weer sterk voor de essentieele instudeering. Rutten ging
direkt tot de geest van het tijdvak, met verwaarloozing van het formalistisch-gothisch
uitzicht. Het ging hier om de geest en geenszins om een vorm. De kostumen
inspireerden zich om diezelfde motieven op de geestelijke tijdswaarde der
Middeneeuwen: bij archaeologische kontrool zullen ze niet fouteloos zijn, maar
Rutten had de intuitieve aanvoeling der spiritueele dingen, waarbij de vlaamsche
folklore uitmuntende plastische uitbeeldingen verschafte. De drinkgezellen leken,
als latere realiteit, uit een Craasbeekje geknipt, terwijl zijn God-de-Vader, O.L.
Vrouw, de Paus, Moenen als duivel, recht uit de folklore opdoken die zelf een
middeneeuwsch overschotje is.
Komisch was hier weeral de bourgeois: hij wrokte tegen de middeneeuwsche
zegging waarvan hij niet alles begreep en piekerde tegen het
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‘idioot’ décor dat niet middeneeuwsch was! De dictie moest, volgens hem, omvormd
tot modern-nederlandsch en de ensceneering oudmiddeneeuwsch! Het kwam geen
oogenblik bij hem op dat de akteur ook een eisch tegenover hem had: waar het
‘volkstoneel’ zooveel moeite en arbeid over heeft voor 'n gaaf spel, hoeft de
toeschouwer tegemoet te komen door vooraf een aandachtige lezing van de tekst.
Wie was het weer die van Gezelle vergde dat hij zijn west-vlaamsche verzen
‘vernederlandschte’ en van de kloosterzusters eischte dat ze professoraal latijn
aanleerden om hun gebeden te ‘verstaan’? Och, in laatste instantie, de bourgeois
hoeft ook niet de tekst van ‘Marijken’ vooraf te lezen. Elk bemerkte aan zijn ademloos
toeluisteren hoe zijn kristelijke intuitie het won op de ‘paresse intellectuelle’ van
zijn stand. Er zijn van die dingen die men begrijpt minder met woorden dan met den
Geest.
KAREL VAN DEN OEVER
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Gedichten van Karel van den Oever
De wolk
De wolk als een toren.
Zij verovert de kim-rand
en is uit de afgrond geboren.
Zij rijst uit een oude lucht-straat,
als een vergulde karos.
Zij begint een statige parade
langs haar lachende generaal: de zon.
Zij reist naar China.
Beneden haar de rustige klucht
- als een aubade van zee en water,
de steden en driemasters,
de rookende stoombooten.
Zij begint de wereldreis
door de overgroote lucht
en drijft vol peis.
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De telefoon-paal
Langs het eenzaam spoor
de telefoon-paal.
Hij gonst.
Er is geen ander geluid
langs het oneindig spoor.
Een wolk drijft hoog over hem
en is onverschillig.
Het landschap ‘gaat zijn gang’....
Toch gonst de telefoon-paal dag en nacht,
onder de hemel.
Het is een verlaten pijn,
een onophoudelijke klacht....
Als wij hem hooren:
ons hart breekt, in zelfpijn verloren.
We weten dat over de gansche wereld
de telefoon-paal klaagt,
alsof ons eigen smart
aan zijn draden knaagt.
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De krekel
De krekel:
hij slaat een zilver cimbeltje
in het kerkhofgras.
De wolken drijven hoog,
ook de wind en de vogelen.
Zij hooren de krekel niet....
Maar in de kerk
- waarin het stil is het fijne cimbeltje klinkt.
De Heer in het tabernakel:
Hij hoort hoe de krekel
nederig zijn lof uitzingt.
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De herfst
Zie, hoe de aard-bal vervaalt
in de hand des Vaders
en de walm van bosschen en zee-kuil
welriekend langs Zijn vingers.
Zoo dooft het landschap
op een papier-lantaarn,
als de kaars sterft.
O, op het gelaat des Vaders
de onbestemde gloed
van de flauwere aard-bal.
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Zee-hotel
De doodsche wind-tor bromt aan het raam
en wolk-lobben puilen voor de ruit.
Door de wereld gonst het duin-zand
en - hoor! - de natte voet
o, van de zee-god danst luid
op het strand.
Hoor: de schelpen kermen
en de regen-gordijnen ruischen dicht.
Over het zee-vat
de brand van een regen-boog begint.
Achter de wateren bromt de wind
en de Heer blaast zijn toorn
uit een felle hoorn
langs de eindelooze angst der golven.
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In memoriam Dr. J. Depla
Vrienden, hoe staat het bolwerk van Nederland eenzaam,
want de groote zeis sloeg
en wit en koud viel hij in onze armen.
Maar hij was de rijpe vrucht die van de boom valt
en een voedsel is voor het volk.
Herinner je:
als iemand onzer de volle vuist balt
tegen de verdrukker, die dor is van haat,
dat hij dan uitzie naar de goddelijke wolk
waarin die heilige Vriend verrezen staat,
dat hij zijn geest ete als een vrucht
en zijn hart als brood en vleesch.
Hij toch reikte de geschudde maat
aan de vlaamsche gemeenschap, (o, slaaf en wees!)
en verdeelde uit zijn handen
het gouden graan onder het arm volk.
Geen Staat kan dit hart uitbranden,
waarin de olie rust der goede daad
en de wijn der lafenis.
Hij is voor altijd onze groote Kameraad.
Hij beleed de Trek naar het hollandsch Noorden
en zag de nieuwe gloed:
hij hoorde uit elke kim de nieuwe Woorden!
Als een dok-sjouwer droeg hij zijn moed.
Hij deed een eed voor Volk en God
tegenover alle nederlandsche steden en dorpen
dat de tyran moest uitgeworpen
en dit was een opperst gebod.
Dwars door de vlam van haat en spot:
hij ging als een pelgrim.
Hij schoeide zijn voet met liefde
en dronk aan zijn bittere veldflesch,
want de dag was kort en zijn broeders ver.
Hij richtte zijn stap naar een hooge ster
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die boven zee en duin blonk,
hij sneed er zijn brood met een broeder-mes
en zweeg godvruchtig in een stille kamer,
bij het Haagsche Bosch....
O, Vrienden, toen klopte God met zijn barmhartige hamer
op de doodsklok, die elk mensch roept
naar de gras-rand van het graf.
En wij, wij lieten hem teeder los....
O, hij rust nu in den warmen schoot
van zijn vóór-wetende Vader,
want - geloof toch! - het offer van zijn dood
brengt gansch Nederland nader.

KAREL VAN DEN OEVER
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Sint Geertruid.
XXII. Hoe ze gestorven is.
‘gelijk de zon in middag-gloed de kleine dauwdroppel verijlt.’
Ze had nu sinds enige tijd de gewoonte, om elke Vrijdag omstreeks de Noon zich te
onttrekken aan alle uitwendigheid: alleen en onbelemmerd met haar ziel in God.
Dan herdacht ze de roemrijke doods-uren van haar Bruidegom, die van Noon tot
Vespers afscheid genomen had van 't leven: en verenigd met deze groot-rustige
Sterver verrichtte ze over zich-zelf, al wat naar kristelike wijs gedaan wordt over
stervenden.
Ze deed dit met heel veel aandacht; haar ziel volkomen in rust: ze had zich de
gedachte van 't doodgaan geheel eigen gemaakt, en wist, dat Jezus in de nabijheid
zou zijn.
't Was op één van die wonderbaar diepe Vrijdag-middag-uren, dat ze voorzien
mocht, wat of er bij haar dood zou voorvallen. Vizioen van de dood, maar zonder
rouw en tranen: de hemel in feestelike bedrijvigheid alsof er geen mens meer bestond
dan Geertruid: alsof ze geen mens was, die zonde gedaan had.
Ik beleef die Vrijdag-middag als iets ontstellend vreemds: ik wist niet, dat 'n
menseziel zó schoon kan zijn, dat er de hele hemel om verrukt is: ik wil vertellen,
hoe 't geweest is.

Geertruid rustte in doodstrijd, op de boezem des Heren, en hield haar gezicht gewend
naar Z'n goddelik Hart. Ze voelde zich opeens als 'n zeer schoon meisje, in fijnste
feestkleren. In grote vreugde kwam daar toen aangevlogen 'n oneindig getal engelen
en heiligen, met wierookvaten in hun handen: en in die vaten de gebeden der Kerk,
als 'n reuk-offer tot eer van de Koning en Bruidegom der glorie, en tot welzijn van
Z'n bruid, deze ziel. Ze riep de heilige Maagd: Salve, moeder, o mochten we U gelijk
zijn!, en Jezus wenkte Z'n moeder, opdat ze Z'n geliefde zou troosten. De koningin
der maagden, schitterend in nieuwe glans, neeg zich toen tot haar, en met haar zachte
handen ondersteunde ze 't hoofd van de zieke. En blij om 't geluk van Z'n
beschermeling stond daar de engelbewaarder, 'n roemrijk prins.
En op haar gebed kwam daar ook aarts-engel Michael met 'n talrijk geleide van
engelen: hij bood haar z'n diensten aan, en dreigde de kwade demonen, die in 'n
donkere hoek van de cel zich hadden opgesteld: padden en slangen. Maar ze waren
onmachtig, want wanneer ze hun kop maar bewogen, of probeerden af te komen naar
Geertruid,
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dan trokken ze gauw verbijsterd terug, beschaamd door de majesteitelike glorie van
de aarts-engel. Dit gaf haar veel troost. En de liefde van haar hart steeg van haar
mond omhoog als 'n gloeiende kolom, tot aan de troon van Gods glorie, met zo'n
hevigheid, dat ze de hulp der engelen tegen de vijandelike belaging der duivels niet
meer behoefde: die namen haastig de vlucht en zochten 'n schuilplaats op: zo hevig
was de liefde, die uit haar lippen omhoog steeg.
En alle koren der heiligen, die ze aanriep, één voor één vol eerbied beloofden ze
hun diensten; de aartsvaders, met groene takken vol met de vruchten van hun goede
werken, en ze plaatsten de twijgen naast de zieke: de profeten met gouden spiegels,
die de gaven beduidden van hun God-verlichte kennis, en ze hingen de spiegels op
aan de takken: 'n onuitsprekelike blijdschap vervulde de ziel, toen ze dit zag. Kwam
ook de uitverkoren en lieve leerling, Jan, apostel en evangelist, die biezonder door
Jezus bemind werd, en aan wie Hij als zeker bewijs van Z'n liefde Z'n moeder had
toevertrouwd vanaf 't kruis: en vol genegenheid deed hij twee gouden ringen aan
haar ringvinger: en alle apostelen na hem deden 'n ring van goud aan haar andere
vingers: deze ringen verzinnebeelden hun trouw aan de Heer, toen zij nog op de
wereld waren. Toen kwamen de heilige martelaren met gouden palmen, waarop 't
lijden, verduurd uit liefde tot God, te schitteren lag: de heilige belijders brachten haar
schone bloemen van goud, symbool van hun volmaakte goede wil, die altijd bereid
was God te dienen, zoveel 't hun maar mogelik was. De heilige maagden boden haar
rozen, die kleine gouden spangen hadden: om zo te beduiden, de biezondere
welriekendheid, waardoor haar ongeschondenheid ze dicht bij God doet zijn, en de
nauwe vereniging, waarin ze leven met Hem. Ze gaven die rozen aan Geertruid, en
toen de Heer Zich naar haar neigde, bleef ze aan Hem gehecht door die kleine spangen
van goud, en zoveel spangen er waren, zoveel onzegbare goddelike zoetheden ervoer
ze. Ook de heilige weduwen en al de andere heiligen gaven haar de vrucht van hun
goede werken: specerijen in gouden omhulsel, en de gloed ervan straalde op haar
ziel, alsof zij alleen al dat goede gedaan had. De heilige onnozele kinderen, die weinig
verdiensten hebben, maar zich verheugen, verlost te zijn door Jezus' kostbaar Bloed,
en om Zijn onverdiende genegenheid deelachtig aan 't eeuwige rijk, wilden haar toch
ook hun eerbied betuigen, uit hoge waardeering voor hun Heer: en met de heldere
glans van hun onschuld - helderheid, sterker nog door nauw verband met Jezus' edele
onschuld - beschenen ze haar ziel. En eindelik, de Zoon van de Allerhoogste, de
Koning der Glorie: Hij boog zich in onschatbare vertedering: als om 'n kus te geven
aan Z'n bruid, die op Z'n boezem

Roeping. Jaargang 3

148
behaaglik rustte: en uit kracht van Z'n godheid trok Hij in Zich de gelukkige ziel, die
versierd was met al de deugden en goede werken der heiligen, zoals de Zon in
middag-gloed optrekt en verijlt de kleine dauwdroppel. Hij omgaf haar volkomen,
drong in haar binnen, maakte haar één met Hem: als ijzer, door vuur verhit.1)
Ik herdenk dit doods-vizioen in grote ontroeringen: omdat 't zo geheel vreemd is
aan enige doods-gedachte: er is geen zwart, er is geen benauwdheid: 't is de vlugge
aankomst in 'n vreemd-schoon gewest met eerbiedig-waarderende lieden: 't is de
verheerliking van iets schijnbaar zeer kleins en tengers, nochtans door zeer voorname
wezens, die uit ervaring en inzicht, heel goed weten wat ze doen, en niets uit schijn
doen: dit is zó'n roemrijke betoging - plotseling stil geboden door de sublieme
enigingsdaad van Jezus Christus - dat wij eerder geneigd zijn, dit vizioen te
beschouwen als 't voortbrengsel van 'n idealizerende verbeelding, desnoods met
bevoorrechte hulp van God te voorschijn gewekt, dan wel als 'n aanschouwelike
voorstelling van 't geen werkelik geschied is: als 'n beschrijving van zo'n intense
blijdschappen om verlossing en beloning, om verzadigde liefde en veilig bezit van
't allerhoogste, dat hier de sterkste woorden 't nauweliks benaderen kunnen, en op
z'n hoogst samenkomen, alleen tot 'n dor schema van 'tgeen gebeurd is. Eigelik
gezegd: we zijn bang voor deze apokalyptiese binnenkomst in de onzichtbare
vreugden, we zijn verwonderd over dit dood-gaan, dat de rust heeft van 'n gezonde
slaap, en zonder verbazing ontwaakt in geheel andere omgeving. We zijn gewend
aan huishoudeliker hemel-voorstellingen, omdat onze inzichten op God en mense-ziel,
bij gemis aan zelf-ervaring, niet toelaten ze te beseffen als twee elkaar zoekende
geweldige hoog-krachten, die na 'n mogelik jarenlang torment van scheiding,
misschien zelfs van verwijdering, eindelik, eindelik zich storten in elkander.
Trouwens: voor wie deze stervende Geertruid meer is dan 'n historiese persoon,
en die ingaan mocht, al was 't maar even over de drempel, 't geheim van haar zo
zeldzaam persoonlike psychologie, vindt al heel spoedig, hoe deze verhevene dood
in stijl is met haar leven, beide toch in diepste betekenis: gelegenheden voor 'n
luisterrijke uitstorting van Gods liefde, voor 'n uitviering van Gods genade-krachten
zoals zelden in 'n menskind voorvalt. En gelijk 't leven haast vlekkeloos verliep,
zodat haar ziel voor God 't liefste verblijf werd: - 'n verloste van zonde, bij wie 'n
diepe ootmoed alleen 't kwaad gewaar werd - zo werd ook de dood voor haar geen
straf, maar de lang verwachte mogelikheid, om eindelik volkomen verwerkelikt te
zien, waarnaar

1) Heraut V, 33.
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ze in haar geestelike volwassenheid altijd gestreefd had: onverhinderd en helder, in
sterk verstand en sterke wil God te bezitten.
Zelden is sterker als door dit vizioen bevestigd in welke onverwachte maten 'n
schepsel bemind wordt door z'n schepper. En omdat Gods liefde, in schijn soms
buitensporig tot dwaasheid toe, in wezen echter met Z'n edele en voorname Wijsheid
één is, zo moet er in Geertruid 'n zedelike schoonheid van buitengewone kwaliteiten
aanwezig zijn: waardoor haar leven 'n helder sein wordt langs de weg van de oprechte
God-zoeker, haar voorspraak 'n hevige drang op 't hart van God.

Toen Geertruid op die middag ontwaakte uit dit vizioen, bemerkte ze de zusterlike
wacht van haar verpleegster naast haar bed: 't licht viel smal en koud door 't celvenster:
even schrok ze, omdat ze nog leefde: om haar heen was alles vervreemd: verkleind
en verduisterd: en 't klooster als 'n groot stil wezen, waarin ze verloren lag met haar
ziek lichaam. Had niemand met haar dit vizioen gezien? Ze dankte God, omdat Hij
de aardbol oneindig lief heeft: der dingen zichtbaarheid maakt Hij tot 'n behoedzame
bedekking voor Z'n schoonste geheimen. Nog vóór 't donker werd, heeft zij 't vizioen
verteld; ze moest wel: Hij had er te veel eer van. Daarna verwachtte ze in groot
verlangen, dat 't zich zou gaan voltrekken: en ze voelde met sterke, rustige vreugde,
hoe de resten van lichamelike leefkracht langzaam op gingen, uur na uur, terwijl haar
ziel al helderder schouwde in God, en al heviger Hem liefhad.
Toen is 't wonder der nieuwe geboorte plotseling geschied. Wat geeft 't, dat we de
dag niet weten, waarop 'n eeuwig leven aanvangt! 't Vale lijdensgezicht van de
vijf-en-vijftig-jarige: 'n jonge bloem op 't witte kussen: even wat adem meer: geen
kramp van pijn of benauwdheid: ze lachte 't Licht tegemoet: ze wist alles volbracht:
zo was 't goed. En voordat 't iemand bemerkt had, was er 'n vroomschoon lijk in 't
klooster van Helfta.
EINDE
M. MOLENAAR, M.S.C.
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Morgen kommunie
Hoe kan et zijn:
Waar anderen langs de straten rennen:
versjofelde driftige dwazen ze roepen hun leven kapot aan Uw Naam
en Ge antwoordt niet;
in alle talen hebben ze U geroepen
tevergeefs; tot ze vallen en doodliggen
plat op de grond
met hun mond op de aarde;
hun laatste kus van vergooiing; hun leven: neergeworpen opstand-om-U-te- kennen
en niets dan dat schrikkelik raadsel - mag ìk m'n ziel bereiden
kalm, blij-rustig in de late stilte van m'n huis
(zo is 'n kind, 'n meisje, dat op reis mag gaan;
et strijkt z'n kleedje
en draait z'n krullen in
de avend van tevoren)
om U te gaan ontvangen in mezelf - Zie Heer:
ik blijf gerust, gewoon
bij 't allergrootste wonder niets dan wat blijheid dat Ge komen zult
en even slechts zeer licht verbazen gans geen ontrusting zelfs niet éven vrees.
Ik ben met U vertrouwd
als vriend en meest-vertrouwde Vriend
en vind et niet eens meer raar.
Ik ben 'n even-wuivend Gregoriaans Adoro Te - -

JOS. VERJANS
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[Jozef Hollandt]
De profundis
Heer God, de wilde tango der Vliegmachiens
Boven de aarde
't Zilveren blinken van hun strenge dekken
In 't licht der Zon
Metalen rythme van hun staal gezang
dan zacht de ijle gang
van hunne rilde lijven
die zoevend spiesen door de lucht;
't Eeuwig mes-slaan van 't mysterisch licht
der Vuurtoorn
Over Uw eindeloos-diepe zee,
't fantastisch snelle slaan
tegen nu plots-verlichte muren,
altijd 'tzelfde vlak, altijd 'tzelfde vlak
Door Heel de Eeuwigheid;
't Starre kijken van 't nat gezicht
der Maan
Boven de stille huizen,
't Eeuwig ruischen,
Van de Wind:
Zelfde Lied:
Heer, Heer, hoe zult Gij nog gedenken
't flakkerend lichtje van m'n ziel,
En luisteren nog naar 'n eentoonig lied,
dat ik tokkel op m'n oud klavier?

JOZEF HOLLANDT
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Vaders tranen
Is er 'n smart, die zoo een pijn mij deed,
Is er 'n herinnering, die zoo wreed
kan schokken door m'n ziel,
als wen 'k weer zie de eerste traan
die uit jouw oogen viel.
Jouw oogen, zoo sterk en zoo trouw,
Die eerlijke oogen, die oogen van jou
m'n Vader, die te zien weenen,
Was wel 't droefst gezicht, dat ooit mij had beschenen.
Jij, die m'n sterkte bent en m'n kracht,
Die levenswijs kijkt, soms mannelijk lacht,
maar weenen niet kent, 't vrouwelijk vindt,
jou heb 'k zien weenen, weenen om je kind.
Toen was ook jij, vader, jij sterke, als 'n kind,
Dat zoekt naar z'n moeder, maar ze nergens vindt,
Toen stond je voor God met open handen,
Als 'n man op de plek waar z'n huis afbrandde.
Ik heb je zien weenen, je handen voor je oogen,
En 'k voelde 't zoo, je was zoo alleen,
Er was er geen,
Om jouw tranen te droogen;
je mannelijk hoofd was zoo droevig gebogen.
Nog ziet Herinnering 't snikken van jouw oude oogen,
De bleeke schemer, op je lief gelaat;
Als 't roode lampje smeek ik God om mededoogen,
Nu jij tot Hem ter droeve beevaart gaat. -

JOZEF HOLLANDT

Roeping. Jaargang 3

153
Toen ik 's avends alleen was met m'n oranje lamp
heb ik 't gevoeld:
Hoe 'k sta in dit vreemde leven
Als 'n alleene boom,
die ik zag huiveren in de mistige Kempen,
Alléén moet ie alles dragen:
De duivelsche storme die graait in z'n gekamde kuif,
de treiterende regen, die 'm glad-wascht als 'n ijzeren lantarenpaal,
En om hem heen: de verpletterende stilte van de eindelooze hei
en 't wijde alleen-zijn:
Ook 's nachts.
O God, ik ben soms zoo bang van 't daemonisch gegil
Van de blik-koude auto's,
die als monsters op je aan komen rennen met hun gloeiende oogballen:
en voor de dolle vliegmachiens
die boven je kop tuimelen in satanische razernij;
bang ben ik ervoor,
als voor de vliegwielen in 'n fabriek,
die je willen dood-drukken met hun stalen armen.
Ik voel me zoo klein en alleen in Uw wereld
Als 'n vlieg in 'n groot huis.
Ik heb alles verloren,
als 'n scheurkalender op Oudejaarsavend.
'k Heb maar alleen:
M'n stille kamer met m'n oranje avendlamp, die ik ken - -

JOZEF HOLLANDT
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Dante's goddelike komedie
De hel
Zang 32
1 Beschikte ik over ruwe en rauwe rijmen,
zoals 't betamen zou voor 't droeve doodshol,1)
dat dragen moet al de andre Helle-rotsen,
4 nog forser zou ik 't sap van mijn gedachten
uitpersen, maar dewijl die rijmen falen,
voer ik niet zonder vrees mijn zangen voorwaarts.
7 Want 't is voorwaar geen taak voor scherts of kortswijl
u de ondergrond van gans 't heelal2) te schildren,
noch voor 'n taal, die ‘paatje’ en ‘maatje’ brabbelt.3)
10 Maar mogen zij mijn vers haar hulp verlenen,
die eens bij Thebe's bouw Amfìon hielpen,4)
zodat mijn stof en lied niet meer verschillen.
13 O gij rampzaligste van alle scheps'len,
die woont in 't oord, waar 't hard van valt te spreken,
gij zoudt hier5) beter rund of geit geweest zijn!
16 Toen we onder in de donkre put-schacht waren,
veel lager dan der reuzen voeten stonden,
en ik nog opzag naar de steile rotswand,
19 hoorde ik mij zeggen ‘Let op uwe schreden,
zodat ge niet vertreedt met uwe voeten
de hoofden der zo zwaar-beproefde broeders.’6)
22 Ik keerde me om,7) en zag nu ver naar voren
en onder mij 'n meer, dat door de koude
veel meer op glas geleek dan wel op water.
25 Nooit sloeg in Oostenrijk, in 't winterjaartij,
de Donau om zijn vloed zo harde sluier,
noch ook de Don, ginds onder kouder hemel,

1) De 9de of laatste Hellekring.
2) Dezelfde laatste Kring.
3) Dante bedoelt ofwel: dit is geen taak voor kindertaal, ofwel geen taak voor het jonge Italiaans
in tegenstelling met het al zo oude Latijn, dat bovendien de taal was der geleerden en officiële
letterkundigen.
4) N.l. de Muzen. Zij verleenden Amfion's lier zulke zoete klanken, dat bij Thebe's bouw de
stenen vanzelf naar hem toekwamen.
5) N.l. op aarde.
6) Degene, die spreekt, is Vergilius.
7) Daar Dante vlak voor de wand van de schacht naar omhoog stond te kijken, moest hij zich
omdraaien.

Roeping. Jaargang 3

155
28 als daar het ijs was; want had Pîetrapana
of Tambernic8) er zich op neergeworpen,
zelfs langs de kant had men 't niet horen kraken.9)
31 Gelijk de kikkers met de kop uit 't water
te kwaken staan, wanneer de boeredeerne
te dromen pleegt van 't vrolik arenlezen,10)
34 zo waren, blauw van kou, de droeve schimmen,
totwaar de schaamte troont,11) in 't ijs gestoken,
als ooievaars met hunne tanden klepprend.
37 'n Ieder hield 't gelaat omlaag gebogen,12)
terwijl van kou hun mond, van 't bitter hartzeer
hunne ogen onderling getuignis gaven.
40 Nadat ik eerst 'n wijle in 't rond geschouwd had,
zag 'k aan m'n voet twee zò opeengedrongen,
dat beider hoofdhaar door elkaar geward was.
43 ‘Zegt mij, gij, die elkanders borst dus vastklemt,
wie zijt ge?’ - En beiden keerden nu de hals om,
en toen hun blik zich mijwaarts had geheven,
46 ontrolden de ogen, eerst slechts nat van binnen,
ook buitenwaarts nu tranen; maar de koude
versteef ze alras en sloot hun de ogen weder.
49 Geen bout klonk hout aan hout zo vast ooit samen. Dan stietten ze op elkaar gelijk twee bokken;
dùs overheerste hen 'n wilde gramschap.
52 En eén, die door de koude bei z'n oren
verloren had, zei mij met de' ogen neder:
‘Wat staart ge ons aan, alsof we 'n spiegel waren?13)
55 Zo gij wilt weten, wie ze zijn die twee daar, het dal, waardoor Bizenzîo's water afstroomt,
was van hun vader Albert en hun beiden.

8) Pietrapana (spreek uit: Pjeetrapana) en Tambernic twee hoge bergen. Welke bergen Dante
precies bedoelt is niet zeker. Waarschijnlik bedoelt hij met de eerste 'n hoge berg in
Noord-Italië bij Lucca en met de 2de 'n hoge berg in Slavonië.
9) Zoals men weet, is het ijs aan de kant altijd het minst sterk.
10) D.w.z. 's zomersavends en 's zomersnachts.
11) ‘totwaar de schaamte troont’ d.w.z. tot aan hals en hoofd.
12) Uit schaamte om niet herkend te worden.
13) Met 'n zinspeling op het ijs, waarin zij lagen.
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58 Ze ontsproten aan eén schoot;14) en heel Kaïna15)
kunt gij doorzoeken zonder eén te vinden,
die meer verdient in deez' gelei te steken.16)
61 Niet hij, die Artur's hand eens met eén lansstoot
de borst en schaduw tegelijk doorkliefde;17)
noch ook Foccaccia,18) noch die met zijn schedel
64 mij zo belemmert, dat ik niets meer zien kan.
De naam van deez' was Sassol Mascheroni;19)
zijt gij Toskaan, dan moet ge hem wel kennen.
67 Maar om niet langer nog met u te spreken,
zo weet, dat 'k Cámicion de' Pazzi heette;20)
'k wacht hier Carlijn, wiens schuld de mijne mindert.’21)
70 Dan zag ik zeker duizend aangezichten,
verhondst door koude, en 'k beefde van ontzetting
en zal dit steeds doen bij bevroren plassen.
73 En toen we inmiddels naar het midden22) schreden,
waar al wat zwaarte heeft, wordt heengedreven,
en ik van koude rilde in 't eeuwig duister, -

14) De twee schimmen, die als bokken op elkaar stietten, waren Alexander en Napoleon degli
Alberti, zonen van eén vader en eén moeder. Het dal waardoor de Bizenzio (spreek uit:
Bizenzjo) neerstroomt in de Arno, behoorde eens aan hun vader Alberto degli Alberti en was
later hun gemeenschappelik bezit. Na eerst hun vader vermoord te hebben, vermoordden zij
elkaar. (1282?)
15) ‘Kaïna’ (vgl. Z. 5 v. 107). De laatste Hellekring of Cocytus, waar de verraders gestraft
worden, heeft 4 onderafdelingen met 4 soorten van verraders. In de 1e afdeling worden
gestraft de verraders van hun bloedverwanten. Deze afdeling heet Kaïna naar Kaïn, de eerste
broedermoorder. In de 2e afdeling bevinden zich de verraders van hun vaderland. Deze
afdeling heet Antenora, volgens sommigen naar Antenor, die z'n vaderstad Troje verried aan
de Grieken. In de 3e afdeling zijn de verraders van hun vrienden. Hij heet Ptolomëa,
waarschijnlik naar Ptolomëus, die Simon de Machabeeër als gastvriend aan tafel nodigde,
maar hem en z'n zoons verraderlik liet doden. In de 4e afdeling zijn de verraders van hun
weldoeners. Hij heet Judecca of Judas-kuil naar de apostel Judas, de aartsverrader.
16) Met bittere spot vergelijkt Dante het koude en harde ijs met gelei.
17) ‘Niet hij....’ enz. Hiermede is bedoeld Mordrec, 'n zoon van Koning Artur, Volgens de roman
van Lancelot had hij zijn vader willen doden, maar deze voorkwam hem en doorstak hem
de borst met 'n lansstoot. De wonde was zo groot, dat het licht er door drong en de schaduw
van Mordrec verdeelde. Daarom zegt Dante, dat Artur borst en schaduw tegelijk doorkliefde.
18) ‘Foccaccia’ (spreek uit: Fokkattsja) dei Cancellieri, 'n berucht edelman uit Pistoja, die enige
familieleden doodde.
19) Sassol Mascheroni (spreek uit: Sassol Maskeronie) uit Florence. Uit hebzucht vermoordde
hij de enige zoon van 'n broer. Hij werd in 'n vat met spijkers doodgemarteld. Dit feit was
algemeen bekend in Toskane. Hierop ziet v. 66.
20) ‘Camicion de' Pazzi’ (spreek uit: Kamitsjoon de' Pattsi), 'n edelman uit de Arno-vallei, ook
'n moordenaar van bloedverwanten.
21) ‘Carlijn’ n.l. Carlino de' Pazzi, 'n bloedverwant van Camicion en nog erger
familie-moordenaar. Daarom zegt Camicion, dat zijn schuld naast die van Carlijn als 't ware
verbleekt.
22) D.w.z. naar het middelpunt van de aarde.
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76 of 't vrije wil, beschikking was of toeval,
ik weet het niet, maar gaande langs de hoofden,
trof 'k met mijn voet eén hevig in het aanschijn.
79 “Waarom vertreedt ge mij?”, riep hij al wenend.
Komt gij niet om de boete te verzwaren
voor Montapert'; waartoe dan deze kwelling?’23)
82 En ik: ‘Nu wacht hier wat op mij, mijn Meester,
zodat ik nopens deze 'n twijfel oploss';24)
dan zult ge mij, zoveel ge wilt, doen ijlen.’
85 Stil stond de Gids; en 't zeide tot de zondaar,
die altijd nog bleef bulderen en vloeken,
‘Wie zijt gij toch, die dùs op andren afgeeft?’
88 ‘En wie zijt gij, die trekt door Antenora’,25)
sprak hij, ‘en andren trapt op hunne wangen?
Waart ge een, die leeft, 't zou waarlik al te wreed zijn.’ 91 - ‘'k Bèn eén, die leeft, en u van dienst kan wezen’,
antwoordde ik hem, ‘wanneer ge u de eer mocht wensen,
dat ik uw naam opschrijf bij de andre namen.’26)
94 En hij tot mij: ‘Het tegendeel begeer ik.
Ga weg van hier en maak het mij niet lastig,
want slecht verstaat ge 't vleien in deez' ijs-kuil.’
97 Toen greep ik hem van achtren vast bij 't nek-haar27)
en sprak: ‘En toch zult gij uw naam mij noemen,
of op uw schedel blijft geen haar meer over.’
100 En hij tot mij: ‘Al rukt ge mij ook 't haar uit,
'k zeg toch niet, wie ik ben en zal 't niet tonen,
al beukt ge ook duizendmaal mij op m'n schedel.’
103 Ik had mijn hand reeds met zijn haar omwikkeld
en meer dan éne lok hem uitgetrokken,
terwijl hij blafte, de ogen neergeslagen,

23) De schim, die hier spreekt, is zoals uit v. 106 zeker zal worden, de schim van Bocca degli
Abbati. Hij verried de Welfen van Florence in de slag van Montaperti (1260). Zie Z. 10 v.
48.
24) Door 't horen van de naam Montaperti, kreeg Dante al 'n vermoeden, wie die schim wel zijn
kon. Zeker wist hij het echter nog niet.
25) De Dichters zijn inmiddels aangekomen in de 2de afdeling van de 9de kring, waar de verraders
van hun vaderland gestraft worden. Zoals gezegd, heet deze afdeling Antenora naar Antenor.
26) N.l. als de Dichter weer op aarde zal zijn en zijn bevindingen uit de Hel zal mededelen.
27) Dante was vergramd, omdat de verdoemde z'n naam niet wou noemen. Zie v. 87.
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106 toen luid 'n ander riep: ‘Wat heb je Bocca?
Is 't niet genoeg te klepp'ren met de kaken,
dat je ook nog blaft? Wat voor 'n duivel slaat je?’ 109 - ‘Nu zult gij, 't is mijn wil, geen woord meer spreken,
kwaadaardige verrader. Tot uw schande,
zal ik van u de waarheid ginds doen horen.’
112 - ‘Ga heen; vertel al wat ge wilt’, hernam hij;
‘maar zwijg ook niet, zo ge ooit hieruit mocht raken,
van hem, die nu zo vlug z'n mond kon roeren,
115 Hij toch beweent hier 't zilver van de Fransen.
“Ik zag”, kunt ge eenmaal zeggen, die van Duera29)
daar waar de zondaars rusten in de koelte’.
118 En vraagt men u naar andren, die daar waren,
ter zij van u staat die van Beccharìa,
die door Florence de keel werd afgesneden.30)
121 Gianni del Soldanier31) bevindt zich, meen ik,
meer ginds met Ganelloen32) en Tebaldello,
die, toen men sliep, Faenza's poort deed oopnen.’33)
124 Wij hadden ook deez' schim alweer verlaten,
toen 'k in 'n bijt twee34) dùs zag ingevroren,
dat de èen z'n hoofd het andre tot 'n hoed was.
127 En evenals men brood verslindt uit honger,
zo knaagde hij, die boven lag, aan de andre
daar waar de hersenpan zich aan de nek sluit.28)

29) “die van Duera” (spreek uit: Dwera). D.i. Buosa van Doaria of Duera uit Cremona. Hij verried
Manfred en de Gibellijnen door de Fransen te helpen bij de overtocht van de rivier de Oglio.
(1265). Hiervoor zou hij van Karel van Anjou 'n grote som zilver ontvangen hebben.
30) ‘die van Beccheria’ (spreek uit: Bekkerìa) d.i. Don Tesauro di Beccheria, abt van Volombrosa,
kardinaal-legaat van Paus Alexander de Vierde naar Florence. Hij zou met de Gibellijnen
samengespannen hebben en werd nu door de Welfen te Florence onthoofd. (1258).
31) ‘Gianni del Soldanier’ (spreek uit: Dzjanni del Soldaanjeer), Florentijns edelman die in 1266
van de Gibellijnen overliep naar de Welfen.
32) Ganelloen, de bekende verrader van Karel de Grote en Roeland.
33) ‘Tebaldello’, 'n burger van Faënza, die bij het beleg dier stad door de Fransen 's nachts de
poort opende voor de vijand.
34) Zoals uit de volgende zang zal blijken, zijn deze twee schimmen graaf Ugolino della
Gherardesca, podestà van Pisa en Ruggieri degli Ubaldi, aartsbisschop van die stad. De eerste
zou zijn vaderstad verraden hebben; de tweede liet Hugolino opsluiten in de z.g. Hongertoren,
ofschoon hij eerst zijn vriend was. Ugolino was dus 'n verrader van z'n vaderland, Ruggieri
van zijn vrienden. We moeten hieruit besluiten, dat de Dichters zich nu juist bevinden op de
grens van Antenora en Ptolomëa.
28) De ene verrader verraadt hier de andere.
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130 Niet anders knaagde uit razernij en wraakzucht
Tydeūs weleer aan Menelippus' slapen35)
als deez' nu deed aan 't hoofd en de andre delen.
133 ‘O gij, die door uw allerbeestlikst woeden
uw haat toont jegens hem, die u tot spijs dient,
zeg mij 't waarom’, sprak ik, ‘en ik beloof u,
136 dat, - hebt gij grond om over hem te klagen,
en ken ik uwe namen en zijn misdrijf,
ik op de wereld u nog zal belonen,
139 mits zij, waarmede ik spreek, nog niet verdord is.’36)

C. KOPS, O.F.M.

35) Tydeūs, een der Zeven tegen Thebe, was door de Thebaan Menelippus dodelik gewond. Hij
had echter nog de kracht om ook zijn vijand neer te vellen. Stervend liet hij zich diens lijk
brengen en begon aan de slapen te knagen. (Statius' Thebais b. 8).
36) D.w.z. als mijn tong door de dood nog niet verstijfd is.
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Rectificatie
In het antwoord aan den heer Kerstens is een onjuistheid ingeslopen, die noodzakelijk
verbeterd dient te worden. Onder degenen n.l. die Rutten's romans geprezen hebben
is abusievelijk ook Dr. Slijpen genoemd. Dr. Slijpen heeft echter nooit over de romans
van Rutten geschreven. Mijn opmerking heeft dus t.o.v. hem geen zin. Men gelieve
in zijn plaats te lezen: M.S. en Wende Varik, beide in Boekenschouw. Tevens wil
ik er nog eens nadrukkelijk op wijzen, dat mijn opstel niet ging tegen Rutten's werk
in 't bijzonder, maar over de kritiek en haar houding tegenover het jammerlijk
verschijnsel eener omvangrijke leugenachtige literatuur, die zich nog altijd uitbreidt
en waarvan bijvoorbeeld Rutten's werk de kenmerkende eigenschappen bezit. Titel
en uitwerking bewezen dit allerduidelijkst. Niettemin is er toch een interpretatie
gegeven in een anderen zin en wel zoo, dat daardoor de toon en eigenlijk het heele
opstel (gezien de betrekkelijk weinige opgang die 't genoemde werk nog maakt)
ongemotiveerd zou lijken. Vandaar deze opmerking.
GIJS BERTELS
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Over de poezie van Henri Bruning.1)
Behoudens ‘De vrouw in het woud’ heeft de Noordnederlandse dichtkunst dezer
eeuw geen werk geleverd, waarin zo'n fel-bewogen menseziel zo direkt en zo
schrijnend eerlik al haar lijden uitgesproken heeft als de zo juist verschenen bundel
van de jonge dichter Henri Bruning. Deze is een belijdenis van menselike
machteloosheid, naakt neergeschreven, doch tegelijkertijd getuigend van een kunnen,
dat door geen dichter zijner generasie wordt geëvenaard. Hier spreekt een mens, die
met zijn tijd een worsteling begonnen is, met het behoud der eigen ziel tot inzet, en
daarom is dit werk, - schoon zeer geavanseerd in uitingswijze - wezenlik het meest
antimoderne, dat men schrijven kan: aanklacht van een verenkelde tegen de tijdgeest
die hem heeft gedoemd tot pijnlike alleenheid, en tegen iedereen die van die geest
besmet geworden is en dat zijn ik en u en vrijwel allen, die niet helemaal zijn blijven
staan buiten het geestelike beweeg van deze dagen. Dat maakt de kunst van Henri
Bruning tot ‘maatschappelike’ kunst, al is het waar, dat er in Holland op het ogenblik
misschien nog geen tweehonderd mensen bij elkaar te brengen zijn, die zijn gedichten
inderdaad schoon zullen vinden. En niemand zijn ze lief, dat is eenvoudigweg
onmogelik: eerlik en dreigend als een blote dolk wonden ze diep, als zij u raken en
hun pijn is zegenend, maar strelen of vleien, dàt kunnen ze niet. Nooit. Ze slaan u
letterlik met harde bewustheid, ze pakken u beet zoals een man zou doen, die het
gemunt had op uw leven, maar ze geven niets toe aan uwer artistieke zinnen verwende
genotlust. Een bekentenis zijn deze verzen en ze persen den lezer een bekentenis af,
noodzakelik en absoluut. Transaksie is niet mogelik in dit geval: ook in die zin is de
bundel een ‘sirkel’, dat ieder vluchtpad naar de waan is afgesneden door zijn omtrek.
Iemand, die openhartig kan verklaren, dat de zin van Henri Brunings verzen hem
totaal ontgaat, acht ik een zeer gelukkig mens te zijn. Maar deze neme dan niet kwalik,
dat de bundel niet tot hem gericht werd. Hij is zelfs op het ogenblik niet van betekenis
voor mensen, die met een voldoende algemene - en derhalve ook letterkundige ontwikkeling begaafd, oprecht gelukkig zijn, wanneer zij in hun ledige momenten
zich de geest verstrooien kunnen door de lezing van een fraai gedicht. Wie de
schoonheid slechts kunnen gebruiken in hun leven, zullen Bruning niet aanvaarden
vóór de tijd daartoe genoegzaam is gerijpt, dat is: voordat der schoonheid eenmaal
a priori aangenomen normenreeks vermeerderd is onder den invloed der ‘voornamere’

1) N. a.v. ‘De Sirkel’ - verzen. Uitgave in eigen beheer - Straalmanstraat 1. - Nijmegen 1924.
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kritiek. Maar zij, die haar niet missen kunnen, zij die ‘niet ter zaligheid vermogen te
stijgen zonder het middel der schone kunsten’ - zoals Feber ergens zegt - zullen
Bruning met dankbaarheid erkennen als een machtig katoliek dichter, die in hun
leven iets noodzakeliks heeft bijgebracht. Want zijn gedichten zijn ontstaan uit
dezelfde dorst als die hun eigen keel verdroogt en die in dit aards leven niet geheel
gelest kan worden; immers de schoonheid is een attribuut van God.

Bruning is zich bewust geworden, dat het dood verklaard individualisme ons nog
ingekankerd zit in vlees en bloed en dat dit is baarlike Godsverlatenheid, die men
een tijdje kon vermommen onder de schijn van autonome mensegrootheid, maar die
tenslotte neergeduizeld is gekomen over ons geslacht. De nederlaag van de
groot-menselike waan en het besef van 's mensen absolute nietigheid is tot obsessie
aangegroeid bij deze dichter, die vanuit dit onmachtsbesef zijn verzen maakte tot
een lange kreet naar God om medelijden met zijn kleinheid en met ònze kleinheid.
Zo is dit werk geworden uit bijna wanhopende vernedering. (Ik zeg: bijna, want
wanneer Bruning klaagt:
Uw vreugden zijn zo zelden en zo klein

dan sluit deze bekentenis van ons noodlot, dat wij het met betrekkelike vreugden
moeten doen in dit klein leven, niet uit, dat wij het daarmee kunnen doen en dàt is
ons geloof.)
Na '80, dat de triomf van 's mensen zelf-vertrouwen is geweest en de rechtstreekse
proklamasie der mens-goddelikheid (geenszins alleen in het zo vaak gewraakt sonnet
van Willem Kloos, maar in vele gedichten van de eerste, die was de allerbeste,
periode) is dit de finale voltooiing van een pijnlik proses: nu ook de uitgang naar de
fraaie droom, waarin een volgend geslacht haar troost gezocht had, werd
gebarrikadeerd, staat 's mensen nietigheid naakt voor de waarheid. En daar heeft
Bruning angstig onderzocht en onhoudbaar bevonden onze kapitale waan, als zouden
poëten vermogende geesten zijn, godengelijken zo niet goden zelve, uit zich in staat
de wereldloop de wenden naar de landen van 't geluk; als zouden dichtersmarten
nobel zijn alleen omdat ze dichter-smarten waren en als zou louter dichterlike vreugd
het feestvuur stoken op de esteties voorbereide verbroederingsdag van het tot heden
toe prozaïes mensdom. Daar heeft hij tevens afgerekend met de waan, dat ons
natuurlik meelij met den armen broeder, dat onze menselike simpatie voor de
veronderdrukten en onze aangeboren goedigheid en zachtgeaardheid machtig waren
om de maatschap te herstellen in de maatschappij. En zo heeft hij de aangekondigde
ge-
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meenschapskunst te voren vrijgemaakt van de gevaarlikste bedreiging: de
zelfvoldaanheid der filantropie. Geen enkele illuzie zijn we rijk gebleven, ook niet
de meest geliefde, die van onze gemeenschappelikheid:
Is zó, is zó de liefde tussen mens en mens
hoogmoed opstand tegen U?
moet héél de mens dan stérven, vóór
dat hij zuiver lief kan hebben? God!
is het zó?

Na dit slot van ‘Het zonderlinge lied’ is ook de laatste tere droom kapot gevallen:
de harde waarheid is nu àl wat ons nog overblijft. Zo daarbij niet de redding is te
vinden, dan bestaat er geen.
Bruning is een dramatiker, wat niet direkt betekent, dat hij een groot dramaturg
zou kunnen zijn (al meen ik, dat men uit de ‘Sirkel’ óók tot die konkluzie kan
besluiten) maar dat hij een dramatiese werkelikheids-ziening heeft. Hem treft
uitsluitend het konflikt, veroorzaakt door 's levens antinomieën:
Overal Christus. En de wereld angstwekkend van belachelikheid

Hij weet de ideale maatschappij, zoals God die gewild heeft door de kruisdood van
Zijn Zoon en wat hij ziet is de naoorlog-wereld. Begrijpt ge nu, waarom ik deze
dichter een antimoderne heb genoemd en zijn bundel: maatschappelike kunst? Hij
wil niet mee met deze tijd, hij wil tegenover haar staan, met haar in evenwicht - néén,
met het overwicht aan zijn kant om haar op te heffen met zichzelf naar 't hart van
God. Want de wereld, waarin hij leeft is een schepping, die de mens zich heeft
gemaakt naar zijn klein beeld en zijn zeer onbeduidende gelijkenis: de spiegel van
der mensen hovaardij. De hoogmoed des verstands, die ieder onzer daden aantast,
al vóórdat wij de gelegenheid vonden ze te stellen, is oorzaak dat de bewust-geworden
mens van onze jammerlike dagen het torment moet ondergaan, dat schrijnt in deze
verzen en dat hij de zelfstrijd vechten moet, die als een brede scheur de ziel in tweeën
klieft:
O! ons verlangen naar een grote stralende daad
een grote vreugde
naar licht en ruimte wijd en hoog
iets dat de aarde breekt als zaad
en uw goed Oog
dat zingend naar ons overboog:
dagen wentelen omlaag
verloren - zonder resultaat
Verlangen - - volharding - - vermoeienis is op zoveler gezichten,
God, sta ons bij.

Dit konflikt beheerst de bundel, maakt hem een eenheid. Elk der gedichten vindt zijn
oorsprong daarin: er is de voortdurende kreet
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om Gods hulp, het krampig trachten naar hoger en 't schrijnend verzet tegen de doffe
resinjasie. Feller samenvatting dan ‘Maannacht’ of ‘De Straat’ is niet denkbaar en
tot in ogenblikken, dat het torment is gestild blijft de bezetenheid ervan klagen in
angst voor het hoge (‘Avond’). Aanvaarden wil hij alléén dan, als dit geen transigeren
betekent tegenover 't minderwaardige.
Deze bundel is ingegeven door een heftig verlangen naar grote, nobele liefde, doch
telkens weerom stuit de dichter op het geheim dat mens scheidt van mens en dat
andere, diepere, dit is tussen onszelf en ons innerlike wezen en dat eerst zijn oplossing
wacht in het sterfuur - ‘als wij doden ontwaken’.
De strijd tegen zichzelf en zijn ganse omgeving om 't zelfbezit-in-God te verwerven,
en die geuit op de voor onze tijd felst mogelike wijze: zó is de Sirkel.
Tòch nog te egosentries. Immers de toestand van vernedering is niet genoegzaam
gerijpt tot stralende rust: nederigheid. De getoermenteerdheid zal deze dichter moeten
afvallen aleer de grote goedheid-voor-allen zijn verbittering kan breken en zijn klagen
doen uitslaan tot een himne van het kindschap Gods, dat onze blijheid is in aller
heiligen gemeenschap ‘De mens is verplicht gelukkig te zijn’ heeft Paul Claudel eens
gezegd. Die plicht blijft Henri Bruning ter vervulling over voordat zijn gedichten de
apostoliese kracht zullen hebben der overtuigende ontroering.
Doch het vertrouwen bestaat, dat zijn ontwikkelingsgang zich in die lijn voltrekken
zal: in het laatste gedeelte van de bundel, dat een ‘Praeludium’ is voor het verder
dichterleven, wordt de sirkel wijder en wijder om tot berstens gespannen te staan in
het prachtige slotvers: ‘Vrouw’. Daar brengt hem de katolieke deernis met anderer
leed de supreme verlossing, die is de vrijheid van zich zelf.
ANTON VAN DUINKERKEN
Op het feest van de Onbevlekte
Ontvangenis der Zoete Moeder Gods. 1924.
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Jong tooneel in Vlaänderen
II.
Het typeert de modern-geestelijke greep van het ‘Vlaams Volkstoneel’ dat het de
vertooning van Dr. Unger's ‘De Nacht’ aandierf. Het moest een experiment worden:
de burgerlijke pers heeft dan ook tegengesputterd! Een biezondere bedoeling bleek
het een uiterstexpressionistische afstempeling te geven van het Doodsmysterie en
het gepast machtsmiddel daartoe wortelde in het makabere of althans grensde er
dichtbij. Gevaarlijk? Ja, dit absoluut. De uitbeelding of liever de buiten-gewone
zichtbaarmaking van De Ongenoemde als de Dood stond immers op de dubieuze
dubbelsprong van bevrijding en ontzetting. Jammer: in de drie laatste akten ontriggelde
alles in ‘halve gare’ waanzin, hallucinatie en krankzinnigheid. Alle maatschappelijke
en persoonlijke zelfbeheersching - een kristelijke deugd! - was weg, zonder hoop:
weg. Ontzetting imponeerde op den duur en verkleinde het heerlijk motief der
Bevrijding dat in de symbolisch-verpersoonlijkte gestalte van de Dood, tijdens het
toneel van de stervende dichter, zoo vriendelijk tot je kwam. De dood was de
barmhartige hoofd-kunstenaar en de status welke hij aannam èn tegenover èn doorheen
de evolutie van het gansche stuk, was een doorgaans merkwaardig ethisch-kristelijke.
Eenmaal ontviel hij zich-zelf: het tooneel der speelbank waar hij misdadig verlokker
en geen bevrijder is. Dit was een barst in z'n zedelijke houding. Maar hoe is hij verder
niet ‘mijn Broeder de Dood’? Hij bevrijdt, hij verlost, hij troost. Hij omhelst de arme
dichter en toont hem visionnair het hemelsch land der palmen! Wat? Is die Dood
geen Vriend en geen Broeder?
Hij vermeldt daarbij zijn funktie, niet als een wreedaardig-zelfstandige maar als
een uitvoering Gods: het romantisch kerkhof-skelet verdwijnt hiermee. Ook die arme
dichter stierf - evenals St. Franciscus en de heilige Karolus Borromeus - in een
soortgelijke groote vreugde, maar zijn vreugde lager om het beloofde land en de
hunne hooger om God.
Die ‘zonderlinge gast’ is veel aannemelijker dan het doodsgeraamte dat Antoon
van de Velde schiep, want Unger's Ongenoemde behoort niet bij het Noodlot, noch
is een cyniek-menschtergend despoot die onverbiddelijk maait
met-de-zeis-zonder-meer. Unger's Dood is medelijdend en barmhartig: hij aanvaardt
zelfs losprijzen uit den vrijen wil van den mensch. De kristelijke opvatting van de
Dood wil primeeren bij Unger en is bij Van de Velde organisch-afwezig. Weer al
niet dat Unger zijn doodsgestalte uitleidt langs een ‘katholieke’ lijn: dit hoegenaamd
niet. Daartoe ontbreekt het theologisch-kerkelijke en de in-
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gestorte kennis van het Roomsch geloof, waarbij een Katharina van Genua er toe
kwam b.v. haar verhandeling over het Vagevuur te schrijven.
Maar Unger is humaan-kristelijk met een zwaar tikje romantische burgerlijkheid.
Ja, dit romantisme is er soms met veel affekt en effekt, want hier en daar zinkt de
realiteitsbodem onder de voeten weg, zoodat we terecht komen in de Offenbachsche
romantiek die een Dr. Mirakel krëeerde. Beiden, realisme en idealisme zijn niet
volkomen overspannen: Unger's idealisme duldt dat het op de gewone
realiteitsgronden door de morbiede fantaisie overrompeld wordt en de werkelijkheid
zich daardoor kompromitteert met de ‘onwaarschijnlijkheid’.
Als gemoedshouding is het erg goed de miskende fantaisie den voorstap te leenen
op het koel-photographisch theater, dat - zooals bij Fabricius - een brok
scherp-gesneden leven weghaalt uit het wereldaspekt.
Kopieer-lust-van-het-dagelijksch-leven zonder meer is daarmee uit ons tooneel
verdrongen. Het naturalistisch tooneel behield weliswaar zijn realistische afmeting
en ruimte in de tijd, maar werd zoo pas geinfuseerd met de geestelijke waarde van
geloof en eeuwigheid. En het zijn nu die beiden die elkaar niet voldoende in Unger's
‘De Nacht’ dekken, want de fantaisie overstijgt het ten koste der stoffelijke en
geestelijke realiteiten. Het is immers waar dat het romantisch tooneel - hoezeer hier
ook expressionistisch bedoeld - als het uit de loutere fantaisie gedroomd wordt, toch
binnen de grenzen van stoffelijke en geestelijke realiteit verplicht blijft. Zulks geldt
in hooge mate voor Unger's ‘Nacht’: vooral zijn geestelijke realiteit zou moeten
vervolledigd geweest zijn door de ‘katholieke’ en van daaruit had De Ongenoemde
veel meer gestaan in de harde nuchterheid van Job en in de hemelschijn van
Allerheiligen dan in de ‘Imagines Mortis’ van Holbein. Daarbij de kristelijke
geestelijkheid van De Ongenoemde - door Johan De Meester zoo vol meewarige
troost geinterpreteerd - werd steeds kleiner afgegrensd door de morbiede faktoren
die - meestal in de laatste tooneelen - elk kristelijk Paradijslicht neutraliseerden,
zoodat de Dood, bij het laatste sloteffekt, nauwelijks de inspiratie had het kristelijk
berustingsmotief aan te heffen.
Hier dient aangemerkt dat het griezele van heel het spel (onze kritiek heeft het
niet opgemerkt) veelal voortkwam uit allerlei psychischpathologische bij-elementen
die zeer zonderling-ziek waren en als echte ziels-parasieten feitelijk niet bij het
verlossend Wezen der Dood hoorden, al verscheen dan ook in de slotakt die krijtwitte
arm van de Ongenoemde ontzettend-griezelig op het zwart gordijn. Het ‘ab uno disce
omnes’ geldt niet hier.
Het pleit voor de teekenaar en de speler dat het makaber kostuum
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van De Ongenoemde zeer ‘aannemelijk’ was: eigenlijk nergens het geraamte. De
Dood in glimmende regenjas met verlakte hooge hoed was letterlijk ‘une trouvaille’.
Een zuinige en uitgesoberde werkelijkheid die zeer goed bij de kristelijke symboliek
der ‘leelijke prij’ aansluit en haar ethische waarde voluit heeft, ondanks het makabere
dat aan de Kerk ontleend is die hare kathedralen en kerkhoven nu eenmaal ook vol
doodsbeenderen heeft.
De interpreteering van die fantastische ‘kijkkast’ was weer uiterstreëel en dit spel
des te waardevoller omdat het meer dan eens voorviel op den benevelden zelfkant
van het spiritisme, waarop de tooneelgreep bijna geen vat heeft.
Rutten behoudt in zijn essentieele decors zijn verworven verdiensten: hij heeft een
puntige kijk op de stipt-noodzakelijke ensceneeringsbehoefte en laat ze niet
overschrijden. In hoofdzaak goed-gevonden waren ditmaal de nacht-draperijen die
zich bij elk bedrijf herhaalden zonder dat iemand of iets aan eentonigheid dacht. 's
Dokters studio was dan ook akelig-aangrijpend door die hoekige en geweldig-nuchtere
boekenkast en de mansarde van ‘meneer de griffier’ juist zoo armoedig om dat éene
hypnotiseerende dakvenster en de nacht-slop werkelijk het griezelig
straatje-zonder-eind om die éene trieste lantaarn. Alles essentieel.
Het spel ging op, gepatroneerd door de ‘Vrouwenbond Constance Teichmann’.
Onder de versleten parapluie onzer Vlaamsche provincie-kultuur is dit nauwelijks
denkbaar! In den regel zijn vrouwelijke organisaties - ik bedoel de on-politieke en
schreef bijna ‘kongregaties’ - niet bepaald ‘vooruitstrevend’. Ons hart werd een
vraagteeken toen we 't zagen. En daarom aan die ‘Vrouwenbond’ een palm en een
dankadres: want de aanfluiting is in de kultureele binnenbuurt reeds begonnen. Er
is in Vlaanderen nog steeds een verduurzaamde geest die profiteert van elke
beschimmelde nenuphar die zich een beetje dekadent aanmeldt!
KAREL VAN DEN OEVER
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Strindberg's Damaskus-trilogie.1)
‘Du sollst auf Dachfirsten und Schornsteinen wider dich selbst predigen;
du sollst dein Gewebe Faden für Faden aufreiszen; du sollst dich lebend
schinden an jeder Strassenecke und zeigen, wie du inwendig aussiehst!’
Nach Damaskus.

I.
De leer van het naturalisme verplichtte de kunstenaar koel-rationalisties,
wetenschappelik-objektief te staan tegenover zijn objekt. Met de peuter-ijver van
een verdord spesialist werden fiziologiese, psichologiese, sosiologiese en weet-ik-veel
wat nog meer voor -logiese werken nageneusd, en met strenge, wetenschappelike
nauwgezetheid werd opgespeurd en in het kunstwerk vastgesteld d.i. aangetoond niets anders toch was de opgaaf van de ‘Studiendichter’ - hoe alles zich in mens en
maatschappij volgens meest-rationele wetten ontwikkelde. Maar geen kunstenaar,
d.i. hevig-, vol-menselike ziel kan op den duur die starre, bijna siniese levenskoelheid
bevredigen, en ook géén der vooraanstaanden is dan ook inderdaad dit stugge, het
eigen leven negerend program trouw gebleven.
Al bleef men het irrationele nog een tijd lang ontkennen en verbannen, al bleef
men nog de mens zien: uitsluitend als een produkt van milieu en herediteit - der
groteren totaal-vizie liet zich met die koele objektiviteit niet verenigen, èn met het
‘vu à travers un tempérament’ werd het subjektieve, het mee-levende, mee-strijdende,
meelijdende element in de ‘Studiendichter’ bevestigd en erkend.
J'adore - j'accuse: het bitter-menselike in Zola streed en verlangde. Ondanks het
koel-wetenschappelike, nijvere, objektieve van een levenloos-peuterend, machteloos
en sinister epigonendom. Zola zag boven het detail uit het totaal, gans een mensheid:
zijn ziel kreunde op, gewond, donker-hartstochtelik: heel een tragies-vervallene,
verbeestelikte kultuur drong op hem aan; zijn ziel hongerde naar bevrijding in de
smartelike verwachting van de nieuwe mens, de nieuwe tijd die naderen ging, naderen
moest: j'adore.
Zola was een breder-levende: en in hem ontstond het konflikt tussen ziel en
levensleer, tussen leven en dode formuul, de strijd tussen hart en hoofd.
Zola vocht, tastte. Die na hem kwamen, die rond hem waren - zijn epigonen zagen
niet de worsteling welke in hem werd uitgestreden:

1) Alle aanhalingen zijn naar de uitgaven: August Strindberg's Werke: verdeutscht von Emil
Schering: George Müller Verlag, München.
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zij peuterden nijver en rustig aan hun betweterige detailkunst: hun zielsritmiek was
te smalletjes, te veel schommel-beweging om hen te heffen tot een totaal-vizie, hun
geleerderigheid, hun observasie-vermogen te stomp en kortzichtig om diep in de
dingen door te dringen. Milieu en herediteit: de twee faktoren die alles bepaalden.
En in dat kader werd ieder geval belangrijk. Maar met die belangrijkheid van ieder
geval dreigde 'n algehele onbelangrijkheid: 'n machtig, epies geluid werd altans onder
die epigonen niet meer vernomen.
Maar 'n ander geslacht - wiens ziel zich niet meer liet afstemmen op een formuul
die, hoewel fragmentaries de verwording van een tijd verklarend, toch geenszins het
leven verklaarde - treedt aan. In 1891 schrijft Huysmans - sedert enige jaren hebben
zich de jongeren rond hèm geschaard - zijn inleiding voor Là-bas en rekent erin af
met het naturalisme van Zola. Tegenover dienst kunst - al was deze dan vol menselik
mededogen - en de benarde, steriele zijner volgelingen ontvouwt hij het program
van zijn spiritualisties naturalisme. En weggeslagen wordt de geborneerde veiligheid
der materialistiese levensvizie: de ban van het materialisme, waarin allen gevangen
stonden, wordt verbroken. Men staat voor het miesterie: de peilloze afgrond der
mensenziel wordt wederom ontdekt, het leven blijkt plotseling een huiveringwekkend,
beangstigend raadsel. Men daalt af, verbaasd, verwezen, in zich-zelf, men keert,
beangst, terug tot het leven rondom: maar overal staart het miesterie, overal
verlatenheid. Men weet geen raad met zich-zelf, met niets; en de ziel hongert, en
men weet niet hoe de honger van de ziel te stillen in die ene grote leegte, in die
onzekerheid omtrent alles, 't grootste en 't kleinste. Innerlik verscheurden, die in de
blinde tasten naar samenhang. Levensdronkenen: die de innerlike gespletenheid
ontkomen in een navrante levenszwijmel. Vertwijfelden die verzinken, gelaten, moe
verglijen aan de chaotiese doelloosheid. Er is het immenze verlangen in al die
leed-geslagenen naar schoonheid, licht, bevrijding en tegelijk de bekoring, het zoeken
van de diepste ellende en de donkerste foltering. Er is een oververfijning van het
gevoelsleven die 'n vadsig estetendom in het leven roept: dilettantisme, dandyisme.
- - Maar temidden van dit alles: 'n terugkeren, aarzelend in den beginnen, naar een
- bij de een minder-, bij de ander meer-strak-omlijnde - religie. Mistiek en symbolisme
doen hun intree.

Uit die ont-stellende en vertwijfelende verwarring, en gàns die armoede van zijn tijd
doorlijdend, wringt zich los de naakte, eenzame baan van Strindberg's leven: omhoog,
omlaag, en wéér omhoog, en
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wéér omlaag, maar altijd voorwaarts, altijd, na iederen val, na alle mistasten en
doodlopen naar hoger hoogten.

Reeds het drama ‘der Vater’ (1887) was, in zijn diepste kern, een breuk met het
materialisme. Wijl bezeten van de wanhopige wil zich daarin terug te wringen toen
het binnen-die-grenzen-onverklaarbare leven hem dwong: naar een buiten die
omgrenzing gelegen oplossing te grijpen. Want het in 't nauw drijvende torment van
zijn leven, het wreed zich loswikkelende levensmiesterie, en Strindberg's onvoldane,
uitgeholde levensliefde joegen hem terug op God. - Maar dan dit nood-gedwongen
Godsbesef begrepen als een vertwijfelde kreet òm, en tegelijk 'n kreet vol verzet
tègen die laatste oplossing.
Hoe was voor hem een andere oplossing nog mogelik. Want in dit boek viel - zoals
zoveel reeds in Strindberg's leven gevallen was: ‘war nicht mein ganzes Leben ein
Dornenweg von Äbschieden?’ - het laatste houvast dat hem gered had uit de
ondergang waarvan dat van kosmiese liefde, van onrust-over-de-mensheid eenzame
boek Das Rote Zimmer het wrange beeld was. Welke was die ondergang. Deze:
Strindberg, deze mateloos-beminnende, die alles voor de mensen wilde zijn, die gans
de ondergang ener kultuur doorlééd - deze mens bevond dat 'n maatschappelik wezen
niets anders restte dan als een machteloos-geslagen, gedwee, steriel, leugenachtig
‘Gesellschaftstier’ mee met die samenleving onder te gaan - wilde hij gehoorzamen
aan de eerste wetten van het leven. (Want hiervoor is nodig dat ge ‘geduld’ wordt.
En ge wordt niet geduld indien ge u verzet tegen de gang der dingen, ook al gaat
deze onverbiddelik naar de vernietiging. Ge weet dat.) En na een even hopeloze als
hulpeloze strijd tegen de stroom in gehoorzaamt hij tenslotte - vereenzaamd - aan
die eerste wetten. Hij keert terug in, gaat mee met (ook in de liefde) de stroom van
het leven.
Maar: ‘rien n'est si désagréable que d'être pendu obscurément’ (de noodkreet die
als motto boven dit werk staat). En ook gij, lezer, hebt wellicht aan het einde van dit
boek de verbeten hoon van dat ‘romantiese’ huweliksaanzoek gevoeld, de wilde pijn,
de eenzame wroeging van deze mens vol liefde tòt en onrust òm de mensen, die de
lieftallige, in ere herstelde heer werd bitterend met den ‘Aktuar für die Verstorbenen’1)
en na een dag, zwaar (o zo zwaar) van eerzaam werk, rust bij zijn vrouw - 't teelichtje
tussen hen beiden op tafel....

1) .....‘er ist ein Mann, der sich mehr für die Toten als für die Lebenden interessiert’ bl. 363.
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Overwonnen -? degelik? eerzaam? als de anderen (in zijn liefde, in zijn arbeid)?
verzetloos? verzoend? één met de anderen? - O nee, alleen moe, zo moe, - alleen
eenzamer dan ooit.
Bevrijd, los van de mensen? onbekommerd nu om het lot van het mensdom? zonder
liefde nu? - O nee, alleen tijdelik zich terugtrekkend (zoals hij steeds, na iedere nieuwe
poging, na ieder verwoed en vergeefs gevecht zich een levensmogelikheid los te
wringen, zich terug zal trekken, eenzaam, moe: psichies en fiziek): om zich-zelf te
redden, om tot zich-zelf te komen, om opnieuw kracht te verzamelen voor een aanval
op het leven d.i. opnieuw te trachten, onvermoeid, met het leven tot klaarheid te
komen. En dat herbeginnen moest hij stééds omdat zonder houvast te staan, zonder
een zekerheid van waar uit heel zijn leven werd beheerst, hem tenenemale onmogelik
was. Leven of niet leven, àlles of niets: dat waren de uitersten waartussen hij moest
kiezen. Iedere dier verwoede rooftochten door het leven ging bij Strindberg om zijn
of niet-zijn. Strindberg's levensstrijd was steeds een strijd om het bestaan - in de
bitterste betekenis van dit woord.
Mensenliefde - hij liet ze los: zijn mensenliefde - ze kon zich niet uitleven vermoordde hem. Hij ontkent ze. Hij begraaft ze. Maar had hij nu de mensen niet
meer lief? deze mens die zou haten en spotten en honen, deze verbitterde en verbeten
opstandeling. - O nee. Nooit, nooit heeft hij de mensen niet liefgehad. Dat hij altijd
over de mensen sprak - hoe dan ook, - altijd over zijn verhouding tot de mensen: het
is niets anders dan een hulpeloos tasten naar zijn hart dat hen allen liefheeft - maar
waarheen hij de weg verloor. En al verhevigden zijn geselende hoon en zijn
verbittering tot hàrde, bitse trots door zijn gekwetste en gekwelde, ontgochelde en
vereenzaamde persoonlikheid - klaag, lezer, niet te luid deze gekwetste persoonlikheid
aan als de enig-schuldige aan die verhevigde verbittering. Bedenk, hoe deze mens
gedurende gans zijn leven, en ieder jaar meer, en meer, werd ingesloten door de
zwaarste moeilikheden, hoe die moeilikheden zijn innerlik deden vergroeien, wees
u één moment bewust van de pijn die een mens lijdt als hij zich van die vergroeiing
bewust is en er zich niet van kan bevrijden, bedenk dat die aanklachten tegen de
mensen zo bitter en zo hevig waren omdat de mens, die hier streed, zich-zelf
verweerde in een gevecht om te zijn of niet te zijn, ruim opeiste omdat toch ook hij
recht had op zijn - niet gedulde - persoonlikheid.
En als hij dan eenmaal - ten lange leste - deze gekwetste menselikheid in zich kan
overwinnen omdat zijn ziel stiller viel in een mild kunnen aanvaarden van het leven
- dan.... dan hervindt hij zijn hart, en dan schrijft hij zijn Droomspel-tragedie waarin
hij gans het
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lijden der aarde naar de hemel beurt: verenigd, begaan, als geen, zoals dan blijkt,
met het lot der mensheid.
Zo nu is het einde van das Rote Zimmer: hij liet zich bewegen door het hem
omringende leven, bood geen weerstand meer - hij wilde, en 'n ogenblik kòn hij het,
- altans uiterlik, - zijn als de anderen. Tijdelik onttrekt hij zich aan zich-zelf en aan
de mensen door te zijn zoals men hem dulden zou.
‘Ich glaube aber nicht, dass es ihm gelingt, denn mag er sich auch noch soviel
Fesseln anlegen, einmal muss er explodiren.’ Strindberg, de sosiale materialist werd
door de samenleving, die zijn liefde niet kon gebruiken, teruggesmeten op zich-zelf
en Strindberg evolueerde naar een materialisties individualisme. Individualist: alleen,
eenzaam dus. Maar waarheen moest hij met al zijn liefde, die angstige
onweerhoudbare drang zich-zelf te verliezen door zich gans-en-al heen te geven?
God was onttroond, de samenleving wierp hem uit, kon hem niet gebruiken en toen
zij hem gebruiken kon moest hij zijn liefde doden! zowel in het huwelik1) als in zijn
verhouding tot de mensen.
En nu, nà God, nà de samenleving, keert hij zich tot de vrouw: zij, de laatste
redding. Zó zou hij eens de essensie van zijn liefde, zijn overgave, zijn zelf-bevrijding
uitspreken: ‘Jetzt legt der Mann seinen Kopf in Ihren Schoss, zum Zeichen, dass das
Gute bei Ihnen Macht über sein Böses gewinnt’.2)
‘In ‘der Vater’ nu - valt ook dit. De Liefde blijkt een onmogelikheid.
Maar als Strindberg dan zijn drama schrijft laat hij in de figuur van de vader noch Zola, noch Nietzsche3) schijnen dit vermoed te hebben - niet alléén ‘zum
erstenmal den starken männlichen Typ, der er im Grunde selber ist, im
Entscheidungskampf mit der Frau unterliegen’4), maar dan zet Strindberg in de
vader-figuur de strijd veel breder op, en gans anders nog verloopt het konflikt dan
Strecker hier aanduidt. Zeker! Strindberg verkondigt in dit drama dat het huwelik,
wanneer de liefde van de man de tweestrijd in de vrouw, die uiteraard (als moeder)
naar macht streeft, niet kan uitdelgen, zal ontaarden in een strijd om de macht, door
de geaardheid der vrouw (du hast es nicht gewollt, dass er es wurde! ich habe es
nicht gewollt, aber doch ist es so geworden) in een elkaar-verscheurende struggle
for life: 'n strijd die zo dramaties is omdat hij in hen a.h.w. vol-

1) Waarmee natuurlik niet Strindberg's geloof in de liefde, in de vrouw vernietigd werd. Want
hij had in das Rote Zimmer alleen de liefde, zoals die in en door de maatschappelike
verhoudingen, de maatschappelike eisen voor hem tot een leugen moest worden, gehoond.
2) Entzweit pag. 31. 3) Karl Strecker: Nietzsche und Strindberg. Mit ihrem Briefwechsel. Bei Georg Müller in
München, pg. 69-71. 4) idem pg. 72.
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trokken wordt, zonder dat zij beiden hem wilden, die gebeurt in een fatalistiese
afhankelikheid van dingen en strevingen waaraan niets te veranderen is. En daar
Strindberg de mening schijnt toegedaan dat de drift naar zelfbehoud in de vrouw
sterker is dan de liefde tot de man (al zou ze dus anders willen, toch zou ze niet
kunnen) randt hij met dit drama het huwelik in zijn essensie aan, en mèt die essensie
stort heel de bouw ineen.
Maar toch: anders, breder nog, verloopt dit drama. Want met het probleem van
het huwelik, met het probleem ook van het vaderschap werd de vader teruggesmeten
op, teruggedreven naar God - Die hij echter honend van zich aftrapt: met de tarting
van zijn pieta (de vader rustend in de schoot van de min), met de radeloze smart, de
verbittering, 't verbeten verweer, de blindelings-weerspannige trots van zijn ‘ik bid
niet tot God, maar tot jou Margaretha, dass du mich in den Schlaf lullst, denn ich bin
müde, so müde! Gute Nacht, Margret, und gesegnet seist du unter den Frauen!’
Immers - heeft hij niet aan het begin van dit drama gezegd: ‘ich bin weder ein
Wahrheitszeuge noch ein Martyrer. Darüber sind wir hinaus!’ ‘Die Sache muss ihren
gewöhnlichen Lauf nehmen, auf Rechnung des offiziellen Gewissens.’1)
Maar die kreet tegen God, is het bezeten en verbeten verweer tegen die laatste
oplossing. En dat verweer is reeds in zijn diepste kern 'n onuitgesproken breuk met
't materialisme. En deze breuk is geenszins bevreemdend, waar Strindberg reeds in
1880 doorzien had ‘wie ungenügend diese wissenschaftliche Methode ist, die den
Mechanismus des Weltalls bekennt, ohne einen Mechaniker anzunehmen’2). Echter
werden zijn wetenschappelike onderzoekingen door zijn huwelik onderbroken. Maar
niet langs wetenschappelike weg, maar door het levenzelf zou hij naar God worden
teruggedreven.
Met wat anders (menslik, al te menslik: il appelle au secours son coeur révolté,
afin de nier ce que l'esprit tout seul ne nierait pas3) kon deze leedgeslagen mens nà
God - de God zijner jeugdjaren, - nà de samenleving, nà de vrouw zich-zelf redden
en God ontkomen dan met 't koel-sinies afwachtende ‘gefasst auf alles!’ (en dus:
maar wàgen!) enerzijds, dan met de negasie van een navrante Göttliche Leichtsinn
anderzijds: ‘niemals abrechnen, niemals zurückschauen; nur weitergehen!’ ‘Neu soll
es sein! Das ganze Leben ist ja doch nur ein Gedicht; es ist viel angenehmer, über
dem Sumpf zu schweben, als die Füsse hineinzustecken, um nach festem Boden zu
tasten, der

1) Der Vater, pag. 13, 73. In de tweede jaargang van Roeping ontleedde ik dit stuk. Men zie
aldaar pag. 314-316, 321-322, 327. 2) Infermo pag. 32-33. 3) Ernest Hello, L'Homme pag. 154.
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nicht vorhanden ist.’1) Immers 'n levensdoel? godsdienst? mensenliefde? schuld?
‘Strich einen Strich durch alles’. ‘Dieser Göttliche Leichtsinn rettete ihn eher als das
traurige Wühlen in Elend.’2) Waar? waar vandaan? Waarheen? - Als antwoord lag
zijn revolver op tafel.3)
Maar onder dit blind-gedoold, wanhopig en doorangst lachen dwingt hem zijn
‘uiteengescheurd’ leven weer terug tot het besef van iets buiten hem, iets dat zijn
leven leidt. Noemt hij dat ‘iets’ eerst onverschillig ‘Schicksal, oder wer es sonst
war’4) - later wordt hij genoodzaakt dit woord in Voorzienigheid5) te veranderen, en
Strindberg noemt zich van dan af providentialist. Echter - hij gaf zich nog geenszins
gewonnen.
Toen hij in 1894 ‘prinzipiell seine Skepsis verliess, die alles intellektuelle Leben
zu verwüsten gedroht hatte’ begon hij zich ‘experimentierend auf den Standpunkt
eines Gläubigen zu stellen.’6) En gelijk hij later in Schwarze Fahnen van Huysmans
zal zeggen: ‘Als er dann aber wesengleiche Kräfte mit festem Willen traf, nahm er
den Kampf auf, wurde geschlagen und suchte Heilung’7) - zo ook Strindberg. Nu hij
een kracht achter het leven vermoedt daagt hij die kracht, die Onbekende, die
Voorzienigheid uit om lijf aan lijf met hem te worstelen. Want ‘experimentierend’
is: bewijzen opeisen, tot dat standpunt gedwongen moeten worden, zich niet eerder
overgeven dan nadat er geen andere uitweg mogelik blijkt. En die.... worsteling om
bewijzen is te meer hardnèkkig, wijl de Voorzienigheid hem de weg van het Kruis
schijnt te wijzen. En deze wil hij niet eerder gaan dan nadat hij daartoe geheel-en-al
genoodzaakt is, en een andere uitweg hem onmogelik: De Inferno-worsteling. Want
het is nog zeer aan het begin van dit tragiese boek dat Strindberg erkent: inziet: ‘O
crux ave spes unica. Der Weg des Kreuzes, der einzige, der zum Weisheit führt’:8)
‘die Abtötung des Ichs’ dus. Maar dat druist in tegen heel zijn wezen, dat betekent
voor hem zelfmoord. En heel zijn persoonlikheid dolt en drift in verbitterde opstand
op tegen die levensoplossing. En niet eer, dan na een bijna-bovenmenselike worsteling
met de ‘Onbekende’ de Voorzienigheid - bij welke worsteling alles in hem en rond
hem wordt weggebroken - geeft hij zich over.
Het is hier niet de plaats heel deze strijd: het psichies9) evolueren van deze mens
onder de meer en meer afgedwongen overgave aan het nieuwe, maar met zijn
geaardheid saambotsende levensinzicht te ont-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Entzweit pag. 45-46. idem pag. 129, 130. idem pag. 147-148. Entzweit pag. 87. Idem pag. 180. Inferno-Legenden pag. 425. Schwarze Fahnen pag. 163. Inferno-Legenden pag. 30. Ditzelfde psichies evolueren toch hervinden we in Nach Damaskus, schoon straffer - dramaties
sterker uitgebeeld.
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rafelen; voorlopig zij het voldoende ons te beperken tot de evolusie van het inzicht.
Dwong hem zijn persoonlik leven, dwongen hem zijn innerlike, geestelike
ervaringen (ook hier geldt: du musst Naturalist sein, um Mystiker werden zu können1))
te luisteren naar de aanwijzingen van de Voorzienigheid, te luisteren eveneens naar
de stem van zijn geweten - ook het leven rond hem heen dwingt hem die richting uit.
De zekerheden die eertijds hem en 'n gans geslacht een verder uitzicht beletten worden
méér en méér wankel gestoten: de natuurwetenschap onttakelt: en die onttakeling,
die ontmaskering van haar leugen, helpt mee hem het vroegere standpunt te verlaten,
hoger te klimmen, verder te zien, helpt het ontwakend religieus besef in hem
ontwikkelen.2)

In die tijd, waarin tot waanzinnig wordens toe zijn levensdrift en trots lijf aan lijf
strijden met de Onbekende, Die hem tuchtigt, pijnigt, opjaagt - terwijl ook zijn
geweten hem niet met rust laat, - in die tijd van ten uiterst gespannen strijd treedt
Swedenborg in zijn leven, en bij hem vindt hij oplossing en verklaring van zijn
innerlike ervaringen d.w.z. bevestiging van hetgeen hij in het begin van zijn
Inferno-boek reeds erkende en inzag. ‘Durch ein Wort, ein einziges, wird es Licht
in meiner Seele, und verschwunden sind die Zweifel, die fruchtlosen Grübeleien
über eingebildete Feinde, Elektriker, Schwarzmagier. Dieses kleine Wort ist:
devastatio (odeläggelse, Verödung). Alles, was mir geschehen ist, finde ich bei
Swedenborg wieder: die Angstgefühle (angor peccatoris), die Brustbeklemmung,
das Herzklopfen, der Gürtel, den ich elektrisch nannte, alles ist da; und die Summe
dieser Erscheinungen bildet die geistige Reinigung, die schon dem Apostel Paulus
bekannt war und von ihm in den Briefen an die Korinther und an Timotheus erwähnt
wird: ‘Ich habe beschlossen, über den, der solches getan hat, ihn zu übergeben dem
Satan zum Verderben des Fleisches, auf dass der Geist selig werde am Tage des
Herrn Jesu.’3) Dit is Swedenborg's oplossing: ‘Swedenborg hat mich, indem er mich
über die Natur der Schrecken aufklärt, die ich während des letzten Jahres
durchgemacht habe, von dem Elektrikern, Schwarzkünstlern, Zauberern, den Neidern
des Goldmachers, dem Wahnsinn befreit. Er hat mir den einzigen Weg gezeigt, der
zum Heil führt: die Dämonen in ihrem Zufluchtsort, in mir selber, aufzusuchen und
sie zu töten durch.... Reue.’4)

1) Schwarze Fahnen pag. 243. 2) Men verg. Inferno pag. 33, 189-190; Legenden 242-243; Gotische Zimmer 112-121 en
Schwarze Fahnen. 3) Inferno pag. 191. 4) Inferno pag. 197; kursivering van mij.
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Terugziende, overziende, saamvattend - konkludeert hij: ‘mich persönlich scheint
der Weg des Kreuzes zum Glauben meiner Väter zurückzuführen.
- Zum Katholizimus?
- Es scheint mir so! Der Okkultismus hat seine Rolle gespielt, indem er die Wunder
und die Dämonologie wissenschaftlich erklärte. Die Theosophie, die der Religion
den Weg bahnte, hat ausgelebt, nachdem sie die Weltordnung, die straft und belohnt,
wiederhergestellt hat. Karma wird sich in Gott verwandeln, und die Mahatmas werden
sich als die neugeborenen Mächte, als Zuchtgeister (Dämonen) und als Lehrgeister
(Eingeber) enthüllen. Der Buddhismus, der das junge Frankreich pries, hat die
Resignation und den Kultus des Leidens eingeführt, die geraden Weges nach Golgotha
leiten.’1)
Echter stort deze sinteze aan het eind van dit boek in een babiloniese verwarring
ineen. 't Leven wordt 'n hel gescholden. 'n Wrange, bittere bijklank heeft de zin
waarin hij de boeken die zijn leven - dat een hel was tot dusver - beschrijven, opsomt.
Maar de eeuwig-worstelende Strindberg worstelt verder, worstelt zich weer naar
boven en - als een eindelike overgave - ‘der Glaube kommt zurück, das vertrauen zu
der natürlichen Güte der Menschen, der Glaube an die Unschuld, die
Uneigennützigkeit, die Tugend!’2) Maar tegelijk daarmee de eenzame pijn dezer
gespletenheid: ‘gleich einem müden, schläfrigen Kinde verlange ich, ‘heim gehen’
zu dürfen, den schweren Kopf an einen mütterlichen Busen zu legen, im Schoss einer
Mutter zu schlafen, der keuschen Gattin eines unermesslich grossen Gottes, der sich
mein Vater nennt und dem ich nicht zu nahen wage.
Aber dieser Wunsch verbindet sich mit einem anderen: nämlich die Alpen zu
schauen und genauer bestimmt die Dent du Midi im Kanton Wallis. Ich liebe diesen
Berg mehr als die andern Alpen, ohne erklären zu können, weshalb. Vielleicht das
es die Erinnerung an meinen Aufenthalt am Genfersee ist, wo ich die ‘Utopien in
der Wirklichkeit’ (Schweizer Novellen) schrieb, und an die Landschaft dort, die mich
an den Himmel ‘erinnerte’.
Dort habe ich die schönsten Stunden meines Lebens gelebt, dort habe ich geliebt!
Geliebt Frau, Kinder, die Menschheit, das Weltall, Gott!
‘Ich hebe meine Hände auf zu Gottes Berg und Haus!’3); 't verlangen - bevrijd te
worden uit deze barre wereld, de foltering te ontkomen in een gans-en-al rusten in
God en tegelijk: het immenze verlangen naar aardse liefde, verzoening met God en
het leven dóór: de vrouw.

1) Inferno pag. 207. 2) Legenden pag. 339. 3) Legenden pag. 341-342.
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Zo nu is ook het einde der Damaskus-trilogie. Als oplossing: hij neemt afscheid van
de wereld: verzoening met God door de vrouw scheen niet mogelik. Waarom niet?
Hij weet het niet. Niets weet hij. Hij weet alleen dat zijn leven één lange doornenweg
van afscheidnemen was. Hij voelt zich arm en naakt, eenzaam tussen de mensen, en
verdoold, gepijnigd - na iedere zwerftocht om mènselike bevrijding - als in een
doornig labirint zonder uitkomst. Niets was hem gebleven dan een oneindige honger,
't onstilbare verlangen naar rust en stilte en liefde, naar liefde. Dan buigt hij het hoofd:
credo quia absurdum: dat het Eeuwige Licht hem verlichte.
Als immer, ging deze mens, al is het dan geweest na een tot-het-uiterst-volgehouden
en bijna-bovenmenselik verzet, de weg die hem gewezen werd. Altijd verder, altijd
hoger, - altijd eenzamer onder de mensen.
En aan het einde dezer tragedie - waarin die mildere toon uit Advent ‘die Ankunft
der frohen Botschaft’, uit Jacob Ringt na Strindberg's breuk met Swedenborg nog
niet wordt vernomen - aan 't einde dezer tragedie staat hij, zoals hij zeide te staan
met zijn boek Schwarze Fahnen: ‘einsam auf einem Fels im Meer, den Sternenhimmel
über mir und das Gewissen in mir.’
‘Les yeux à demi-ouverts, mal éveillé de son cauchemar, il ne sait pas encore, il
ne possède pas, il ne tient pas; mais il désire, il désire, il désire, ô mon Dieu! comme
jamais le monde n'a désiré. Il a fait de la douleur un inexprimable apprentissage; il
a éprouvé le néant de l'homme, il a senti le péché originel plus intimement que ses
devanciers; il a souffert dans la moelle des os, et s'est reconnu trop faible pour se
guérir.
Il a senti dans l'intime de son âme cette tentation suprême, la dernière que Satan
ait réservée à Job; il a été touché par la main terrible qui pénètre dans l'intérieur, il
a ou que sans Dieu il ne peut rien (sine me nihil potestis).
Qui lui reste-t-il à faire?
Il lui reste à faire une seconde expérience, aussi douce que l'autre a été cruelle. Il
lui reste à savourer, en la pratiquant, la parole de la puissance, je peux tout en Celui
qui me fortifie.’1) Aldus Hello over de negentiende-eeuwse mens:
‘Ich hebe meine Hände auf zu Gottes Berg und Haus’....

Vanuit de Inferno-Legenden-oplossing werd het leven herzien en de
Damaskus-tragedie geschreven. En in de omspanning dezer oplos-

1) Hello, L'Homme pag. 153.
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sing werd de Damaskus-trilogie de tragedie rond het universele probleem: schuld en
boete; legt zij - tien jaar na Huysman's inleiding op Là-bas - de oer-ritmiek van het
menselik leven onvertroebeld open: n.l. het onafscheidbaar zijn samengeklonken
van ziel en lichaam, de afhankelikheid des vleses van de ziel, de geest, het geweten,
die de motoriese kracht van het menselik handelen moet zijn; het samengeklonken
zijn van de ziel aan de Godheid, de zichtbare Onzichtbare voor Wie het lichaam moet
vernietigd om de ziel in God te doen leven.
Dan: tussen de ziel en de Godheid 't verweer van het lichaam dat zich hoogmoedig
verzet tegen zijn vernietiging. Dan: wanneer de mens het lichaam boven de ziel stelt
het geweten dat strafmiddelen schept, maar ook de straffen waarmede de Onzichtbare
de mens naar de overgave tuchtigt.
Maar dan zijn daar ook de zegeningen voor het vertrouwen, en geloven: de rust
ener verzoening, en nieuwe kracht voor de zware strijd tegen het vlees.
De Damaskus-trilogie nu is de spitsroedenloop van de opstandige naar de overgave:
alles wordt weggebroken: tot niets blijft dan de ziel en God, God en de ziel: ‘einsam
auf einem Fels im Meer, den Sternenhimmel über mir und das Gewissen in mir.’
HENRI BRUNING.
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Frederik van Eeden in het licht van zijn tijd
2.
Het zou niet enkel ondoenlijk, maar ook doelloos zijn, Frederik van Eeden's tocht
door zijn werken chronologisch op den voet te volgen. In den storm en drang van
zijn leven, in de periode van vorming, toen elke stap een stijging was, was het
noodzakelijk dicht in zijn buurt te blijven. Nu hij ethisch is geschoold, en de
mannelijke levensperiode ingetreden, nu zijn leven verder wordt een naderen en een
zich verwijderen, mag men veilig dien moeizamen voortgang loslaten, en het licht
doen vallen op de algemeene problemen rondom zijn figuur en zijn werk. Vanzelf
komen dan verschillende fasen van zijn verdere ontwikkeling terloops ter sprake.
Toen van Eeden als Ik-heid begon te pelgrimeeren, met het Ik als gids, stelde hij zelf
alle dwalingen in het vooruitzicht. En of hij nu hier van het Boeddhisme borgde,
daar bij het pantheïsme aanleunde, dat van het spiritisme overnam - het is alles heel
teekenend voor de samenstelling van dat typische tijdsbeeld, het helpt den auteur
kenmerken als martelaar der spiritualiteit, maar het zijn ten slotte allemaal symptomen
van één wezen, andere namen voor hetzelfde beginsel: de immanente godsdienst.
Van hoog tot laag is aldus in van Eeden's wezen en werk alles op het Ik
geconcentreerd. Verre van daar dat hij een Ikzoeker zou zijn. Hij was integendeel
een hartstochtelijke Ik-ontvluchter, die zijn woorden met zijn daden wilde dekken
en van zijn menschenliefde waarachtig geen frase maakte. Je bent een artiest, net als
wij, had Kloos gegrinnikt. Maar die artiest had zijn aangeboren dédain overwonnen
en zich geworpen in het zog van den maatschappelijken strijd - had zich tijdelijk
laten inlijven in de sociaal-democratie, en een heftige rol gespeeld in de
spoorwegstaking van 1903 - experimenteerde met zware persoonlijke en financieele
offers een ethisch-communistischen heilstaat op Walden.
Neen, van Eeden's Ikzucht had niets van doen met eigenliefde in den gewonen
zin. Maar wèl werd al zijn altruistische bedrijvigheid al zijn godsdienstige streving
magnetisch getrokken tot het eigen Ik als zijn meester en model.
Of van Eeden nu al met harde daden zijn individualistisch verleden verloochende,
of hij met zijn eigen bloed zijn geboorte-bewijs verbeterde, het hielp niets: zijn
vroegere bondgenooten bleven sarrend hun ongeloof volhouden. Voor hen gold hij
voortaan als de grillige, trouwelooze deserteur, de farceur, de comediant, de ijdeltuit.
Van Eeden verdedigde zich in zijn kunstenaarschap, door zijn artis-
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tieke bijzonderheid hoog te houden, en even fel als of feller dan vroeger op de massa
te smalen, aan wie hij zijn hart gegeven had. Hij deed, wat Älbert Verwey - van
Eeden's parallelfiguur onder de Tachtigers - deed, toen hij zijn omkeer van het
eenzaam artiestenbestaan tot het volle menschenleven voorbereidde: schimpen en
schelden op de menschen.
Scherp heeft van Eeden dit conflict uitgedrukt in een van zijn studies:
‘Wie thans nog de menschheid beminnen wil, moet wel weten dat zijn liefste vuile
handen heeft en naar jenever, kunstboter en petroleum riekt....
Het is voor ons, poëten, altijd een zwaar en moeilijk conflict. Heine heeft het reeds
gevoeld, zeggende dat hij alleen volksvriend wou zijn als hij handschoenen mocht
dragen. Hoe moet het zich met elkander vinden, de elken artiest eigen hooghartige
en hardnekkige aristocratie en de menschenliefde? Maar er is geen ontkomen, het
moet zich met elkander vinden.’
En het vònd zich met elkaar, maar ten koste van een innerlijke antithese. Al ging
het hart ook onstuimig naar hen uit, de artiest van Eeden bekeek de menschen van
uit de hoogte, en tegenover zijn vrienden hield hij als mensch die superieure houding
vol. Dat was stellig niet meer dan een verdedigende houding, een soort van afweer
al vóór den aanval.
Profetisch of niet, ‘Johannes Viator’ beschreef zich aan het eind van het boek zelf
in zijn vermoorde onnoozelheid, als voorzag hij de vijandelijke campagne, die los
zou barsten.
‘Het kleine blanke lam. Het zachte, goedige dier - in de harde handen. De harde
handen, die het zullen vatten, de harde voeten die het zullen schoppen. Het
vertrouwende beestje.’
Men mag zeggen, wat men wil - maar duidelijk is het, dat hier de auteur de
bestrijding, die nog komen moet, bij voorbaat opheft tot de hoogte van miskenning
en martelaarschap. Dat is een bliksemafleider, die de bliksem afvoert maar ook
aantrekt. Dat is het zekere superieure in van Eeden's standpunt dat zoo heel begrijpelijk
is in die natuur van taaien weerstand, maar dat ondertusschen prikkelde, en stellig
den principieelen strijd met persoonlijke elementen heeft vertroebeld.
Die tegenstelling nu tusschen den superieuren mensch en de botte massa is het
grondmotief, dat in allerlei variaties in zijn werk opduikt. Ze doet zich voor in twee
hoofdvormen: de sociale en de religieuze antithese; maar de eene loopt in de andere
over. De wereldordening, de sociale problemen heeft van Eeden altijd heel nauw aan
zijn godsdienstige leerstellingen vastgekoppeld, en gewoonlijk zijn z'n hoofd-
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figuren tegelijk religie-predikers en sociale hervormers. Maar bij een analyseerende
beschouwing zijn de verschilpunten toch wel scherp te onderscheiden.
De sociale tegenstelling is dan vooral een geestelijk standenverschil, een
erfvijandschap tusschen den superieuren eenling, en het plat, alledaagsch, kleinzielig
menschdom. Al het minderwaardige der menschen is voor van Eeden belichaamd in
het burgerdom; over de hoofden der spitsburgers ledigt hij met innig pleizier de
bakken met de kokende olie van zijn bijtendste spot.
‘De waarachtige hel dezer menschen is niet het brandende vuur’, lucht van Eeden
in ‘Johannes Viator' 'zijn burgerdom-hatend hart: Onze hel, onze hel is een
Novembermiddag om drie uur in een burger-stads-achterkamer, die uitziet op een
klein tuintje met twee in stroo gepakte stamrozen en een leeg kippenhok - en binnen
witte gordijnen en een glimmende tafel en beeldjes op den schoorsteen - en een lucht
naar gekookte kool - en een vergulde pendule, die een man komt nazien.’
In zoo'n bizarre inventaris, in zoo'n burger-stads-achterkamer - figuurlijk! - geeft
van Eeden gewoonlijk zijn held prijs aan het geestelijk gepeupel. Al de hulpkrachten
van zijn geducht polemisch vernuft brengt de auteur in het veld. Objectief stelt hij
het conflict maar zelden, daarvoor is van Eeden te zeer het type van den getuiger, en
getuigers zijn altijd eenzijdig. En daarom ook zijn de mensch-scheppingen, de
onpartijdig-geschetste figuren in van Eeden's werk zoo zeldzaam. De schrijver
versubjectiveert de heele wereld in zijn werk; hij maakt zijn scheppingen tot
slagvelden van ideeën en hartstochten, van symbolen en types. Bij het typeeren is
de burgervriend op volle kracht; met zijn vinnigen kijk, zijn bitsen gekruiden spot,
zijn geeselend, hekelend talent is van Eeden als polemicus onovertroffen. Want dat
is het toch eigenlijk: één geweldige afknuppeling. In reëelen zin krijgt de burgerkliek
gewoonlijk de overhand, maar inderdaad laat de auteur onder de zweepslagen van
zijn sarcasme hun ruggen krommen zóó dat ze een voetstuk vormen voor de
verheerlijking van zijn heros van bijzonderheid. Met zijn burgers speelt van Eeden
geen ‘fair play’, ze krijgen geen eerlijke kans om zich te rehabiliteeren. Aan zijn
helden zit altijd iets zóó aparts, zóó buitenissigs, dat een welmeenend mensch met
een normaal stel hersenen, die heelemaal geen lust heeft tot het gehate poenendom
te behooren, er ongemerkt zou inloopen. Aan zijn hoofdfiguren is er haast altijd een
haakje los. Of ze komt rechtstreeks met een bovennatuurlijke zending, zoodat alle
tegenkanting al bij voorbaat een goddelooze misdaad is - of ze is zoo weerloosnaief,
dat alleen een bruut zoo'n meizoentje kan vertrappen - of ze
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druischt in haar uitzonderlijkheid zóó in tegen het elementaire menschelijke gevoel,
dat er voor zoo'n buitenstaander geen kruid op aard gewassen is.
Men ga de reeks van van Eeden's drama's maar na - zijn ernstig ideeën-werk dan
- en neme alleen de meest-sprekende gevallen. In Minnestral wordt de boerenjongen
Joost, een toonbeeld van trouwhartige kinderlijkheid, die in verbinding staat met het
mystische natuurleven, elfen, kabouters, enz. op voorbede van niemand minder dan
Dante, met een hemelsche boodschap belast - en valt een bende van onmenschen,
Gummi, Rubber, Kummel en kornuiten in handen.
IJsbrand, de held van een volgend drama, die lange monologen houdt met de lucht,
is bepaald een zenuwpatiënt, een overgevoelige zonderling, die het superieure tot
een ziekelijk exces maakt.
Even excentriek, maar in een ander genre, is Idse van Alua, de Don Quichotte van
‘De Idealisten of Het Beloofde Land’, het drama, waarin van Eeden de bittere
ervaringen van Walden heeft verwerkt. Zooals van Eeden dezen weerloozen
Tolstojaan in witte kleeren, dit lam van onschuld, dezen idealist tot het uiterste, die
met zich laat sollen als wonderdoener, plaatst midden in een grof-egoïstisch volkje,
een dooreengeklutst allegaartje van Heilstaat-aspiranten - kon hij moeilijk scherper
zijn gewone tegenstelling persifleeren. Inderdaad moet men hier denken aan een
grimmige zelfspot. Niet minder wrang is het dubbel-drama ‘In kenterend Getij’.
Geschreven is dit in een diepen knik van van Eeden's leven, toen hij murw was van
teleurstelling en moe van zwerven, zonder dat hij zijn hoogmoed kon opgeven, om
een ‘De profundis’ uit de diepte op te zenden tot God. Pijnlijk is dit spel voor den
dichter zelf, en voor ons. Niet, omdat de auteur een katholiek geestelijke tot
hoofdfiguur maakte, en daarbij, zooals gewoonlijk, blijk gaf van een scheeven kijk
op Kerk en clerus, en er een caricatuur van vooroordeel en eenzijdigheid van maakte.
Dit was veel hachelijker. Hier werd het superieure belichaamd in een afgevallen
missionaris, een regenaat, die mir nichts dir nichts zijn geloften verbreekt en daarbij
nog akelig als de lang-verwachte evangelie-verklaarder poseert, alles met een beroep
op ‘eigen geweten’ en ‘eigen karakter’. ‘Zendeling’ noemde de auteur zijn triesten
held, en gaf met die ééne vergissing zijn heele ondeskundigheid bloot. Maar het was
onderdehand toch maar een heel pijnlijke vergissing, een situatie van allerzieligst
vooroordeel.
Als de bekeerling later in het Derde Boek van het Lied van Schijn en Weezen zal
zingen:
‘Ik zag de booze spooksels van mij vluchten
op 't woord des priesters, heilig en gewijd,’
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en in kinderlijken ootmoed heel zijn trots heeft afgelegd, zal hij wel met een glimlach
van meewarigheid hebben teruggezien op die monstergedrochten, die verwrongen
caricaturen van priesters, die zijn eigen inbeelding als wachters voor de deur der
Moederkerk had geplaatst. Och, licht is de vergiffenis voor hen, die niet weten, wat
ze doen. En dan: is het geen psychologisch verschijnsel in het proces van vele
bekeerlingen, dat ze altijd het heftigst tekeer gingen tegen wat juist het instrument
der bekeering zou worden? Het is daarom niet om in oud zeer te wroeten, dat ik deze
gevoelige plek aanraakte, maar enkel om aan te toonen, hoe diep de natuurlijke afkeer
tegen de Kerk zat ingekankerd, en hoe lang en smartelijk de genade zou moeten
inbranden.
Intusschen, als Lukas, de ex-missionaris, met een half of kwart knipoogje van den
officieelen representant der katholieke geestelijkheid op de planken, door zijn broer
is vermoord, is daarmee helaas zijn rol niet uitgespeeld. Zijn geest herleeft in zijn
neef, den zoon van zijn moordenaar, die de held der onbegrepenheid is van de tweede
helft van het dubbeldrama. Hij koestert die onbegrepenheid nog afstootelijker dan
zijn oom. Een enkele episode uit het stuk, die hem in zijn afgrijselijke bijzonderheid
ten voeten uit teekent.
Midden in zijn mooie meditaties over menschenliefde en Heilandroeping wordt
Reinald gestoord door een jengelend bedelkind. Uit den hemel gezonden, meent de
lezer, om de echtheid van zijn naastenliefde te beproeven. Geprikkeld, jaagt Reinald
echter het kind met een karwats weg, waarop zijn meisje, Ermgard, die bruutheid
vergoedt met een goudstuk.
De argelooze lezer meent vergenoegd, dien tamelijk pedanten nieuwlichter door
den auteur eindelijk eens op zijn plaats te zien gezet, maar vergist zich deerlijk.
Reinald speelt even driest den onbegrepene.
‘Laat mij met vreede, zeg ik! Een van twee: begrijp me, of laat mij met rust. - Aan
liefdebetuigingen en sentimenteele praatjes heb ik niets, zoolang ik niet begreepen
word.’
Eigenlijk geen wonder, dat dat kruidje-roer-me-niet, dat slachtoffer der
menschelijke grofheid, zich ten slotte van onbegrepenheid een kogel door het hoofd
jaagt.
‘Begrijp me’, laat van Eeden ieder van zijn wereldvreemde, menschenschuwe
gevoeligen tot de menschen zeggen, maar hij maakt de opdracht wel wat lastig. Zoo
ook in ‘Isméa’, het laatste in de Beiaard verschenen tooneel-werk - om hiermee de
rij te sluiten. De zeer romantische geest van v. Eeden, die hierin ook zijn
bovenzinnelijk heimwee tot uitdrukking bracht, liet een elf, Isméa, tot geslachtloos
elf-mensch worden, en zette het toen als een heel exquise rariteit in
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een wereldje van menschen, met alle bizare, bijzondere, gevaarlijke situaties, die er
uit voortkomen. Het spreekt vanzelf dat dit etherisch elfen-wezentje, dat poppetje
van kraakporcelein, het er niet heelhuids afbracht in de grove burgerhanden. Maar
ten slotte moet de arme burger weer een veer laten, omdat hij het superieure niet
onderscheiden heeft, en een elf voor een ballet-girl heeft durven aanzien.
De tegenstelling, die in deze serie dramatische gevallen welsprekend uitkomt,
bestrijkt ook de andere drama's, zij het niet zóó opvallend en willekeurig. Maar Lioba
in het gelijknamig spel, Eudoxia in ‘De Broederveete’, Estella in ‘De Heks van
Haarlem’ b.v. zijn in haar broosheid, haar fijnbesnaarde gevoeligheid, haar
kinderlijkheid en onberekenbare impulsiviteit ten slotte ook een, en vooral de
vrouwelijke gedaante van diezelfde superioriteit, die onbegrepen menschelijkheid
hoog boven de middelmaat.
Die cultus van het superieure vindt, in anderen vorm, zijn voortzetting op religieus
gebied: in het telkens weerkeerend profeet- en heiland-ideaal. In zijn drama's zit het
verwerkt, vergroeid met de menschelijke en maatschappelijke tegenstelling, in zijn
romans komt het meer geprononceerd en afzonderlijk naar voren. Men denke aan
den Profeet Marcus in de vervolgdeelen van ‘De Kleine Johannes’, en méér nog aan
dat curieuze werk ‘Sirius en Siderius’, de twee deelen der onvoltooide trilogie.1) Een
profeet was niet genoeg, het moest een heiland zijn. En daarvoor was plaats in van
Eeden's destijdsche opvatting van het scheppingsplan, die hem lang als een obsessie
heeft bezeten, en hem, die nog altijd de Erfzonde uitschakelde, de eenige oplossing
leek voor de zonde en de smart. Dit is de quintessence van die merkwaardige
beschouwing: Er is in het Universum een Alherder, en ondergeschikt aan Hem een
Menschenherder, de schepper der menschen. Uit de onvolmaaktheid van dien schepper
vloeien zonde en smart voort, want de Menschenherder zoekt mèt zijn schepselen
den Älherder. Christus nu, de Menschenherder, heeft onder de menschen Zijn
bevoorrechte dienaren, vooral maar niet uitsluitend Jezus van Nazareth.
Het is duidelijk, dat er in die zonderlinge hiërarchie, altijd nog plaats is voor een
heiland. En zóó was dan ook Sirius bedoeld. Heel de romantische ensceneering van
zijn geboorte duidt op zijn uitverkiezing. Boven de herberg waar hij geboren wordt,
staat de ster Sirius te stralen, onder wonderlijke omstandigheden wordt hij gedoopt:
door een geheimzinnig meisje met water uit de regenton, door Eros met siderisch
vuur. Hij doet zijn intocht in de stad, waar het volk den

1) Intusschen is het derde deel uitgekomen, en daarmede de trilogie voltooid.
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Prins verwacht, en wordt als een prins toegejuicht. De miraculeuze lotgevallen rijgen
zich zoo aan elkaar. Men bespeurt in zijn eersten levensloop, zacht uitgedrukt,
oneerbiedige heenwijzingen naar de Geboorte van Bethlehem, maar dat weerhoudt
den jongen Sirius niet, als hij op eigen beenen staat, den Indischen magiër Akori,
den Bouddhistischen priester, de voorkeur te geven boven den vertegenwoordiger
van het Christendom, Dominee Sheldon. Hoe men het ook keert of wendt, in van
Eeden's middenperiode verschijnt de Christelijke clericus op zijn allerbest als de man
der burgerlijke ‘common-sense’, der gelijkvloersche rechtschapenheid.
En als de dichter dan de periode van de voorbereiding tot de bekeering is ingegaan,
en mediteert in den schijn van het Roode Lampje, en in concentrische cirkels
Bethlehem àl dichter nadert, blijft hij toch trouw aan den superieuren mensch.
Christus staat nu inbestreden in het middelpunt van zijn leven, maar van iets aparts
voor zich zelf kan hij ook hier geen afstand doen. Zoo schrijft hij ‘Uit Jezus' Openbaar
Leven’, gefantaseerde gebeurtenissen uit Jezus' leven als een soort vijfde evangelie
uit de twintigste eeuw.
In al die uitingen, tot de laatste vertakkingen toe, herkent men den invloed van het
Immanentisme, dat zich wilde dekken, verstevigen, overtuigen met bovennatuurlijke
teekenen. En het is niet moeilijk, hier den gevoelsmensch met zijn honger naar het
bovennatuurlijke bezig te zien. De Gevoelsmensch wil proeven, tasten, zien, zinnelijk
ervaren, kortom, ook in het bovennatuurlijke. En dat lag heel sterk in van Eeden's
natuur. Hij snakte naar het mysterie, hij wilde het onzienlijke en bovenzinlijke in de
sfeer der gewaarwording trekken, hij wilde wonderen beléven. Dat die trek zoo sterk
in zijn werk is ontwikkeld, komt, omdat hij zoo innig in zijn natuur geworteld was.
‘Paul's ontwaken’, dat ontroerend-menschelijk geschrift over den dood van zijn zoon,
dat zich toch stipt aan het reëele wil houden, omhult het sterven met vermoedens
van wonderen. De kinderen zijn thuis gekomen, ze hebben onderweg een
geheimzinnige muziek gehoord. De schrijver concludeert niet met zooveel woorden,
maar blijkt allerminst afkeerig van een miraculeus verschijnsel.
Als het zoo gaat met het dorre hout der realiteit, hoe zal het dan gaan met het
groene hout der verbeelding?
Al die bovennatuurlijke en quasi-bovennatuurlijke neigingen, die elkaar opvolgden
en als motieven in zijn werk overgingen, zijn allemaal pogingen van den hunkerenden
gevoelsmensch, wanhoopspogingen vaak, om de bovennatuur te forceeren.
In dat licht ziet men de spiritistische aspiraties - de verheffing
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van het droomleven tot een soort religieuze cultus, die een grondslag vormt voor de
Nachtbruid, de Gedenkschriften van Vico Muralto - de elfen- en feeënwereld in
‘Minnestral’ en ‘Ismea’ - al die wonderlijkheden van heiland-en-profete-leven in
‘De Kleine Johannes’ en ‘Sirius en Siderius’ - ziet men dat alles niet louter als
apparaat voor een romanticus, als uitvindsels van een hevigen fantast, maar wel
degelijk ook als heele of halve werkelijkheid, als gerealiseerd heimwee tenminste,
van den Gevoelsmensch.

Het wordt nu volop tijd, den ontwikkelingslijn op te vangen en tot een einde te voeren.
Toen de dichter in ‘Ellen’ schreef:
‘Kon ik altijd gevoelen, wat ik weet,
Dat daar nooit Heil wordt zonder Smart geboren....’

wist hij, wàt hij schreef, maar niet den vollen omvang van zijn wijsheid, noch hoeveel
smart er noodig was voor de geboorte van het hoogste Heil. De smart moest als een
ploegschaar de harde stugge trots tot de laatste voor scheuren, om den bodem te
bereiden voor den Ootmoed. Men moet van Eeden's gang naar de Moederkerk ten
slotte niet zien als een daad van het intellect. Al bewandelde de zoeker ook al de
intellektueele wegen van zijn tijd, de geest gaf ten slotte niet den doorslag, maar het
gevoel. Hij was er een - zooals Henriëtte Roland Holst zich zelf teekende - die
‘geknield gelukkigst leeft’. Als Gevoelsmensch reikhalsde hij naar een stut, een
houvast - en de lange, pijnlijke voorbereiding van den overgang zou juist zijn het
opruimen van de hindernissen, die de vrijgevochten geest in den weg stelde.
Een groot stuk van zijn leven duurde dat tweegevecht tusschen hoogmoed en
smart. En pas later zou de trots langzaam meegeven, pas na een allergevaarlijkste
crisis van verbittering, rebellie, hooghartige vereenzaming.
Het is geen wonder, dat zooveel figuren in van Eeden's werk gebukt gaan onder
onbegrepenheid, want de auteur, de onbegrepene, leed in zijn schepselen. Hij leed
voor een belangrijk deel inderdaad om der gerechtigheid wille, voor een zaak van
beginsel, maar niet uitsluitend. Persoonlijke motieven, waaraan ook de auteur schuldig
was, hitsten de campagne nog aan, die er op gericht was Barbertje te laten hangen.
Geprikkeld door al die vinnige aanvallen en tegenkantingen, barstte van Eeden aan
het eind van ‘Dante en Beatrice’ uit onder het motto ‘Mijn vrienden’
Ik droeg mijn baloorige vrienden
't Kwaad hart niet toe, dat ze verdienden.
Want al hebben ze mij soms deerlijk bezeerd,
Ze hebben zich zelf nog méér geblameerd.
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Op 't schandeleger, mij toegedacht,
liggen ze zelf eens, niet heel zacht,
en ik kan hen, met alle vergevingsmacht,
van die zelfgespreide bedden
in der eeuwigheid niet weer redden.’

Dat zoo'n uitval nu direct een hemelsche finale van een ‘Dante en Beatrice’-cyclus
genoemd mag worden, is moeilijk te zeggen - al is het verweer ook nog zoo
menschelijk. In elk geval bewijst het, dat er in de smart nog ontbrak de verhevenheid,
de hemelsche zuurdeesem, die voorwaarde is voor den Ootmoed.
De eeuwige verzoeking van den Gevoelsmensch is: te veel met zich zelf bezig te
zijn. En van Eeden weerstond, op dit critisch oogenblik, de bekoring niet. Het viel
in het jaar der bitterste depressie: 1908, toen de mislukking der ‘Walden’-proefneming
het leed over de bestrijding als mensch en miskenning als kunstenaar verscherpte tot
een crisis, die hem in arren moede Holland liet verlaten, om naar Amerika de wijk
te nemen. Met een gebalde vuist - men leze de vechtlustige voorrede uit de Vijfde
Reeks Studies, verschenen in 1908 - nam hij afscheid, met het besef, zooals hij daar
schreef: ‘van het noodzakelijke van trots, van eerzucht, van zelfhandhaving’.
Die crisis nu van gewonde trots en gekwetste persoonlijkheid lijkt slechts een
onderdeel, een gebaar naar buiten, van dit veel dieper en intensiever conflict, dat
zich rondom en vooral nà 1908 samenspant. Een uiting van de algemeene impasse,
den radeloozen twijfel, de overspanning der Ikheid, die op barsten staat, de dreiging
van wanhoop. Van wanhoop, ja.
Hoe mild is zijn oordeel in ‘Dante en Beatrice’, sterk in tegenspraak met vroegere
getuigenissen, over een zelfmoordenaar:
Was 't misdrijf? - Duister is Gods raad ons armen,
ons innigst geven wordt het ruwst geknot,
rondom is argwaan, weifeling en spot.
Zou Hij zich des oprechten niet erbarmen,
die streed tot 't einde van zijn kracht en viel?’

En in overeenstemming daarmee laat hij in ‘Kenterend Getij’ Reinald zich het leven
benemen, en in den oorspronkelijken vorm van ‘De Heks van Haarlem’ Estella dat
voorbeeld volgen. Dat als dramatische schepping haast voortreffelijke ‘Treurspel
van Onzekerheid’, dateerend van 1915, zou men in zijn donkere droefgeestigheid de
monumentale samenvatting kunnen noemen van deze sombere periode. De Twijfel
is de troostelooze slotsom van het drama, en dus de eenig-mogelijke religie voor den
schrijver. Er zijn tijdelijke opflikkeringen en ontspanningen - het Derde Boek van
het Lied van Schijn en Weezen registreert die bewegelijke golflijn - maar elke stijging
heeft haar onvermijdelijke
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inzinking. Geen enkel werk uit dien allereersten advent-tijd mist het accent van
bitterheid en Godverlatenheid, dat culmineert in de Elegie ‘Uit Diepsten Nacht’, van
eind 1919.

Hier was de spanning opgevoerd tot een hoogte, die onverdragelijk werd. Dat moest
uitloopen op een hopelooze catastrophe, als de Genade geen gelegenheid kreeg in te
grijpen. Het ging tusschen buigen en breken, zegt Feber. En het werd eindelijk,
eindelijk buigen.
Het Leven wond zich af, onherroepelijk naar het einde toe, en het Levensraadsel,
in plaats van op te klaren, werd steeds verwarder en dreigender voor het gefolterd
brein.
‘'k Zie met mijn leeftijd de geheimen groeien
rondom, als zeeën, eindeloos, geducht.’

heet het in het Lied van Schijn en Weezen.
En verder:
‘Waan, waan alom! Zoo scheur ik 't leugenachtig
drogweefsel dat mijn starre leeden dekt?’

En weer verder:
‘De dagen vlieden - en Hij antwoordt niet.’

De naderende dood deed hem zijn ziel binnenste buiten keeren. De dood is bepaald
de stimulans geweest tot de eindelijke bekeering. Dat heeft niets te maken met laffe,
vulgaire doodsvrees. Hoeveel oorlogsbekeerlingen hebben er hun bekeering aan te
danken, dat de dood hun in de loopgraaf zijn diepen spiegel voorhield. Zoo ook hier:
de doodsmeditatie was de aanleiding, dat de dichter dieper tot zich zelf inkeerde en
veel oude vooroordeelen herzag. Dat proces spon zich af in de signifische gepeinzen
van ‘Het Roode Lampje’. Hier streed de opstandige-weerstrevende individualiteit
haar laatste strijd tegen de doorbrekende Genade, dicht bij de haard van het spiritueele
leven, die eene Benedictijnerabdij is, en vooral: dicht bij het Tabernakel. Dat was
de hoofdzaak. Als de raadselen en duisternissen de kampende ziel weer
overrompelden, leerde hij knielen en bidden in den schijn van het Roode Lampje.
Het was een moeizaam wegkappen van hindernissen, een overwinnen van
vooroordeelen, een langzaam benaderen, benaderen - tot de vonk oversloeg. Van
Eeden's overgang was geen schichtige Saulusval, geen daad van vuur en vlammen
- het was het resultaat van een zwaar levensproces. Maar de werking der Genade
was niet minder miraculeus. Hoe kinderlijk en ootmoedig, hoe volstrekt in zijn
overgave, zingt de grijze convertiet zijn Credo in zijn slotzangen van het Lied van
Schijn en Weezen en de laatste lyrische verzen.
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Er is van Eeden wel eens verweten, dat hij geen ruggegraat had. Het is niet waar. Hij
is altijd naar best vermogen eerlijk en trouwhartig zichzelf geweest; leek hij soms
wispelturig, het was te wijten aan zijn gecompliceerd wezen. En wie hem gebrek aan
ruggegraat toeschreven, hadden zelf een bezemsteel van hoogmoedige starheid in
zich. Wie ruggegraat heeft, kàn buigen als het noodig is. Toen het noodig was, bóóg
van Eeden: voor de kribbe van Bethlehem.
Van den menschgod was hij uitgegaan, alle verschrikkingen van den modernen
mensch had hij doorloopen, hij had gepelgrimeerd naar den God-mensch en Hem
eindelijk gevonden.
Al had zijn ‘Rorate Coeli’ soms ook nog zoo dof en droefgeestig geklonken, in
zijn Ootmoed mocht hij de heerlijkheid van Vondel's woorden in zijn Kerstspel
beleven.
Al wie door ootmoed wordt herboren;
Die is 't van 't Hemelsche geslacht.

BERNARD VERHOEVEN
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Jantje den schoenlapper en zijn Weensch kiendje
I.
Alexandrine, dat Weenerke, ligt op den brabantschen dries van Jantje den
schoenlapper. Het is in den tijd dat de kersen rijpen. Kortju, heeft Jantje gezegd, wa'n
kurze van 't jaar. Maar de jongens blijven er niet af, kortju!
Alexandrine ligt op 'r rugje, de armpjes open, de beentjes open, en zij tuurt naar den
hoogen, hoogen himmel. Dat is als een water, maar dik en zacht, om in te zwemmen
nach oben. Zij kijkt tegen den vloer van den hemel aan en daar rusten de voeten op
van God den Vader en Mutter Maria treedt daar op blauwe pantoffeltjes door de
wijde hemelzaal. Wien is zoo ver van den brabantschen dries, Wien met zijn breede
straten en hooge huizen en de winkels en de kaffees en de trams. De diepe hemel is
een wonder van grootte en wijdheid en Alexandrine's zielke zwemt erin. Dat is een
zoet en zacht drijven op heel dikke vleugels en ze drinkt met heel d'r lijfke dat blauw,
die zaligheid, waarin ze nu zwevende slapen gaat....
- Kortju!
Dat zegt Jantje den schoenlapper en hij spierst op den grond. Jantje staat in zijn
deurgat tegen den deurpost geleund, hij rookt een pijp toebak heerenbaai nummer
twee. En hij spierst op den grond.
Bij den hoogen molen staat zijn kleine huisje, en neven dat huisje, op het kleine
omhaagde lapje grond staat de oude kerseboom. Als de wieken van den molen draaien,
omhoog naar de lucht en omleeg naar de grond, kie, of ze elkaar achterna zitten, dan
zingt en schreeuwt het hevige molenlied over het kleine huisje en over de landen en
in de hoogte van den hemel.
Dat Jantje het schoenmakerke zit altijd in de schoenmakerij recht tegenover zijn
zwarte venster. Hij is een manneke, gij hebt er geen idee van, kortju! Hij is zoo klein
als 'nen dwerg, zwart en misvormd als een heel ouwe schoen, en hij heeft een bultje.
Maar daar zit in dat manneke een goeie brabantsche ziel.
In den zomer, als zijn venster omhoog geschoven is, dan klinkt het kloppen van
het leer over den zandigen weg, in den zonneschijn; en in den winter dan is het daar
binnen dof te hooren. Soms gaat het weg en ganschelijk te loor, dat geklopperdeklop,
in den wielenden, kermenden schreeuw van de molenwieken, die rennen in den
hevigen wind.
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Nou is het in den zeer schoonen voorzomer als elken ochtend, bekant nog in den
nacht, de zon, groot en rood en gloeiig, uit de paarse nevelen van de oosterkim komt
om de diepte van den geweldigen, zinderenden hemel in te klimmen. En van den
kerseboom neven Jantje den schoenmaker zijn huis zijn de bloesems neergevallen
en de vruchten, zwellend, gestoofd door de zon, gaan blozen en rijpen.
Nu Jantje, in het deurgat tegen den deurpost geleund en met zijn kop in de wolken
van den heerenbaai nummer twee, zijn bultje staat te torsen, nu ziet hij de zoete
schoonheid van zijn kersenboom eens aan. Kortju, hij denkt aan de musschen. Hij
gaat naar den schop en hij komt er uit met den vogelenverschrikker en het leertje.
Hij zet het leertje tegen den boom, torst zijn bultje en den vogelverschrikker omhoog
langs de sporten en plaatst den boeman in de takken, om de rakkers van musschen
eruit te houden. Als 't gedaan is treden zijn voeten de sporten neer, hij bergt het leertje
in den schop. En hij staat er weer in zijn deurgat, terwijl het donker wordt, zijn werk
te bezien.
- Het zal niet veel uithalen, zegt Jantje.
Nee, dat zal het niet. De musschen zijn net zoo slim als Jantje. Ze zitten op de
armen van den vogelenverschrikker. Ze tjierpen en kwetteren, ze pikken een kers en
vliegen weer terug op den hoed van den boeman. Pardi, 'n goed gemikte steen en
rrrrrt...., de heele zwerm is weg in een klapperende, vlodderende vlucht van vleugels.
Maar ze komen terug. Anders waren het geen musschen.
Wat is de zomeravond zoet en zijn pijpke, kijk, dat smaakt hem. Tegen den
klaargroenen hemel steekt een van de molenwieken omhoog, de andere hangt omleeg
langs de zwarte molen en twee zijn als armen tegen de groene klaarte van den
zomeravendhemel uitgespreid. Jantje staat maar te dampen. De zoete puurheid van
den hemel en het leven zijn in zijn goeje schoenmakerkesgemoed. In de donkerte
van het huisje bakt Regien, Jan's zuster, op het petroleumlichtje de aardappels en ze
gaat de gele salade snijden in het hofke, waar ze Älexandrine op den dries ziet liggen.
- Xandrieke! roept ze.
Jawel, Xandrieke is met 'r lijfke zwemmend tegen den blauwen vloer, waarop de
voeten van God den Vader rusten.
Regien is bij de put. Ze put 'nen emmer water en gaat de salade wasschen.
- Xandrieke! Xandrieke!, roept Regien.
Xandrieke is op de aarde, op den dries. D'r oogen zien de donkere klaarte van den
avend. D'r hoofdje komt omhoog en ze hoort haar naam. Ze is vier-voets overeind
en in een sprong bij den put.
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- Tante Regien!
- We gaan eten, durske, den avendskost!
- Ja.... Ja....
Alexandrine staat op 'r teentjes en leunt met de armpjes op den putmuur. Ze kijkt
naar beneden, om d'r gezichtje te zien daar diep over den rand. 't Is donker en de put
is zwart. D'r handjes hebben een stukske kalk losgemaakt en ze hoort het plonsje en
de echootjes: ringen van geluid. Oei, oei, zoo'n diepe, zwarte put!
- Roep onkel Jan maar, zegt Regien.
Alexandrine loopt de achterdeur in, de keuken door, het gangske in: daar staat
onkel Jan met zijn bultje in de open voordeur.
- Kommen sie dan, wir mussen essen!
- Kortju!
Jan draait zijn eigen om en hij lacht.
- Mussen wier essen, zegt Jan op zijn weensch, en hij klopt zijn pijp leeg tegen 't
deurgebint.
- Ja onkel Jan!
Die onkel Jan! Hij voelt dat jonge weensche armpke in den zijne en het jonge
vleesch van dat handje, dat zijn zwarte schoenmakerkeshand aanraakt.
- Wier moeten essen, zegt Jan op zijn weensch, als hij in de keuken komt.
De wit overkapte lamp is aangestoken. De borden zijn van geëmailleerd blik met
afgeblotte blutten. En de aardappels staan in de pan, ze zijn geel gebakken met bruine
en zwarte korstjes. En daar staat een kom salade, groen en jong en malsch, en een
stapeltje sneekes brood en mik. Regien schenkt de komkes vol met koffie; dat dampt
en ruikt. Jan slaat een kruisje, kortju zoo vinnig. En ie bidt den engelendes-Heeren,
en Regien en Xandrieke bidden na. Xandrieke op zijn weensch. Dan eten ze. Met
zijn oude, roestende vorkje pikt Jan de bruin en geel gebakken aardappels, hij giet
den azijn over de salade en hij brengt dat frissche jonge groen naar den ouden
gerimpelden mond. En Regien eet. En Xandrieke ook. Ja, het smaakt haar. D'r wangen
staan bol en ze kijkt naar onkel Jan en ze kijkt naar tante Regien. Ze is zoo zoet
tevreden. En d'r pleegouders ook. Dat komt van de zomer en den zoeten avond.
Na den eten steekt Jantje het schoenmakerke nog 'n pijp op. De blauwe wolkjes
kringelen om de lamp en zweven naar 't plafond. Voor den gootsteen wascht Regien
de komkes en de schotelen. De opwasch. En Xandrieke mag afdrogen. Dat is een
groote vreugde. Ze droogt zorgvuldig af en zet de borden op de tafel ineen. Ze hoeft
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heelemaal niet voorzichtig te zijn, de borden zijn van blik. Maar achterna de tasjes,
jawel, die kunnen breken. Ze neemt ze zoo voorzichtig, ze gaat er zoo voorzichtig
met 'r doekje langs. Tante Regien gooit het waschwater om en borstelt den gootsteen
schoon. Het is gedaan. Xandrieke zucht van spijt.
Xandrieke zit, de elleboogjes op tafel, het hoofdje in de handen en leest in een
sprookjes-boek. Regien is bezig met het stoppen van een kous van Xandrieke. En
Jan rookt een pijp. Tik-tak, zegt de vlijtige hangklok en op den muur zwaait de
schaduw van haar slingertje mee. Xandrieke leest, en op 'r wangen komt de kleur
die het licht heeft van de mooie wereld, die hier in de brabantsche keuken gekommen
is. Dat is een tuin, bloeiend van seringen en iris, en een heele wije hooge traliepoort,
gesloten, waardoor de maan schijnt, zoodat de schaduw der spijlen klaar afgeteekend
ligt op het tuinpad en op het gezicht van het jongentje, dat staat te luisteren naar de
nachtegaal. Zóó is het mooie plaatje bij het vertelsel. Dat jongetje heeft zoo'n schoone
naam. Hij heet Almire. Hij is een prinsje. Zijn vader is de oude, wijze koning van
het land, die zit, met zijn kroon en zijn baard, op zijnen troon en kijkt met een blik
waarin al de somberte en de ernst liggen van de zorgen voor zijn volk. En Almire
had een zusje. Dat had nóg een schoonere naam. Amablanca heette dat zusje. En dat
was doodgegaan in den Meiemaannacht, in 'r bedje vlak onder het open venster
waardoor de nacht naar binnen bloeyde, blauw en violet, en op de vensterbank zat
een nachtegaal naast zijn fijne maanschaduwtje en die nachtegaal zweeg, zweeg met
open keeltje, verstomd in zijn lied toen hij in zijn open keeltje de zucht opving, waarin
het zieltje van het meisje ontsteeg aan het lichaam, als de geur aan de bloem. Zóó
stond het er allemaal. En die nachtegaal was dezelfde van het prentje, waarnaar
Almire luistert en dien Almire verstaat, omdat uit zijn hartje de stervende stem zingt
der zachte vrouwelijke argeloosheid, die kwijnde en bezweken was in het sombere
koude verblijf aan het hof. Bloeyend rood zijn de wangen van Xandrieke. Als
blinkende appels zijn de wangen van Xandrieke.
- Xandrieke!
Jantje zegt d'r naam. Xandrieke zucht. In dien zucht ontwaakt het kind uit de
verbeelding tot de werkelijkheid. D'r handjes gaan onder het hoofdje uit en zij ziet
onkel Jan aan met oogskes, die hem roeren in de ziel. Wat 'n oogskes. Kinderoogen,
blauw als water en diep als de hemel. Jantje draait zijn eigen om in zijn stoel en
Xandrieke kijkt op dat gekke hooge bultje.
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- Wie speet?
Jan praat weensch. Kortju, hij heeft, 'n bietje, 'nen kóp en is goedleers.
- Neun Uhr!
- Je moet gaan slaafen, zegt Jan. Ja, hij kent niet alle woorden op zijn weens.
Xandrieke zegt onkel Jan en tante Regien goete nacht en gaat naar boven. Onder
de pannen, onder de sterren, daar slaapt zij.
Zij kijkt nu uit het nietige, kleine, open venstertje. Daar naast heeft onkel Jan zijn
slaapkamertje op dit afgeschoten zoldergedeelte en in dat kamertje is ook zoo'n
venstertje als hier.
Xandrieke kijkt naar de sterren, 't krioelt ervan in de lucht, ze bewegen en flikkeren,
ze zijn ver en klein. Beneden ligt de donkere aarde, het hofke, den dries en achter
verder de velden. 't Is er doodstil, een stilte, waarnaar Xandrieke luistert. In 't donker
heeft ze de oogen wijd-open. Ze ziet beneden de kerseboom, heel roerloos. Nu blaft
er een hond; 't is koel en 't ruikt naar de aarde. In d'r hartje is dringende de hunkering,
onbestemd en onrustig, naar de wereld die haar verbeelding heeft verlaten, naar
mooie namen, mooie kleeren, een tuin met een hoog-fijn hek. Aan 't hof was 't kil.
En zeker ook vochtig. En er brandden zeker geen kachels. En 't wondere jongske bij
de nachtegaal en het stervend meisje, dat zulke mooie haren had, blond en lichtend
als de zon en oogen puur als blauw water. Xandrieke's armpjes doen pijn van 't ruwe,
vermolmde kozijndorpeltje. Haar hartje gaat nach Wien, nach Mutter, onbereikbaar,
en bijna is ze vergeten, hoe het er wel allemaal is. Ze is ver bij onkel Jan en tante
Regien, zóó ver, dat ze er bang en onrustig van wordt. Boven de sterren is de himmel,
licht, blauw, goud en vol van heiligen, die stijf en deftig op hun tronen zitten, en
zwevende engelen. Zij krijgt 't koud. Zij is in 'r nachtpon. Zij is op 'r bloote voetjes.
Onkel Jan komt den zoldertrap op. Tante Regien is nu ook naar bed gegaan, die slaapt
beneden op de opkamer. Het trapluik piept open. Onkel Jan is boven en laat het
valluik dicht: piep - piep - boem! Xandrieke hoort onkel Jan zijn schuifelende voeten.
Hij licht het klinkske van de deur van zijn slaapkamertje. Hij hoest, hij verzet 'nen
stoel. Xandrieke kruipt gauw in bed. De lakens zijn koel en ze ruikt de lucht van het
stroo, dat onder in 'r bed zit. Haar hoofdje houdt ze boven de dekens en ze hoort, hoe
onkel Jan zich zuchtend uitkleedt. Het manneke met zijn bultje zucht aan het eind
van de dag vóór hij
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rusten gaat. Da manneke! Xandrieke hoort het bed kraken als Jan er in stapt.
Het is zóó stil in dezen zomernacht, een stilte waarin, met dien eigenaardigen
nachtelijken weemoedsklank even tot Xandrieke's ooren doordringt het héél verre
blaffen van een hond. Dat blaffen vervult, zachtjes en kleintjes, den brabantschen
nacht. Door het open venstertje ligt de zomernacht, levend en wakker en vervuld van
de sterren, naar binnen en koelt over Xandrieke's hoofdje als een beweginglooze
wind. Xandrieke ruikt de nacht. Dan vallen d'r oogskes toe en gaan in aandacht weer
open. Boven haar knerpt en knaagt een houtworm met korte rhythmische geluidjes.
En hoort, onkel Jan - zou die op zijn bultje liggen of op zijn zij? - onkel Jan snurkt,
snurkt, een geluid, dat ook telkens onderbroken wordt, maar 't gaat veel langzamer
en luider dan het knerpen van de houtworm. Ze luistert naar die geluiden tot ze niet
meer weet, dat ze ernaar luistert, tot ze ze niet meer hoort. D'r oogskes zijn weer
toegevallen en dichtgebleven, en in een andere wereld staat ze bij een hoog hek, op
de schaduw der spijlen en op een der punten zit een nachtegaal, die fluit, naar haar
kijkt en gute Nacht Amablanca zegt. Want zoo heet ze.

II.
Onkel Jantje den schoenlapper lapt de schoenen van heel het dorpje, kortju. Dat heeft
hij zijn leven lang gedaan. En hij heeft er altijd goed zijnen boterham mee verdiend.
Mee da hamerke, dat het leer slaat, mee die handen, die de schoenen vormen. Mee
da vak van schoenmakerke. Dat Jantje, dat brabantsche dwergje met zijn bultje.
Van ielkendeen lapt hij de schoenen. Van den burgemeester, die den raad presideert
en ik open de vergadering zegt. En van den veldwachter, die de biljetten van de
hondenbelasting rondbrengt en 's Zondagsavonds de zatte mannekes in 't kotje zet
als ze vechten. En van mevrouw van den burgemeester en van de vrouw van den
veldwachter. Van den schoolmeester en de schoenen van de boeren en de peelwerkers,
de boeren en peelwerkers, die alleen maar 's Zondags schoenen dragen, en dat alleen
nog maar in den zomer, want in de winter gaan ze 's Zondags op zwartgelakte klompen
naar de kerk, de manskerels en de vrouwsmensen. Hij lapt ook de schoenen van
Eimert van den Hanenberg, die seminarist is en met de vacanties zijn drie paar
schoenen, allemaal kapot, meebrengt. En hij lapt ook de schoenen van den pastoor,
de pastoor die een ongelooflijk grooten
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voet heeft, maat negen-en-veertig. Hij lapt de schoenen van de ambachtslieden, die
ambachtslieden, die zich als burgers onderscheiden van de boeren. Kaaljakkers,
zeggen de boeren tegen hen. Maar ze slijten met hun huishoudens de meeste schoenen.
- Jan ik heb een paar schoenen, d'r moeten nieuwe zolen en hakken onder.
- Gooi ze maar bij den hoop.
Den hoop, dat is 'nen berg van schoenen. Hoe weet Jantje toch zoo precies omtrent
elk paar schoenen van wie ze zijn? Dat is het mirakel dat niemand begrijpt. Maar
Jantje pakt uit den hoop een paar schoenen, bekijkt de versleten zolen en hakken,
bekijkt het bovenleer en zonder aarzelen stelt het schoenmakerke de identiteit vast.
Want er zijn zooveel verschillige schoenen als er menschen zijn. En al de schoenen
hebben iets van het karakter en de wezenstrekken van die hen dragen. Als Jantje, dat
kleine, grappige Jantje, met zijn bultje en zijn wat te groot hoofd, gebogen, midden
in zijn schoenmakerij staat, met een paar uit den hoop genomen schoenen in de hand
en hij staat daar evekes te peinzen, dan verrijst de drager van die schoenen zelf voor
zijn oog. En Jantje vergist zijn eigen nooit. Kortju, dat is een stukje vaktrots.
Maar Jantje heeft behalve dien hoop, dien chaotischen berg schoenen, nog wat
anders, waar niemand uit wijs kan. Dat is zijn grootboek, ja, een notitieboekje met
een slappe kaft en blauwgelijnde velletjes en in den rug waarvan hij het potlooike
steken kan. Daar staan zijn klanten allemaal in, en Jan schrijft het op, als hij de
schoenen gemaakt heeft, den datum en: Zoolle en haken. Ja, dat zoolle en haken, dat
schrijft-ie nog 'n bietje gek, die Jan.
- Jan, zijn mijn schoenen verrig?
- Die zijn verrig.
Jantje pakt ze. Hij heeft er zolen onder gezet; twee duims!
- Slijt ze in gezondheid!
- Jawel, dan zijn ze 't gauwst weer kapot. Wanneer krijg ik de rekening?
- Die kriede-ge. Ik zal 't nazien in het boek.
Och, dat was de vrouw van Siske de snijer, en die heeft twaalf jongens, die vader
en moeder de ooren van de kop eten. 's Ävonds, als de lamp brandt, raadpleegt Jan
zijn grootboek, dat kleine boekske. Daar staat-ie, Ciske de snijer. Maar Jantje heeft
dat niet zoo geschreven. In de wandeling zegt men Ciske de Snijder. In een zakelijk
grootboek zet men: Ciske de Kleedermaker. Dàt heeft Jantje geschre-

Roeping. Jaargang 3

197
ven: Ciske de Kleedermaker. Daar staat het: Jantje telt, een twee, zes, acht, elf, twaalf
keer: zoolle en haken. Kortju, Ciske z'n vrouw zal d'r 'nen nacht lang niet van slapen.
Maar het schoenmakerke met zijn bultje, hij pakt den enktpot van de keukenschouw
en uit de kast zijn blokje notas. En hij zet zich en schrijft: Ciske de Kleedermaker.
Dàt schrijft-ie. Debet, dàt hoeft-ie niet te schrijven, dat staat gedrukt. Aan Jan
Crooymans, meester schoenmaker. Dàt schrijft-ie weer. Voor geleverde ripperaziën,
kortju wat 'n woord. En Jan zet het regel na regel: zoolle en haken. Waarom zet-ie
na de eerste regel niet: idem, idem? Zeker, omdat-ie geen latijns kent. Als Jan zes
keer zoolle en haken gezet heeft, dan is 't genoeg. Hij plaatst er zoo wat willekeurige
data voor, ook van de ripperaziën van den laatsten tijd. Zie-zoo, dat Ciske de Snijer.
Jan trekt een streep, een dikke. Kortju, op 't eind valt er een klad van zijn penneke.
Het menneke kijkt kritisch naar het penneke. Da penneke is niks waard, zegt-ie tegen
Regien. En Jantje telt de rekening op.
En Ciske de Kleedermaker? Hij weet wel, dat Jan te weinig rekent, maar als ge
daar bij Jantjes mee aankomt dan zegt dat manneke:
- Ik maak geen abuizen, het boek wijst het uit.
Dat boek, dat mirakuleuze boek van Jantje, waar niemand uit wijs kan! Zoo doet
Jan met iedereneen waarvan-ie weet, dat ze d'r hard voor zitten. Hij heeft sociaal
gevoel, maar dat doet hem niet redeneeren, dat de boerzwasie en de regeering niet
deugen. Maar dat bestuurt z'n penneke, als-ie de rekening schrijft.
En Jan, hij schrijft zoolle en haken, maar dat belet niet, dat hij, sinds Xandrieke in
zijn huis is, al aardig thuis is in 't weens. Hij luistert als 't kind praat. Wat een aardige
taal! En hij vraagt woorden.
Als het 's avonds negen uur was, een der dagen van de eerste weken dat Xandrieke
bij hem was, toen vroeg ie:
- Wat is ga bij ellie?
En Xandrieke dat verstandige ding, dat wist het wel:
- Geh', zegt Xandrieke.
- En slapen?
- Schlafen!
- Gee slafen, zegt Jan.
Kortju, dat is een methode van taalonderricht.
- Jan, gij hebt een weens kiendje, hoe gee-g-'t er mee?
- Goed, zegt Jan, en hij klopt het leer. Klopperdeklop.
- Hee-g-'et den aard nog al?
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- Jawel, zegt Jan, en hij klopt, klopperdeklop.
Och, nou gaat ie een bietje opscheppen:
- Ik praat 'ne mond weens, ziedege, en dan voelt het zijn eigen op zijn gemak.
- Jan, ge hadt pastoor moeten worren!
De pastoor is het toppunt van wat letters heeft gegeten. Hij leest dikke geleerde
latijnsche en hebreeuwsche boeken. Hij heeft een aureool van geleerdheid om zijn
kop, die overigens kaal is van al de studie. En tegen Eimert den simnarist wordt ook
al zoo'n beetje opgezien. En och, tegen Jan niet, óók al vertelt-ie dan, dat-ie 'ne mond
weens praat.
Jantje doet zijn best en krijgt iedere dag taalonderricht bij stukjes en beetjes. Ze zitten
aan tafel.
- Wat is tafel bij ellie, vraagt Jan en hij slaat op het tafelblad.
- Tisch.
- Ties, zoo, dat dacht ik al, zegt Jan.
Hij eet zijn selderiesoep en laat Xandrieke z'n lepel zien:
- En dee dan, 'ne lippel?
- Ach, das ist ein Löffel. Xandrieke lacht.
- Und das, zegt ze, en ze pakt een vork, das ist ein Gabel.
- Zoo, zegt Jan, ein Gabel.
Hij zal 't onthouden. Dat is een pleizierig ding al die weense woorden te kennen.
En zonder ijdel te zijn pronkt hij er toch 'n bietje mee, die Jan, die er niet mee pronkt,
dat-ie de menschen, die d'r hard voor zitten, nog niet de helft laat betalen van wat ze
hem schuldig zijn.
Den volgenden dag tegen etenstijd komt Siena, de vrouw van zijn getrouwde bruur.
Regien vraagt of Siena 'nen erpel mee-eet. Nee, dat zal Siena niet doen. Maar Jan,
die in de keuken komt, dringt aan. Ze hebben een lekkere varkenslever. Jantje ruikt
hem. Kom, Siena, blijft en eet 'nen erpel. Allee dan, Siena blijft en eet 'nen erpel
mee. En Jantje, dat schoenmakerke, als Regien alles verrig heeft, dan pakt-ie zijn
roestende vorkje en peutert zijn horloge open.
- Is oe lozie kapot? Dat zegt Regien.
- Ze blie wa' aachter. Dat zegt Jan.
Hij prutst wat in de raderkes. Hij gaat bij 't raam staan om beter te zien en als 't
gedaan is legt hij zijn vorkje op het kleine vurenhouten kastje, waar de borden in
geborgen worren. Als ze aan tafel zitten en ze hebben een bord soep uit, dan komt
het. Jantje heeft zijn vorkje niet. Hij kijkt Xandrieke aan.
- Xandrieke, pak mir mein gaffel auf het keske!
Ja, dat is jammer, dat hij dat laatste woord nou ook niet in 't weens
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kent. Maar het wonder geschiedt. Xandrieke springt op, gaat naar 't kastje en brengt
hem zijn vorkje.
- Bitte onkel Jan, zegt Xandrieke.
- Dank-oe sjeun, zegt Jan.
Och, Siena valt niet om van verbazing.
- Die Jan, zegt ze, hij praat als 'ne Italionder!
- Kortju, zegt Jan, op z'n brabants.
- Ge hadt pastoor moeten worre, Jan!
- Pastorre mee 'nen bult, die zijn er niet, zegt Jan.
Maar anders? Anders had-ie 't ommers nog niet geworre. Had hij zoo'n goeien kop
van leeren? Welnee. Dat-ie nou dat weens zoo vlot aanleert, dat is om dat het
buitenlandsch zoo hendig is, hendiger dan Jan ooit had kannen denken.

III.
Regien heeft nou ontvangdag. Ze heeft Sijntje van de Smet gevraagd en Mieke de
weduwe van den koster en Truike Mortelmans, de vrouw van den bakker Jeroen
Mortelmans, kortju, dien bakker van kadetjes, bestellen en watermikken waar-t-ie
zijn wijf door henen jaagt. Ze heeft de drie wijfkes gevraagd, om een komke koffie
te komme drinken. Ze maakt er een pleizierige visite van. Ze heeft den herd
aangekeerd, den herd van rooje en blauwe plavuizen en toen heeft ze d'r wit zand
over henen gestrooid, rondom de tafel en rondom de stoelen, en ze heeft wit zand
gestrooid boven op de platte-buis kachel, de platte-buis kachel, waarvan het nikkel
glimt. Onze Lieve Heer hangt aan den muur: 'nen kruislievenheer, nog zwarter als 't
manneke van Sijntje, van Sijntje van de Smet. Dat is zoo'n echt duvelsmannetje, dat
menneke van Sijntje. En toen heeft Regien de koffie gemalen, 't water aan de kook
gezet op de platte-buis kachel en opgeschonken. Ja, het ruikt lekker en op z'n Zondags,
vandaag op dien gewonen werkendag.
Buiten is het zoozeer zomer en in den laten namiddag. Het groen van de boomen
van verre en van dichtbij, dat zingt in het blauw van den hemel, en de zon, de heete,
daverende zon brandt over brabant en rijpt het koren en maakt rooje vuren vlammen
van de klaprozen.
Alexandrine dat Weenerke speelt bij de zonnebloemen, speelt met de
zonnebloemen; het zijn haar zielsvriendinnen in de eenzaamheid van het kinderlooze
huis van Jantje het schoenmakerke.
- Ze praat er mee!
Dat zei Regien en inderdaad Xandrieke voert heele gesprekken met de
zonnebloemen en de zonnebloemen, ze wandelen, ze loopen, ze zitten en buigen, ze
lachen en schruwen en ze doen voor Jantje
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den meester schoenmaker niet onder en praten het weensch met het weenerke mee.
De vier wijfkes zitten nu rondom de tafel. Regien heeft de komkes volgeschonken,
de zwarte koffie en roome erin en suiker. Ze trakteert vandaag op een snee koek.
Een snee koek met een tasje koffie. Waarom zegt Regien dat zoo grutsch: 't tasje
koffie? Zeker omdat ze visite heeft. Jantje dien zie-de-ge niet. Nee, die rippereert
schoenen en veegt het zweet van zijnen bruinen te grooten schoenmakerkeskop.
- Ge hebt 'n goei bekske gezet, Regien!
- We hebben goej water voor koffie te zetten. Ziedege, als ge goej water hebt, dan
zette ge goeje koffie. Geen peelwater, nee, dat deugt er niet voor.
Regien doet zout op de koffie. Doe-de-gij er zout op, vraagt Sijntje de Smet. Ja,
zegt Regien, tegen Sijntje de Smet. 'n Koffiepraatje van vier wijfkes.
- Eimert d'n simnarist heeft de eerste wijding. Dat is een nieuwtje! Nou al? Waar
blie de tijd! Maar hij is er nog niet die Eimert van den Hanenberg. Hij zal nou wel
weer met fekansie komme. Dan brengt-ie zijn kapotte schoenen mee. Drie paar.
De keinder! 't Zijn drie moeders, de drie wijfkes die bij Regien op visite zijn, en ze
praten over de keinder. Ze hebben groote volwassen keinder en ze hebben er verdriet
van. Regien, die altijd bij d'r zooveel ouwere bruur is gebleven, schijnt het beste deel
te hebben verkozen. Trouwen? Ja, dat is 'ne mens hebben, 'ne lastige mens, die 't eten
op tijd verrig hebben wil, en die ge z'n boksen en jassen heel moet houden en die 's
Zondags borreltjes pruuft en 's Zondagsavonds zat is. En keinder, die oe de ooren
van de kop eten en waar ge, nà de last, verdriet van hebt.
Dat Sijntje de Smet is wel zwaar bezocht. D'r dochter heeft nou 'n kiendje gekregen.
Nel, heet die dochter. En ze is niet getrouwd, die dochter Nel. - Kijk maar eens, hoe
treurig dat Sijntje zit te kijken, 'n Langwerpig gezicht, geel en bezweet en mee rimpels,
'n lange neus, bleeke, scherpe lippen, 'n mond, die neerhangt in de hoeken. Grooter
schande dan haar dochter haar aangedaan heeft is onmogelijk. Een zoon die zuipt,
een zoon die in 't kotje zit voor 't vechten of drie maanden krijgt voor 't stelen, ja,
dat is erg. Maar 'n ongetrouwde dochter mee 'n kiendje, dat overtreft alles. De dochter
van Truike Mortelmans is zeker van 'nen heel wat kwajeren oppas dan Nel van de
Smet, en die dochter krijgt geen kiendje en ze doet moeders verdriet, maar bij
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lange na niet dàt verdriet, dat Sijntje de Smet heeft, da Sijntje, da 'ne nacht lang,
bloedend gewond door de schande, hee' liggen schreeuwen en te keer gaan, dat de
buren er niet van kosten slapen en de nachtegaal in den boom bij Sijntje de Smet 'r
huiske er van zweeg.
- 't Wicht, later verwijt het z'n moeder, dat het geenen naam heeft.
Het naamlooze kind! Sijntje snuit 'r neus. Sijntje droogt haar tranen mee d'r gele
tanige vingers. Maar er komme nieuwe tranen. Ze druppen neer in d'r komke koffie.
D'r komke. Die Regien, tàsje, zee Regien, zoo grootsch! Sijntje drinkt 'n slokske. Ze
drinkt dat mengsel van koffie, roome, suiker en tranen, moeder-tranen.
Truike Mortelmans beschouwt haar eigen leed. Waar heeft ze 't aan verdiend, dat d'r
dochter zoo is? De weelderigheid, daar zoekt Frieda Mortelmans 't 'em in. En bij
Truike d'r thuis hebben ze 't altijd in de eenvoudigheid gezocht. Sobertjes-aan. Dat
heeft de pastoor genoeg in haar geprezen. De pastoor is wàt dikwijls over d'ren durpel
geweest en heeft gezegd: let op Frieda, ze zoekt het in de weelde. Dat zee de pastoor,
de pastoor met zijn ongelooflijk grooten voet, maat negen en veertig.
- Frieda is korts toch heengedaan. Waar is ze tiggeworrig?
- Dat weet ik niet, zegt Truike.
Dat is toch wel zoo verschrikkelijk, dat ze d'r allemaal evekes stil van worre. Dat
een moeder niet weet waar haar dochter is, 't kind, dat ze onder 't hart heeft gedragen.
De wijfkes eten 'n sneeke koek. 'n Sneeke zoete koek en in die wijfkesgezichten
van verdriet is de kauwende beweging van monden, die al tanden verloren hebben.
- O, weete ge niet waar ze is?
- Nee, zegt Truike Mortelmans, ze is gaan dienen in de stad.
In 'ne winkel? In 'ne dienst? Truike zegt, dat ze het niet weet. Dat slimme wijfke,
zou ze het niet weten, of wil ze wat eerbied hebben voor d'r groot verdriet? Koffie
en koek, 'n sneeke zoete koek en drie meewarige zuchten te hooren van vrouwkes
die met 'r bitter verdriet begaan zijn. Ze heeft oogen als een kat, mee langwerpige
pupillen, hard zwart middenin grasgroen.
- Nee, dat weet ik niet, zegt Truike Mortelmans. Later, zegt ze, als moeder in 't
graf ligt, dan zal ze 't voelen, de ontaarde dochter.
Het graf! Het moedergraf, in 't gezicht waarvan dat Truike haar koffie drinkt.
Maar Mieke de kostersweduwe heeft niet minder verdriet. D'ren mensch is dood.
God hebbe zijn ziel. Dat zegt Mieke, dat God z'n ziel
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hebbe; en Mieke kan niet accordeeren mee 'r keinder. Ze willen er bij moeders uit
en dan denken ze 't gewonnen te hebben, de halzen. Maar laat ze maar gaan, ik hou
ze niet tegen. Dat zegt Mieke, datzelfde Mieke, dat thuis de boel op stelten zet als
d'r oudste dochter 'n stap uit de deur doet en moeder weet niet precies waarheen. Ja,
de keinder. Ge hebt er als moeder zijnde niks meer over te zeggen. Ze spelen Mieke
den baas. En wat ze d'r van hooren moet. Ze vergeten, hoe ge er oe alles voor ontzegd
hebt. 't Brood zoudt ge er oe voor uit de mond hebben gespaard. Als ze zelf maar
mooie kleeren en nieuwe hoedjes kunnen koopen. Dan komt het er niet op aan, of
moeder in de zorgen zit en niet te eten heeft. Ze moeten er maar uit. Ze moeten er
maar uit. Dat zegt Mieke. Moeder zal wel een plaatsje zoeken in 't gesticht bij de
oude vrouwkes.
Is het niet verschrikkelijk? Volwassen keinder te hebben die oe in een gesticht
stoppen? Dat Mieke! Haalde onze Lieve Heer me maar, zegt Mieke en ze kijkt naar
den kruislievenheer, die zoo zwart is als 'ne schoorsteenveger. En Mieke is ook al
lang sukkelende aan de maag. Dokteren doet ze niet. Ze zou niet weten, waar ze den
dokter van betalen moest. Ze zou het d'r keinder moeten onthouden en die hebben
het niet voor moeders over.
Door een mist van tranen ziet Mieke naar 't gebloemde kopje koffie. Ze schruwen,
de drie moeders. Regien schruwt niet. Nee, dat zal wel waar zijn. Regien is
ongetrouwd gebleven en heeft het beste deel verkoren.
- Ja, 't is wa te zeggen. Dat zegt Regien. Ze ziet buiten Xandrieke spelen, dat
Weenerke, dat zoo mooi bruin wordt van de zon. Xandrieke, speelt met de
zonnebloemen. Over het Weenerke, over het land trekt de zon naar beneje en 't wordt
nu wat minder heet, wat milder.
- Kinderen zijn een kruis.
Dat zegt Mieke de kostersweduwe.
- Als ze klein zijn trappen ze oe op de teenen, als ze groot zijn, trappen ze oe op
het hart.
Dat zegt Truike Mortelmans, en ze heeft dat eens gelezen in een oud boek.
- 't Is een kruis moeder te heeten. Oe bloedeigen keinder bij wie d'r wiegske ge
dag en nacht....
Dat zegt Sijntje van de Smet, maar ze komt niet verder. Het moederverdriet dat
hangt zoo zwaar rondom die tafel met de drie moeders. Sijntje de Smet snikt het uit
en de andere drie schreien met 'r mee. Ja, en Truike Mortelmans heeft nog wel d'ren
zakdoek vergeten. Ze pakt daarom haren ruiten voorschoot en bergt haar gezicht
erin. Regien
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schruwt niet. Ze kijkt naar buiten, waar brabant blond en zomerend ligt onder de
gouddoorstoven zinderende blauwe hemel, het land, het koren, de zandwegen en
daar, aan de rand van den dries, Xandrieke, het weenerke. Kom, Regien zal d'r visite
nog maar 'es een komke koffie in schenken. Seffens komt Jantje, Jantje het
schoenmakerke. Jawel, de wijfkes roeren de lepeltjes door de koffie. Ze schruwen
nog.
En ondertusschen, kortju, zet Jantje zoolle en haken onder de schoenen van den
bakker Jeroen Mortelmans, den bakker van kadetjes, bestellen en mikken, mikken
met gaten als mansvuisten, waar-t-ie zijn wijf met al haar verdriet door henen jaagt.
De zonnebloemen staan in een rij, hoog op hun sterke stengel, gebogen van hun
zwaarte. Ze hebben een groot donker rond hart en de bloembladen staan daar als gele
vlammen rontelom. Zij kijken uit dat groote donkere ronde hart zoo vreemd neer.
De wind beweegt ze soms. Waar zit hun gemoed ergens en hun ziel? Xandrieke weet
het wel. Zij houdt van de zonnebloemen en de zonnebloemen houden van haar. Haar
liefde kleedt de bloemen aan met blauwe en roode strikjes als ze naar school toe
moeten en met sluiers en lange gewaden van papier, als ze in de processie gaan. Maar
dezelfde liefde kastijdt als de bloemen niet goed opletten in de school. Jij daar, zegt
Xandrieke, jij, en ze kijkt wie ze een beurt zal geven.
- Du, Rosa, wieviel ist zwei mal zwei?
- Fünf!
Dat is inderdaad een dom antwoord van Rosa.
- Fünf? Foei, geh in d'ecke!
Rosa ziet zeker haar fout in. Zij schudt dom haar dik dom hoofd, keert om en gaat
in den hoek. Daarmee is de kinderlijke gestrengheid nog niet voldaan. Xandrieke
staat op van haar kistje, den kadeter, en heft haar stokje dreigend op en slaat de bloem
twee, drie keer op haar stengel en daarna nog 'n slag op den kop. De bloem rilt onder
die kastijding.
- Und du, Christine, wieviel ist zwei mal zwei?
- Vier!
Goed zoo. Dat heet opletten, 'n deugd, die een belooning verdient. Xandrieke
springt op, ze heeft een klein blauw lintje en ze strikt het Christine om den hals, en
Christine glimlacht en buigt en knikt en de andere kinderen buigen en knikken, want
het zomerwindje wandelt over al die groote zwart met bruin en gele zonnebloemen.
Xandrieke mijmert. De zon, groot en rood, gaat onder over het rustige brabantsche
land. De zonnebloemen zijn er rood van, Xandrieke heeft ze sluiers over hun hoofden
gedaan, zij wandelen, op de aarde
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en in den hemel, in deze processie langzaam met gebogen hoofd en Xandrieke, met
'r gezichtje in 't licht, een silhoëtje tegen dat licht, dat figuurke, och, en 'r zielke vol
zoet verlangen, Xandrieke mijmert.
De drie wijfkes zijn weggegaan. De visite is weggegaan. In de donker geworren
keuken staan op de witgeschuurde tafel de kopjes mee de restjes koffie en roome.
Maar Regien staat bij het raam en zij kijkt door de ruimte tusschen het valgordijn en
het horretje. Ginds staat de hemel in brand, er staat hier en daar een verre boom zwart
tegen, en daar op den dries zit Xandrieke, 'n donker klein figuurke, en haar hoofdje
knikt, wijs, want zij is in gesprek met de bloemen. Wat is dat nou met die goeje
Regien. De zomeravond komt wezenlijk zoo zoet d'r hart binnen. Zij opent de
achterdeur en zij gaat in het deurgebint staan. Trekt haar de hemel waarin dat vuur
zoo dooft? Trekt haar een verlangen, dat zij niet weet en waarvan zij bang wordt?
Zij kijkt naar het kind, dat kind uit Weenen, dat engelke met 'r mooie haarkes, dat
wezentje, schóón als een heiligenprentje. Het is een kruis moeder te heeten. Ja, dat
zei dat Sijntje. Maar mijn goeje God, in deze zoete stonde is 't Regien te moede alsof
haar hart breekt van verlangen naar zoo een wonderlijk meiske, een bloedeigen
wezen, een kind. Kijk eens, dat brabantsche vrouwtje, die vrouw groeit, 'r bloed,
warm als de zomer, stuwt krachtig door haar lijf, o, dat verlangen, dat zoo trekt en
zoo zoet is en zoo bang maakt, zij voelt zich bleek worre in het besef van haar gemis.
Groote God, wat is dat nou met die goeje Regien. Ze verlangt, ze wil, zoo krachtig
en zoo om bang bij te zijn, een angst, die zoet is. Is ze nou gek of krijgt ze 't? Ze
heeft ommers nooit anders gewild dan bij d'r oudere bruur blijven, Jan, die een bultje
heeft, dat kleine, krom gegroeide manneke, dat nooit naar een vrouwmens heeft
gekeken. Ze is al een stuk over de veertig, die Regien. Is ze dan misdeeld? Nou ziet
ze 't leven toch zoo goed en zoo zoet aan in 't gezicht van dien avendhemel en daarin
dat kind, dat kind dat ze kent met 'r blauwe eugskes, dat springende, pratende ding,
en nou voelt ze alsof het is, dat ze niet heeft, wat ze had kunnen hebben. Nou zingt
het bloed, nou schreeuwt het vleesch, nou schruwt het hart. O, die Regien, ze is gek
of ze krijgt het. Regien komt in de keuken. Wie staat daar voor 't raam in 't donker
heel stil naar buiten te kijken door de ruimte tusschen het valgordijn en het horretje?
'n Klein manneke, 'n klein krom gegroeid manneke mee 'n bultje.
- 't Is donker, ze zal in huis moete komme.
Dat zegt dat kleine kromme manneke.
- Ik steek de lamp aan, as ze ziet, dat 't licht is, dan komt ze wel.
Dat zegt die goeje Regien.
(Wordt voortgezet)
ANTOON COOLEN
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Uit: de profeet
Uw mildheid is niet voor mij.
Dat uw ogen dan zwijgen bij deze - die niets aanvaarden mag.
Zoekt niet, me te naderen.
Want dan begint mijn stem te wankelen van een warme klank, dan beginnen mijn
ogen te glanzen van dat nóóit-gestild verlangen, - en 'k beur mijn bevende handen
in overgave aan U - blind zal ik U volgen, overal, overal - en mijn brandende voeten
gaan dansend U na, U na, in een zwijmel van tè menslik geluk
- wanneer gij mensen, glimlacht tegen mij.
Gij kruisigt mij met uw mildheid: ik moet U het zwaard, en niet de vrede brengen.
Uw glimlach is niet voor mij.
Zelfs niet: uw arme glimlach naar een onbegrepen pijn.... O, bij de zoete wanhoop
van een mens wijl hij nabij wil zijn maar niet nabij zijn kàn - mijn al te menselike
hart zou breken, mijn stamelende stem alles vergeven, en in de klacht:
‘het leven was toch goed - was toch het leven goed?’
vergeving voor zijn hardheid vragen.
Komt niet. Komt niet.
Weest hard, weest hard
tegen dit hart dat U allen bemind, - en U niet vergeven mag.
Denkt niet aan mij, wiens denken altijd om U speelt, en U verdedigt. Wiens hart zovele eenzame uren - zo heel zacht van U vedelen kan.
En gij, die dit niet weet. En God - die zo ver is.
Roept mij niet binnen. Dat uw kìnderen niet glimlachend zien in mijn ogen. Laat mij
voorbij gaan, onterfde van al het menslike, aan de ramen uwer kameren.
Ziet me voorbij. Ziet me voorbij. Let niet op mijn ogen die onrustig zwerven van
oog tot oog. 'n Afgebeulde trekhond ik, die hunkert naar een streling, en die gij ruw
van U afschudt als hij hulpeloos tegen U opspringt.
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Dat ik uw vijand zij.
Opdat mijn stem hard zij, hard en onverbiddelijk als een formuul die het hoofd
vond. Ik kom, 'n gezòndene, om uw ondergang te verkondigen. Mijn stem sta naakt
en hard tussen uw huizen wijl zij U opeist voor de harde naakte strijd tegen U-zelf.
Men gaf mij het zwaard, en dit zwaard kom ik U brengen. Uw mildheid is niet voor
mij. Mijn mildheid is niet voor U.
Ik vrees uw mildheid. Ik heb uw mildheid lief. Gij kruisigt mij met uw mildheid.
Komt niet, komt niet, komt niet.
God! wees mij nabij!
HENRI BRUNING
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Christus wandelt op het meer.
(Hêliand vss. 2900-2974).
Toen verstrooide zich de menigte geheel over het land,
verzwond het talrijk volk, terwijl hun Heer schreed
op tot het gebergte, de Rijkste Man,
de Machtige, vrij naar zijn wil. Toen, aan des waters oever
zamelde het gezinde Christi, dat hij zich zelf had verkoren,
hun twaalf door hun goede trouw; hun was geen enkle twijfel,
zo dat zij tot Gods dienst begerig wilden
trekken over de zee. Toen lieten zij gezwind de stroom
het hoog-hoornig schip op de klare golven
voeren in 't heldere water. Heenging het licht des dags,
de zon ging te rusten; de zeevarenden
de nacht met nevel bedekte. Waagden zich de mannen
voorwaarts op de vloed; begon het vierde uur
van de nacht te komen. De reddende Christus
bewaakte de golfbevaarders. Toen werd de wind hevig,
hoog weder verhief zich, bruisten de golven,
de storm aan de steven. Streden al varend
de mannen tegen de winden; bekommerd was hun 't harte,
de ziel van zorgen vol. Zelve waanden zij niet,
de zeevarenden, aan land te komen,
door dat stormend weder. Toen zagen zij de machtige Christus
boven op de zee zelve gaan,
lopen te voet; niet kon hij de vloed in,
in de zee zinken, want hem zijn eigen kracht
heilig omhoog hield. 't Gemoed werd in vreze
innerlik die mannen; vreesden dat 't hun de machtige Vijand
tot bedreiging deed. Toen sprak hun hun Meester toe,
de heilige hemelkoning, en zei dat het hun Heer was,
roemrijk en machtig: ‘nu moet gij het gemoed
standvastig houden, zij u geen vrees in 't harte;
gedraagt u moedig! Ik ben de Zoon Gods,
zijn eigen zoon, die u voor deze zee zal
schutten, voor deze zeestroom.’ Toen sprak hem een der mannen toe
over het boord van 't schip, 'n zeer waardige man,
Petrus, de goede, niet wilde hij de smart dulden,
des waters geweld. ‘Zo gij het, machtige, zijt’, sprak hij,
Heer, die goede, zo mij dunkt in mijn gemoed,
gebied mij dan daarheen te gaan tot u, over deze woeste stroom,
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droog over 't diepe water, zo gij mijn meester zijt,
de opperste schutsheer’. Toen gebood hem de machtige Christus
te gaan hem tegen. Hij was aanstonds bereid,
stapte van de steven, en ging worstelen
voorwaarts tot zijn meester. De vloed hield omhoog
de man door Gods macht, tot hij in zijn gemoed begon
te vrezen 't diepe water, toen hij drijven zag
de golven door de wind, bedreigen hem de baren,
de hoge stroom rond om. Juist toen hij zo twijfelde in zijn hart
zo week om hem het water, en hij in de golven
zonk, in de zee-stroom, en riep aanstonds daarna
snel tot de Gods-zoon, en begerig bad
dat hij hem toen redde, daar hij in nood was,
de strijder in benauwdheid. Der mensen meester
omving hem toen met zijn armen, en vroeg aanstonds
waarom hij zo twijfelde. ‘Wat! gij mocht betrouwen wel,
weten dat waarlik, dat des waters kracht
in deze zee uw zijde niet mocht,
de zeestroom u letten, zo lang gij had geloof in mij
vast in uw hart. Nu wil ik u te hulpe wezen,
redden u in deze nood.’ Toen nam hem de Älmachtige,
de heilige bij de handen; toen werd weer vlak het water,
vast hem onder de voeten en zij saam te voet
beiden gingen, tot zij over 't boord van 't schip
stapten uit de stroom, en aan de steven zat
de beste aller mannen. Toen werd het wijde water
de stromen gestild, en zij aan 't strand kwamen,
de zeevarenden aan land te samen
door des waters geweld; zij zeiden den Machtige dank,
loofden hun meester met daden en met woorden,
vielen hem te voet, en veel spraken zij
wijze woorden, zeiden dat zij zeker wisten
dat hij zelf was de Zoon des Heren
waarlik in deze wereld, en macht had
over het aardrijk, en dat hij mocht aller mannen ieder
het leven beschutten zo hij hun in deze vloed deed
tegen des waters geweld.

TH. DE JAGER
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De nar en de wijze
(Fragment uit een studie over Gilbert Keith Chesterton)
‘I know of something that will alter that antagonism, something that is
outside us, something that you and I have all our lives perhaps taken too
little account of. The equal and eternal human being will alter that
antagonism, for the human being sees no real antagonism between laughter
and respect, the human being, the common man, whom mere geniuses like
you and me can only worship like a god. When dark and dreary days come,
you and I are necessary, the pure fanatic, the pure satirist. We have between
us remedied a great wrong. We have lifted the modern cities into that
poetry which every one who knows mankind knows to be immeasurably
more common than the commonplace. But in healthy people there is no
war between us. We are but the two lobes of the brain of a ploughman....
Auberon Quin, we have been too long separated, let us go out together....
G.K. Chesterton, The Napoleon of Notting Hill, Book V, Chapter III.
Het leven, en alle verhoudingen van het leven des menschen, bezitten een trek van
het onafwendbaar-groteske, waar de paradijselijke mensch in woestijnen woont, en
een hemelsche ziel gevangen is in klei. En zoo onafwendbaar is dit groteske, en zoo
versmolten met het leven der ziel, dat de mensch, het gewone menschelijke wezen
- ‘dat de genieën zouden moeten vereeren als een god’ - dit groteske aanvaardt zonder
er zich van bewust te zijn: de kromme stovenzetster in de kerk vindt 't veel
eenvoudiger een Seraphijn te zullen worden dan de theoloog der dikke folianten zich
als Cherubijn ziet zweven door de hemelsche zalen. Want - en hier ziet ge aanstonds
het groteske en paradoxale des levens in volle kracht - de hoogste waarheden zijn
aan kleinen geopenbaard, de nederigen worden verheven, de hongerigen met goederen
vervuld, de rijken ledig weggezonden. En over de groteske gespletenheid van den
mensch, in wien het engelachtige en het dierlijke mengt, denkt de eenvoudige van
harte niet na: dit is niets bijzonders, dit is de moeite niet waard om over na te denken,
zoo natuurlijk is hem de natuur des menschen. Alleen de overbodige, maar niettemin
nog bestaande groep van genieën en talenten, houdt zich bezig met de gespletenheid
van den mensch op aarde. Ook zij nog niet altoos, want er zijn dichters, die altoos,
verzonken in gepeinzen, op den Olympus wandelen, en eerst bemerken aardsche
beenen te bezitten, wanneer een speelsche windstoot hen door het wolkenfloers doet
zakken. Doch de meesten dier genieën en talenten zijn zich eigen en anderer
gespletenheid bewust. De mensch is tegelijk kleiner dan alles en tegelijk grooter dan
alles. De mensch
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voelt zich klein, starend naar de gapende rotskloven en de sneeuwen toppen der
bergen; naar de wilde stroomen, spattend naar de dalen en zingend door de landen,
met schepen op den rug, stoeiend langs steden en dorpen en torens en klokken; naar
de woestijnen met de golven van zand, die alle leven kunnen overstuiven, en de
voetstappen des menschen wegwisschen; naar de zeeën en heur eindelooze deining.
Doch tevens weet de mensch grooter te zijn dan dit alles, want al waren alle bergen
van saffier en alle rotsen van robijnen; al waren alle wijnen en alle vorstendranken
gemengd in de stroomen; al waren alle woestijnen glinsterend goud en alle zeeën
kokend zilver - het hart des menschen zou niet worden vervuld. Al zouden den mensch
alle zonnen worden geboden en alle verre wereldbollen: zijn hart zou onrustig blijven,
hakend naar overweldigender bezit. De Bekoorder alleen wil den mensch alle
koninkrijken geven en spiegelt hem dan de rust des harten voor. De kleine mensch,
angstig voor den donder en den schroeienden woestijnwind en het beven der aarde,
bezit niettemin altoos het sterker of vager besef, dat hij dit alles, en nog schrikkelijker
vijanden, overleven zal; dat dit alles voorbijgaat en verouderen zal als een kleed,
terwijl hij uit het niet geroepen is voor altoos; en dat hij alle hem overstelpende
tegenheden toch overwint, want hij is vereenigd met den Bloedverwant, Die het
kolken der golven stilde met een kort bevel. Doch altoos heerscht de tegenstelling:
van klein ontzag tegenover het heelal en het besef, dat hart en ziel te weidsch zijn
om door het heelal te kunnen worden bevredigd; van vrees voor de bedreiging van
geweldige machten, en de zekerheid grooter te zijn dan dit geweldige; van een
onvergankelijkheid te midden van al het vergankelijke; van een vleugelreppen in een
moeras. Doch de gebrokenheid van dit bestaan blijft alle ommegangen des levens
overheerschen: wij moeten al het grootsche en weidsche in ons vertolken in
nuchterheid; wij kunnen zelfs het eeuwig doel alleen bereiken door de getrouwheid
in kleine zaken; wij winnen méér dan het heelal door goed op te passen in Lilliput.
De liefde, die het grootste van alles is, omdat zij, uit de eeuwige bestemming geboren,
door den mensch wordt medegedragen naar aller eeuwigheden eeuwigheid.... de
liefde moet zich hier altoos vertolken in nuchtere dingen. De liefde tusschen man en
vrouw kan nooit anders zijn: zij kunnen niet tegenover elkander blijven zitten,
elkanders schoonheid prijzende, zonder dat de liefde sterft juist aan verwaarloozing.
Zelfs in het land van de tooverij, moet de man uit goochelen gaan, opdat de vrouw
goudvisch koken kan. Zelfs de liefde tot God kunnen wij niet uiten, zonder God als
't ware eenigszins te ‘vernuchteren’; wij zijn niet in staat God te prijzen zonder ons
van Hem een beeld te hebben gevormd, dat Hem aftrekt
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naar onze tijdelijkheid, want eerst dan kunnen wij Hem danken voor het waken Zijner
Oogen over onzen slaap; voor Zijn milde Hand, Die zon en regen zendt over de aarde;
dan eerst kunnen wij de wegen bereiden voor Gods Heiligen Voet. En het groteske
van dit alles voelt ge 't meest, waar het meest ‘vernuchteren’ van God noodig is voor
het scheppen der schoonste poëzie. En al dit groteske kan alleen worden opgeheven
in den evangelischen paradox: ‘Omdat gij over weinig getrouw zijt geweest, zal ik
u over veel stellen.’

De bewuste mensch nu, die deze gespletenheid van zijn wezen kent, wordt Nar of
Wijze. De geniale mensch zal zoowel Nar als Wijze zijn: Goethe kende de twee
zielen in zijne borst. Er is tusschen Nar en Wijze een scheiding, die bij den genialen
mensch tot twee-eenheid wordt. Doch beiden, Nar en Wijze, kunnen staan voor het
aangezicht van God. De Wijze zal de oogen groot openen om te zien naar de glorie,
die in ons zal worden geopenbaard; de Nar ziet naar al de groteske monsters, die
moeten worden overwonnen. De Wijze ziet een stipje van de eeuwigheid in het lachen
van een kind; de Nar ziet naar den magistraat, die potsierlijk met den gouden
ambtsketen speelt - en weet, hoe deze worden moet als een kind, om in te gaan in
het Koninkrijk Gods. De Nar kan wijs zijn als de Nar bij Shakespeare, die zachtkens
de rinkelbom neurieën doet, zittend bij het marmeren bekken, waarin bloesems en
gouden blaren drijven en rotten; de Wijze kan dwaas zijn als de dolende ridder, in
zijne ontroerende magerheid prooi van beurzensnijders en bekkeneelvechters op alle
jaarmarkten des levens, doch die zijne ziel argeloos behield tot het einde toe.
De grootste geesten der menschheid en de grootste meesterwerken der
wereldliteratuur zijn zelden zonder wijze dwaasheid of dwaze wijsheid. Wij vinden
althans beide weerspiegeld in iedere periode der beschaving. Waar de kunst door het
Katholicisme wordt beïnvloed, zij 't ook vaag en ver, is die weerspiegeling van de
gespletenheid des levens een harer wezenskenmerken, al wijst zij heen naar de
hemelsche harmonie, waarin deze tweespalt verdwijnt. Soms is er bij de primitieven
slechts een glimlichtje, dat even herinnert aan die gespletenheid: vreugde om de
kleine en lieve dingen der wereld, die mede van God zijn, ook een weinigje behaagziek
en pronkzuchtig zich vermeien in blinkenden glans. Renaissance en Calvinisme
drijven deze geniale stemmingen heen: de mensch van de Renaissance kan niet tot
de erkenning van zwakheden komen, want hij heeft zoo juist het heelal ontdekt; de
mensch van het Calvinisme vocht tusschen de theoretische erkenning van aller zonden
en de practische zelfgenoegzaamheid der
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uitverkiezing, het stempel dragend van de eigen verklaring der Heilige Schrift. Waar
Renaissance en Calvinisme, een van de twee of tezamen, de cultuur beïnvloeden,
daar wijkt in de kunst het bewustzijn der gespletenheid; het groteske gaat teloor; de
mensch raakt oververzadigd van deftigen ernst; de bedelaar loopt niet meer met
koningstred, doch heel de menschheid schijnt een paradepas in alexandrijnen te
hebben aangenomen; de mensch kan niet meer critisch zien naar de eigen
gespletenheid, doch hij betuttelt de maatschappij, het gezag, den staat; de kunst wordt,
in der eeuwen loop, een critiek op het leven, inplaats van een verheerlijking. Zelfs
in het schoonste blijft een tekort: wij zoeken vergeefs bij Vondel eenig respijt van
zijn brandenden ernst en groot-golvende plechtstatigheid. De groep van duivelen in
‘Adam in Ballingschap’, Rembrandtieke lichten en schaduwen, met glansen als uit
een hellemond, sulfer en vlammenrood, in den paradijselijken tuin, staat in haar
verwrongenheid het dichtst bij het groteske element: doch bij de groep ontbreekt de
lach, de wat angstige en te hoog opklinkende lach van den Middeleeuwer over ‘de
apen van God’. Doch in ieder cultuurtijdperk verdwijnt de gespletenheid, zoekend
naar hereeniging, nooit geheel, terwijl zelden niet een geniale persoonlijkheid opstaat,
de twee-eenheid van Nar en Wijze verkondigende - en voor onze gouden eeuw is
misschien Breero, in heel zijn levenswerk bezien, het meest geniaal in dezen zin.
De Middeleeuwen weerspiegelen dit dualisme des levens in alle uitingen der kunst,
en wij zouden daarom geneigd zijn, dien tijd te beschouwen als een bloeitijdperk
van het geniale. Wèl-beschouwd echter, kennen de Middeleeuwen weinig genieën,
veel talenten echter en veel getrouwe werkers; en een stijl, die tot levensrythme werd,
uit een zeker-gaande en veilige beschouwing des levens ontstaan. En wanneer
nochtans de Middeleeuwen ons in hare kunst telkens en telkens weer boeien door
die grootsche en uitgestrekte visie, die waarlijk kosmische omarming des levens in
zijn wijze en groteske verschijningen tevens, terwijl de peinzende oogen van den
Wijze en de weemoed van den Nar heenleiden naar de hemelsche harmonie - wanneer
wij dit alles vinden in de kunst der Middeleeuwen, dan danken wij 't het meest aan
den mensch der Middeleeuwen, die al deze verscheidenheid aanvaardde met eene
van-zelf-sprekendheid, die den mensch van onzen tijd, voor wien in den overvloed
van verklaringen voor ieder levensverschijnsel de klaarte des levens zelve verloren
ging, met verbazing slaat. Deze kunst van waarlijk kosmische kracht is van en voor
‘the humain being, the common man, whom mere geniuses.... can only worship like
a god.’ In staat en maatschappij, in leven en kunst, stond de mensch, gelijk de
scholastieke wijsbegeerte leerde, in het
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midden: doch de mensch met al zijne vermogens en strevingen, die uit de diepte der
diepste zondige afgronden nog schreeuwde om God: de aardworm, die een aartsengel
worden wilde.
Wanneer de Middeleeuwen voorbij zijn, dàn eerst begint de twee-eenheid bij
geniale persoonlijkheden op te vallen. De zwaan van de Avon is wel de grootste
verkondiger dier twee-eenheid; de groote Will is kosmisch in de elementen zijner
dramaturgie, maar niet in het slotaccoord, waarin alles samenklinkt, en waar de vage
en verre klanken van hemelsche harpen zouden moeten zingen voor onze vermoeide
ziel. Er is bij Shakespeare altoos een overheerschen van Nar of Wijze: hij heeft,
hoeveel grootscher en geweldiger ook als dramaturg, nooit dat wonderlijk-teere en
hemelsch uitklinken bereikt als de schrijver van ‘Mariken van Nimwegen’ met
zwakker dramatisch kunnen ons geeft, wanneer in de cel van Mariken al het leed
van de zonde en van de omzwervingen met den Vijand van haar wordt afgenomen
in het slaken der boeien, die vallen als een looze strik. Doch beide elementen des
levens, Wijze en Nar, het statig-tragische en het bont-groteske: weinigen hebben dit
zoo gekend als Shakespeare. Hij heeft de wereld geschapen der groote narren: Illyrie,
een naam als een fluittoon. Hij laat, in de tragedie van den Deenschen prins, die in
Elseneur eenzaam scheen met het heelal, Hamlet den schedel van den Nar betasten:
van al zijne grappen en grollen bleef niets dan het grijnzen van den ontvleesden kop,
en van alles wat Hamlet wilde zou niets anders blijven, wanneer dit al te vaste vleesch
zou zijn versmolten: en de Wijze prins liet moedeloos den schedel van den Nar zinken
in den kuil. En in Macbeth zijn 't de heksen weer, die met groteske stemmen de
zelf-begoocheling wekken en wier rille geluiden spotten om dien dwaas, zich
onaantastbaar wanend, eenzaam op de tinnen van Dunsinaan: een arm en bespot
koninkrijk in een leven dat, als het gebral van een idioot, niets beduidt. Voor de
Narren had Will een koninkrijk; voor de Wijzen een pikhouweel en een spa; en een
spa.... Doch Illyrië, waar de bonte vogels den ganschen nacht zingen; waar de zon
lacht in alle vijvers en alle marmerbekkens; waar de nacht hangt als een gouden
pronk voor de keldervensters, waar de dorstigste jonkers vinden de grootste stoopen....
Illyrië schijnt ons onbarmhartiger dan het graf, waarin alle aardsche Wijsheid dalen
moet. De waan van de Renaissance moet ineenstorten, en op den eigensten dag stort
Illyrië in. Want in Illyrië sloop, in den zonnigsten dag en den blanksten nacht tusschen
de sterrenvelden, een monster rond; het monster van de Verveling, omdat de mensch
niet leeft van geluk alléén. De menschen van Illyrië wilden de wereld doen draaien
als een knikker tusschen de vingeren, en zoo draaide de wereld menig jaar.... tot de
groote
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Nar kwam met de groote vraag, wat alles er toe deed? Nar èn Wijze: Shakespeare
kent beiden en soms schijnen ze ineen te vloeien in één persoon, en de hemelsche
harmonie schijnt bijna bereikt. Doch de Nar heeft niet meer dan een rinkelbom en
een lied op de eentonigheid der dagen, waarin altoos de regen valt. Doch de Wijze
sterft, wanneer de kracht van Fortinbras zijne wijsheid sterken komt, en engelenzangen
wiegen hem in den laatsten sluimer, weemoedig om de victorie, die hem is ontglipt....

Het besef der twee-eenheid van Nar en Wijze wordt, zonder eenig tegenstribbelen,
door ‘the equal and eternal human being’ aanvaard als het leven zelf, waarin alles is
zooals het is. De geniale mensch is zich bewust van de gespletenheid: hij zoekt naar
de oplossing. En nu vinden we bij Chesterton den kenmerkenden trek van het genie:
de hoofdpersoon zijner ‘romans’ - zoo zullen we zijn boeken zonder begin en zonder
slot maar noemen - is dubbel. In ‘The Ball and The Cross’ heet de hoofdpersoon
Turnbull en Evan MacIan; in ‘The Napoleon of Notting Hill’ Auberon Quin en Adam
Wayne; in ‘The Flying Inn’ Patrick Dalroy en Humphrey Pump. Zij zijn Nar èn
Wijze, wanneer ge u maar los weet te maken van de dwaling, als zou de Nar alléén
rinkelen met den zotskap en de Wijze alleen perkamenten waarheden neerschrijven
op perkamenten vellen. De Nar zegt af en toe wijze woorden; en de Wijze gaat wel
eens op zijn hoofd staan - om te voorkomen, dat de wijsheid in de beenen schiet, wat
bij philosophen voorkomen kan. En soms op enkele hoog-feestelijke bladzijden in
de boeken van Chesterton, die we nu maar volgens eene slechte gewoonte ‘romans’
zullen blijven noemen, verwisselen Nar en Wijze zotskap en tabberd, zoodat tot
onverwoestbare vroolijkheid van den schrijver niemand er meer wijs uit worden kan,
behalve Nar en Wijze zelven. En zoo zijn, al in een Meischen morgenstond, in al de
drie boeken Nar en Wijze er op uitgetrokken als de dolende ridder en zijn schildknaap,
niet alleen om eene Dulcinea te bevrijden, die den ganschen dag met rood-bekreten
oogen achter een kerkervenster stond, maar om de menschheid te verlossen van
velerlei tyrannie: van de tyrannie van het liberalisme; van de tyrannie van het
dilettantisme; van de tyrannie van den waan....

‘The Ball and the Cross’1) opent en eindigt met twee figuren, die overigens in den
roman niet voorkomen, ofschoon ze ook nooit afwezig

1) The Ball and the Cross bij Gilbert K. Chesterton-London, Wells Gardner, Darton en Co.
Ltd., 3/4. Paternoster Buildings, E.C.
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zijn: Lucifer en Michaël. In nieuwe gestalten de oude tegenstanders: Lucifer thans
een professor en een uitvinder; Michaël een grijze monnik uit Bulgarije, die zijn
leven had besteed aan het schrijven van schitterende weerleggingen van ketterijen,
wier laatste verdedigers juist 1119 jaren vroeger (door elkander) waren verbrand.
Michaël wordt door Lucifer achtergelaten aan het kruis boven op de Londensche St.
Paul. En hij wordt, na zijne redding, als een krankzinnige weggeleid, op het oogenblik,
dat Evan Mac Ian in hechtenis wordt genomen....
Lucifer en Michaël verdwijnen nu, met verbijsterend gemak, uit het verhaal, en
Evan Mac Ian en Turnbull komen op het tooneel. Turnbull is de uitgever van ‘The
Ätheist’; de redactie van het orgaan is gevestigd in een kleinen winkel op Ludgate
Hill; de vensters zijn volgeplakt met de nieuwste nummers van het orgaan. Er staan
steeds minder menschen stil voor de winkelvensters; er zijn steeds minder menschen,
die in ‘The Atheist’ belang stellen; niemand denkt aan het atheisme van Turnbull,
al wordt in ieder nummer van ‘The Atheist’ instantelijk de vraag gesteld, wat Noach
in de ark deed met den nek van de giraffe en waarom de bisschop van Londen 12.000
pond verdient met te beweren, dat een walvisch Jona opslokte, terwijl Turnbull een
heel nummer wijdde aan de meest nauwgezette wetenschappelijke berekeningen
omtrent de keelwijdte van den walvisch. Alle menschen slenteren voorbij: voorbij
het Kruis op de St. Paul en voorbij den krantenwinkel van den atheist. Turnbull kon
op avonden, waarop het Kruis zich, als met uitgespreide armen, afteekende tegen
den hemel, licht van sterren, uit zijn winkel rennen om den vuist te schudden tegen
het Kruis, doch deze uitingen van passie waren overbodig. Het kruis boven op den
top van de St. Paul en de winkel van ‘The Atheist’ aan den voet van de St. Paul waren
even ver verwijderd van de wereld en van de drommen zwijgende menschen in
Ludgate Hill, totdat....
Totdat Evan Mac Ian voorbij komt en, omdat hij toch niets te doen heeft, ‘The
Atheist’ begint te lezen. Turnbull heeft een schitterend opstel doen afdrukken over
de Mesopotamiaansche mythologie en haar invloed op de Syrische folklore. De
bewoners van Mesopotamië hadden een god, genaamd Sho, somtijds ook Ji, en in
de derde phase zijner ontwikkeling Psa, die als Psa eene maagd verleidde, uit wie
een held geboren werd. Wanneer Evan Mac Ian dan verder leest, slaat hij met zijn
stok de winkelruiten stuk, klimt naar binnen en wil den heer Turnbull te lijf. Waarna
beiden, in overeenstemming met de ontwikkeling onzer beschaving, in een ommezien
van tijd voor den politierechter staan.
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Dit is mr. Cumberland Vane, een opgewekt heer, van middelbaren leeftijd. Mr.
Cumberland Vane is bijzonder sterk in de milde vroolijkheid, de vaderlijke manier
om vergrijpen te bezien, die fanatici van de wanorde of van de orde tot razernij
brengen kan. En zoo vraagt hij, opgewekt-vaderlijk, aan Evan, of dat zoo zijn
gewoonte is, om het huis van een vriend binnen te komen door de ruiten wandelende.
Doch Turnbull is niet de vriend van Evan....
‘Hij is mijn vijand’, zeide Evan kort; ‘hij is de vijand van God.’
Mr. Vane ging verzitten in zijn stoel en liet zijn oogglas vallen in een
oogenblik van bij mannen meer voorkomende verlegenheid.
‘Zoo moet u hier niet spreken’, zeide hij ruw, en haastig, ‘daar hebben wij
hier niets mede te maken.’
Evan opende zijn groote, blauwe oogen: ‘God’ zoo begon hij.
‘Stil’, zeide de magistraat verstoord, ‘het is zeer ongewenscht, dat over
zulke zaken wordt gesproken - eh - in het publiek, en in een Gerechtshof.
Religie is - eh - te persoonlijk om in zulk een plaats te worden genoemd.’
‘Zoo?’ zeide de Schot, ‘waarom hebben de politie-agenten dan den eed
afgelegd?’
‘Dat is geen vergelijking’, antwoordde Vane, een weinigje nijdig;
‘natuurlijk is er een vorm voor den eed, - dien we moeten eerbiedigen. eerbiedigen, maar dat is alles. Doch om in het openbaar te spreken van
iemand's heiligste en persoonlijkste gevoelens - wel, ik vind 't getuigen
van slechten smaak. (Licht applaus) Ik noem 't oneerbiedig. Ik noem 't
oneerbiedig, en ik ben toch niet zoo erg orthodox.’
‘Dat zie ik’, antwoordde Evan, ‘maar ik ben 't wel.’
‘Wij dwalen af’, zeide de politie-rechter, rechtop gaande zitten.
‘Mag ik u vragen, waarom gij het venster van deze waardige burger hebt
verbrijzeld?’
Evan verbleekte even bij de herinnering, doch hij antwoordde met dezelfde
koude en nuchtere oprechtheid, die hij steeds aan den dag had gelegd.
‘Omdat hij Onze Lieve Vrouw lasterde.’
‘Ik zeg je nu eens en voor goed’, riep Mr. Cumberland Vane, met de
knokkels van zijn hand boos op de tafel kloppende, ‘ik zeg je nu eens en
voor goed, dat ik hier geen religieuze praat van je wil hooren. Denk niet,
dat 't indruk op me maakt. De meest godsdienstige menschen zijn niet zij,
die er over praten. (Applaus) Ik wil antwoord op de vragen en niets anders.’
Zooals de lezer ziet, is het geschil tusschen Evan Mac Ian en Mr. Vane volslagen
hopeioos. Want Mr. Vane zal nooit kunnen begrijpen, dat op het oogenblik, waarop
de geboorte van den Christus uit de Maagd Maria wordt beschouwd als een legende
uit Mesopotamië betreffende god Psa, welke legende in de Syrische folklore is
doorgedrongen, voor Evan Mac Ian het heelal te kraken begint, en de sociale ordening,
waarin hij leven wil, verdwijnt in den chaos: heel het ineengevlochten samenstel van
rechten en plichten; alle eerbaarheden des levens; alles, wat het juk des levens zoet
maakt en de last licht. Het is een kwajongensstreek, in drift het venster van Turnbull
stuk te smijten, en Evan Mac Ian zal er een ‘biechtpuntje’ van hebben gemaakt - om
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van het verhaal heel wat ‘biechtpuntjes’ maken. Doch een biechtvader zou met gezag
Evan Mac Ian
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hebben kunnen wijzen op het verkeerde van een aanslag op den eigendom van een
ander; doch Mr. Vane zou misschien nog bedremmelder hebben gestameld, wanneer
Evan hem zou hebben verkondigd dat, wanneer Christus niet geboren is uit de Maagd
Maria, het natuurrecht van den eigendom van vensters twijfelachtig geworden is, en
hij, niet zeker zijnde van het bestaan van den vrijen wil, niet zeker is van schuld aan
het breken van ruiten. Evan Mac Ian heeft een ruit gebroken, in drift, omdat de
ordening des levens werd aangetast; doch alleen diezelfde ordening des levens doet
hem schuldig staan. Wanneer alle ordeningen des levens onzeker zijn, dan is de
schuld aan iedere aantasting van een dier ordeningen ook onzeker. Mr. Cumberland
Vane, die alle ‘religie’ uit de rechtzaal bannen wil, en alleen een nederbuigende
goedgunstigheid behoudt jegens de oude traditie van den eed, slaat heel wat meer
ruiten stuk dan Evan Mac Ian ooit doen zal: hij berooft het recht van de bron, de wet
van den wetgever, de orde van de tucht. Mr. Cumberland Vane is de typische
vertegenwoordiger van het liberalisme, gedoemd om onder de schoonste lierzangen
op de vrijheid en den vooruitgang, altoos geestelijk in staat van ontbinding te
verkeeren. Weidsch-tronend als rechter, tracht hij een barnende wereld te leiden met
de anarchie der wettelijkheid. Het liberalisme, den dienst van God en dus ook de
wetten van God verbannende uit de samenleving naar de binnenkamer, verbande
ook in de practijk iedere wet, behalve die der tyrannie onder puur-menschelijke
sanctie, uit de samenleving. De zedewetten onder het liberalisme werden overheerscht
door de niet te ontkomen eisch, toch ‘ergens’ - het beruchte ‘ergens’ van Bernard
Shaw - een grens te trekken. Aangezien echter dit ‘ergens’ niet kan gevonden worden
in de goddelijke wetten, wordt de grens telkens opnieuw getrokken met onvaste en
weifelende hand, als een streep door een watervlak. Waar nooit het ongeoorloofde
met zekerheid kan worden vastgesteld, daar bleek het geoorloofde even onzeker. De
tragedie der onzekerheid overheerschte; de samenleving verliep altoos in uitersten,
naast dolle uitspattingen stond het eigenaardig-automatische, het kleurlooze, dat den
nieuweren mensch, en het vormlooze, dat de massa eigen is. De mensch, die zich
onzeker voelt, zoekt naar sloten en grendels. Waar het liberalisme heerschen kon,
verliep die heerschappij altoos in de een of andere tyrannie. Hier in de glimlachende
en goed-gehumeurde tyrannie, die ieder oogenblik in woede schijnt te verkeeren, en
die van den mensch eischt den grondslag van zijn leven en den pijler der sociale
ordening, die heel zijn leven draagt en steunt en opheft boven den baaierd, ‘en
bagatelle’ te behandelen.
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Mr. Cumberland Vane staat zóó ver van Evan Mac Ian, dat hij hem niet eens
veroordeelen kan. En Evan Mac Ian komt buiten als een vrij man, doch met een
verslagenheid in zijne ziel. Hij had begrepen, dat heel de moderne wereld zijn wereld
beschouwde als een zeepbel. Wreedheid zou dit niet hebben getoond, doch
vriendelijkheid bewees 't met spookachtige helderheid. En zoo slentert Mac Ian
bedroefd verder, tot hij uit zijn gepeins opschrikt, omdat een kleine, ernstige man,
met rooden baard en grijze, dreigende oogen hem aanstaart.... en Turnbull vraagt,
waar ze zullen vechten. Want voor James Turnbull is de vraag, of God leeft dan wel
een hersenschim is, van even groote beteekenis als voor Evan Mac Ian: hij is bereid
voor zijne ontkenning te sterven, gelijk Evan voor zijne bevestiging....
En dan beginnen beiden hunne lange reeks van avonturen, zwervend door Engeland,
eigenlijk zwervend over de wereld en door het heelal. Een duel tusschen God en
Satan is ‘The Ball and the Cross’ genoemd, en heel de moderne liberalistische wereld
spant samen, opdat het duel tusschen God en Satan niet zal worden gehouden. En al
de avonturen worden ons verhaald in nervige, trillende bladzijden, vol soms van
ros-blonden weemoed als van den herfst, of van gulden overdaad als in den zomer:
grotesk, wonderlijk, dwaas en wijs, doch menschelijk, diep-menschelijk, in ieder
woord....
Twee Schotten komen in een ‘old curiosity shop’ in St. Martin's Lane en koopen
twee zwaarden uit de zeventiende eeuw. Twee Schotten willen een tweegevecht
houden in den tuin achter den winkel. Twee Schotten worden door de politie
achtervolgd en vluchten in een rijtuig. En den volgenden morgen en de volgende
dagen zijn zij reeds overgeleverd aan de menigte door pers en parlement. Als een
vuur door een bosch, zoo slingert hun geschil door heel het monotone leven van den
tijd, en waar dit vuur verschijnt, moet 't worden gedoofd: opdat de ‘rust’ der wereld
niet door hun ‘onrust’ worde beslopen....
Het incident met den godsdienstigen fanaticus, die een venster op Ludgate
Hill brak, kon de kranten dien avond aan goede copie helpen. Doch toen
dezelfde man voor den magistraat gebracht werd en zijn vijand uitdaagde
tot een gevecht op leven en dood, konden de kolommen nauwelijks zulke
extravagante berichten bevatten, en de opschriften waren zoo groot, dat
er nauwelijks ruimte bleef voor den tekst. De ‘Daily Telegraph’ had een
kolom vol over ‘Een Duel voor de Godheid’ en maandenlang duurde de
stroom van ingezonden stukken over de kwestie, of politie-rechters melding
moesten maken van godsdienst. De ‘Daily Mail’ schreef, op haar
vervelend-gevoelige manier, boven het relaas ‘Wilde vechten voor de
Maagd’. Mr. James Douglas, in ‘The Star’, puttende uit zijne kennis van
philosophische en theologische termen, beschreef de uitbarsting van den
Christen onder den titel ‘Dualist en Duellist’. De ‘Daily News’ gaf een
kleurloos verslag van het gebeurde, doch werd weken lang achtervolgd
met brieven van predikanten in de provincie, onder het opschrift ‘Moord
en Mariolatrie’. De journalistieke temperatuur werd steeds verhoogd door
al deze invloeden; de journalisten hadden bloed geproefd, en verlangden
naar meer. En toen een hijgende reporter in de laatste uren van den
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avond binnenrende met het bericht, dat de twee helden van het Politiehof
waren ontdekt in een Londensche tuin, met den winkelier gebonden en
met een prop in den mond in zijn winkel, toen stonden de hoofd- en andere
redacteuren ademloos stil als andere menschen doen bij een grootsch en
zalig schouwspel.
Den volgenden morgen begonnen vijf of zes der groote Londensche
dagbladen welsprekende hoofdartikelen te bloesemen. Het slot was bij
alle hoofdartikelen hetzelfde, doch ze begonnen alle verschillend. De
‘Daily Telegraph’ bijvoorbeeld, begon: ‘Er zal weinig verschil zijn onder
onze lezers of onder alle echte Engelschen en de wet-eerbiedigende mannen
betreffende de enz. enz.’ De ‘Daily Mail’ zeide: ‘Menschen moeten, in de
moderne wereld, leeren hunne theologische geschillen voor zich te houden.
Het rumoer, enz. enz.’ De ‘Daily News’ begon: ‘Niets kan meer vijandig
zijn aan de bevordering van waren godsdienst dan enz. enz.’ De ‘Times’
begon met iets over de verstoring door de Kelten van het evenwicht in het
Rijk, en de ‘Daily Express’ onderscheidde zich schitterend door zulk een
geschil geheel weg te laten en een hoofdartikel te plaatsen over
slobkousen....
Vragen werden gesteld en zelfs beantwoord, in het Lagerhuis. De Regeering
werd in de pers plechtig aangeklaagd omdat zij niet iets gedaan had,
niemand wist wat, teneinde het breken van de ruit te voorkomen. Er kwam
een reusachtige inschrijving om Mr. Gordon, den
winkelier-met-een-prop-in-den-mond, schadeloos te stellen. Mr. Mac Ian,
een der beide vechtersbazen, werd om de een of andere geheimzinnige
reden, in zijn eentje ontstellend populair als een komische figuur in de
komische bladen en op het tooneel in de theaters. Hij werd altoos (met
voorbijzien van de feiten) voorgesteld met roode bakkebaarden, een zeer
rooden neus, en in Schots costuum.... De bladen ontwikkelden een
verslindenden dorst naar de gevangenneming der vluchtelingen; en toen
dit in acht-en-veertig-uur niet was geschied, veranderde de geschiedenis
plotseling in een detective-mysterie....
En zoo wordt de tragedie dezer beide mannen voortgezet: achtervolgd door de
menigte, nagejaagd door de menigte, bespot door de menigte. En heel het ontzaglijke
raderwerk, dat het leven eener Europeesche menigte beheerscht, wordt in beweging
gesteld, opdat de massa zal worden beschermd voor de verstoorders van den vrede,
opdat het duel tusschen God en Satan niet zal worden gehouden. Eleel de macht van
Engeland waakt: politie en veldwachters op alle wegen; detectives in alle havens;
speurders in iedere straat van ieder dorp. Tot, in valsch-verwrongen
menschlievendheid voor hen de barmhartigheid komt, zwaarder dan alle vonnissen;
tot zij worden gestooten uit de gemeenschap der rede, en ondergebracht in een gesticht
voor krankzinnigen. Doctor Lucifer is de leider van dit gesticht; in een der cellen,
diep onder den grond, leeft Broeder Michael.
Allen, die eens betrokken waren bij de vreemde avonturen van James Turnbull en
Evan Mac Ian, zijn ondergebracht in het krankzinnigengesticht, opdat de historie
zelfs van het geschil zal worden uitgewischt. Wanneer één van hen het gesticht in
brand heeft gestoken, vlucht Doctor Lucifer in zijn vliegtuig; en Broeder Michael is
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nog in zijn diepe cel. ‘Dwaas, kom en red je zelf!’, roept Turnbull. Doch Evan begrijpt
en hij roept: ‘Vader, kom en red ons allen’. En op den derden roep splijten de
vlammen, zij buigen om aan weerszijden als korenaren onder den wind en door het
pad wandelt de oude monnik als door een bosch in de lente, zingend den lof van
God. Dan zinkt ook
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James Turnbull op de knieën: heel zijn oprecht leven heeft hij het materialisme als
een feit beschouwd, doch hij verkiest nu een feit boven het materialisme.
En het duel? In ‘Magic’ eindigt het sprookje op de eenige wijze, waarop een
sprookje eindigen kan: het is waar geworden. In ‘The Ball and the Cross’ eindigt het
duel op de eenige wijze, waarop alle strijd eindigen kan onder de zonen en dochteren
van God. Onder de asch van den grooten brand liggen twee glinsterende zwaarden,
zóó neergevallen, dat zij vormen het eeuwige teeken van het Kruis.
(Slot volgt)
WILLEM NIEUWENHUIS
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Strindberg's damäskus-trilogie.
II.
‘....müde des Erfolges warf ich den Ring fort. Jetzt auf meine alten Tage
reut es mich, und ich suche ihn in den Rinnsteinen; da aber das Suchen
ziemlich lange dauern kann, verschmähe ich nicht, in Ermanglung des
goldenen Ringes, einige abgelegte Zigarrenstummel.’
Nach Damaskus.
Om de figuur van de Onbekende1) - de hoofdpersoon uit dit drama - èn zijn verhouding
tot de dame (Ingeborg) van den aanvang af goed te begrijpen, is het noodzakelik: uit
de gegevens die het verloop van dit drama daaromtrent verstrekken zijn verleden te
rekonstrueren wijl dit verleden gans zijn houding verklaart. We kunnen dan niet
volstaan met de gegevens die zijn eerste gesprek met Ingeborg ons verschaffen, want
daarin wordt het voornaamste verzwegen: nl. datgene wat hij zich-zelf niet wil
bekennen: zijn schuld; verzwegen ook, dat hij zich tans voelt gedwongen zijn schuld
te boeten, zijn schuld te delgen; verzwegen dat hij een straf over zich voltrekken
voelt, en dat hij dat alles tracht te ontkomen.
Hij had een harde, wrede jeugd; 'n onecht kind, werd hij na het faillissement zijner
familie, toen deze rouwde om de zelfmoord van een oom, geboren; hij had 'n moeder
die hem nooit liefkoosde, 'n vader die hem op de bruiloft van zijn zuster de deur
uitsmeet, 'n broer die hem eens met een bijl op zijn hoofd sloeg. Hij haatte zijn ouders.
Hij werd opgevoed in haat: heel zijn jeugd was een strijd van hard tegen hard: hij
duldde geen dwang, geen konvensie, geen wetten; z'n verlangen zwierf uit naar de
bossen en naar de zee.
Later, toen hij de mensen zag lijden kwam zijn liefde daartegen in opstand; allen,
die leden, wilde hij bevrijden: de arme, die door de rijke werd afgeperst, de vrouw,
die door de man werd onderdrukt, de kinderen die door de ouders onrechtvaardig
werden behandeld. Met het gevolg dat hij niet alleen de rijken, maar ook de armen,
de vrouwen zowel als de mannen, de kinderen zowel als de ouders, opeens tegen
zich kreeg. 'n Gevolg daarvan: armoe, ziekte, schande, scheiding, vlucht, eenzaamheid.
Door allen, en van alles werd hij beschuldigd: niemand was zó gehaat als hij: eenzaam
kwam hij, eenzaam ging hij: de geesteliken predikten de ban vanaf de kansel, de
leraren vanaf hun kateders, de ouders thuis.
Zijn leven was één grote, bittere ontgocheling.
Nu staat hij, als het drama aanvangt, 'n zondagmiddag, op de hoek

1) Deze is natuurlik iemand anders dan de Voorzienigheid die in de inleiding eveneens de
‘Onbekende’ werd genoemd.
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van een straat: èrgens: als verloren; wacht: weet niet op wat. Op 't geluk? al veertig
jaar lang wachtte hij erop; op 't einde van zijn ellende? Overal vijanden, overal
eenzaam. Hij weet niet waarom hij wegging van vrouw en kind, weet niet waarom
hij daar staat op die straathoek, weet niet wààr hij heen moet, wàt hij doen moet. Hij
gelooft een verdoemde te zijn: nooit bezat hij één vreugde; en bezat hij die schijnbaar,
dan bleek ze niets dan een lokmiddel om zijn ellende voort te zetten. Dat hij echter
de dood in zijn hand heeft geeft hem een ontzaglik machtsgevoel. De profundis
clamavi: ondanks zijn aangeboren zwaarmoedigheid zegt hij zijn leven, zijn grootste
zorgen toch niet ernstig te kunnen nemen: er zijn ogenblikken waarop hij betwijfelt
of het leven méér werkelikheid bezit dan zijn dichtwerk.
Hij voelt zich arm, arm als wellicht géén.
Eens heeft hij gelooft aan een verzoening met het leven door de vrouw; maar met
haar begon de zevende hel; ook de kerk bracht hem niet tot rust; 't ging hem als de
duivel wanneer die een kruis ziet.
Twee wezens schijnen zijn leven te leiden: de één geeft hem alles wat hij wenst,
de andere bevuilt alles zó dat het niet eens meer waard is te worden opgenomen:
alles heeft hij gekregen ‘aber alles hat sich als wertlos erwiesen.’
‘....ob ich hier sitze und in den Sand schreibe oder anderswo, scheint gleichgültig
zu sein, wenn ich nur in den Sand schreibe’. En in de troosteloze sfeer van die
Zondagmiddag ‘wo die Seele aufhört sich zu rühren’ laat hij het lijden dat hij leed
mateloos groeien om.... zijn schuldgevoel in zich te vernietigen (en de aan-dreigende
boete, zoals hij heimelik hoopt, in Ingeborg te kunnen ontvluchten, als deze, geroerd
door zijn lijden, zich aan hem zal overgeven): de schuld - welke hij doorheen heel
het gesprek met Ingeborg verzwijgt om alleen te spreken van zijn lijden dat zo de
schijn krijgt geheel onrechtvaardig te zijn - die hij bij de mensen en bij de Onzichtbare
maakte. Want is hij niet de mens die later van zichzelf zeggen zal dat er geen misdrijf
is die hij niet bedreef, die telkens beangst is voor de hand van de Onzichtbare, en
klaagt ‘O dass alles umgehen muss, alles: Jungenhaftigkeiten und grosse Streiche!’1),
die altijd door zijn slachtoffers achtervolgd en gekweld wordt, die de eenzaamheid
ging vrezen omdat hij voelde in de eenzaamheid niet meer eenzaam te zijn: het leven
dat hem vroeger 'n grote nonsens was heeft een betekenis gekregen ‘und ich merke
eine Absicht, wo ich früher nur den Zufall sah’. Hij is bang geworden voor de Andere,
de Onzichtbare. Hij voelt zich vooruitgedreven naar het lijden: de boete voor zijn
schulden: hij verzet zich, en al het lijden dat hij in zijn leven leed stapelt hij rond
zich op: tot

1) Pg. 61; vgl. pg. 32.
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hij niets ziet dan lijden, niets dan lijden, tot het is alsof hij eindeloos verlaten ligt
vastgeklonken in een donkere schacht. Onrechtvaardig!
Maar aan zijn schuld wordt hij telkens herinnerd: door de bedelaar, door de
arbeiders, door zijn geweten (gesimbolizeerd in 't opgejaagd worden door 'n treurmars
etc.).
Reeds bij de aanvang van dit drama blijkt hij een opgejaagde, een die overal de
Onzichtbare, als een achtervolger, rond zich weet, een die het nil inultum remanebit
genadeloos over zich voltrekken voelt. Maar die niet buigen kàn, niet wil, niet dùrft.
Die de Onzichtbare zolang dat nog gaat, ontkomen wil.
Hij is weerloos, arm, naakt, schuldbeladen, èn achtervolgd.
Als dan Ingeborg in zijn leven treedt zegt hij haar al zijn lijden, maar verzwijgt
zijn schuld, en zijn schuldgevoel: zij heeft medelijden met hem: de enige mens die
dat met hem heeft: dan klemt hij zich aan haar vast: in haar wil hij zich-zelf en de
Onzichtbare ontkomen.
De vrouw waaraan hij zich tenslotte angstig vastklampt blijkt gedurende heel haar
gesprek met de Onbekende door haar innerlike gesteldheid niets voor hem te kunnen
zijn: hij voelt dit terstond en volledig: toch gaat hij met haar mee: ‘habe ich nur einen
Menschen gefunden, werde ich stark’: als hij maar één mens bezit, 'n mens die meelij
heeft, dan kan hij zijn strijd tegen de Onzichtbare voortzetten, en meent hij zijn
geweten, zijn angst voor de vernedering der boete te kunnen ontkomen. Hoe meer
nu blijkt dat hij alleen zijn kracht vindt in haar meelij of beter gezegd in de nabijheid
van een mens, van iets menseliks (want ook haar meelij zal tenslotte niets voor hem
blijken te betekenen) en voor het overige in niet één eigenschap van haar steun vindt:
hoe méér het ons dan duidelik zal worden hoe groot bij de Onbekende de nood steeg,
zijn armoe, zijn verlatenheid en hoe groot hoe angstig-wanhopig het verweer is tegen
de genadeloosnaderende Onzichtbare.
Voor wij echter de leegte, de oppervlakkigheid, de onbeduidendheid van haar
gesprek zullen aantonen, is het - daar dit op haar handelingen een geheel ander licht
(óók op haar handelingen in het verder verloop van dit drama) zal werpen, dan waarin
men geneigd zou zijn ze te zien, en waarin ook de Onbekende ze valselik zal blijken
te beoordelen - is het noodzakelik er op te wijzen hoè zij zo is geworden.
In haar jeugd een fijne naieve vrouwelike ziel, was zij verloofd met de man die
toen zij hem verliet zijn leven wijdde aan de dienst van God: de dominikaan: de man
die in dit drama de zo belangrijke rol van bedelaar en ‘konfessor’ vervult. Zij verliet
deze fijne mens omdat de dokter haar een ander-soort huwelik voorspiegelde: ‘ein
Leben

Roeping. Jaargang 3

224
in Freiheit’ waarin zij de man in niets behoefde te gehoorzamen en hij haar in niets
te bevelen had: beiden dus met gelijke rechten als ‘kameraden’ samen levend. Voor
deze nieuwe opvatting van het huwelik, aangelokt door het denkbeeld gelijkberechtigd
te zijn (hetgen haar eergevoel streelde), is zij - hoe dit dan ook in zijn werk moge
zijn gegaan1) - bezweken. Met het gevolg dat door dit tegennatuurlik huwelik haar
natuurlik vrouwelik gevoel (datgene wat het schone en harmoniese in haar was)
vergroeide: zó dat niets dan onbeduidendheid overbleef: want in die voorgespiegelde
vrijheid, die voorgespiegelde gelijkheid voelde zij niets dan zijn geestelik overwicht:
hij werd haar heer en meester, haar ‘weerwolf’: zij voelde hem altijd bóven zich,
nooit kon zij zich óver hem buigen. En zij leed hieronder des te feller, te dieper
doorleed zij deze hardheid, omdat haar diep teruggedrongen, maar nooit-gedode,
moeder-verlangen (het oersentiment der vrouw) altijd bleef, blééf verlangen zich te
ontplooien.
Zij blijkt van het vrouwelike weinig te hebben overgehouden: het intuitieve, fijne
begrijpen, het intuitieve aanvoelen der vrouw vergroeide tot een intuitieve, hoewel
nog zeer naief-getinte, listigheid (men vergelijke de manier waarop zij de Onbekende
aan haar binden zal); en haar meelij kan, wijl haar vrouwelijk gevoel werd afgestompt,
zich in niets anders openbaren dan in een drang, zich met een zoete moeder-stem
over hem heen te buigen waar zij zijn lijden niet begrijpt en de woorden niet vinden
kan, die hem helpen kunnen.
De sarkasmen die de Onbekende uit als hij haar onbeduidendheid als een striem
voelt, weerstaat zij uitdagend met het door haar huwelik (en door zijn boeken)
opgewekte en aangekweekte eergevoel: ‘Ja, du hattest den männlichen Mut, unhöflich
gegen eine Dame zu sein! Du suchtest die Gesellschaft eines Menschen und nicht
eines Weibes bei mir! Das ehrte mich....’2)
Een zeer schone zuivere ziel is diep verborgen echter in haar aanwezig: maar eerst
als het lijden zich van haar meester maakt, haar loutert, en haar trots, haar eergevoel
- het onzuivere - uit haar zal wegvagen, zal deze ziel kunnen uitgroeien, rijpen en
openbloeien. Tans echter kan de Onbekende deze niet bespeuren (mede omdat zijn
verbittering hem verschillende harer handelingen verkeerd doet uitleggen): hij hoort
niets dan haar lege gepraat.
Ziehier enkele fragmenten van hun gesprek: waaruit voldoende blijkt hoe weinig,
hoe niets hij aan haar heeft:
De Onbekende verklaart zijn lijden uit wat hij zijn ‘misdaad’ noemt:

1) Men vergete hierbij niet dat Ingeborg de boeken van de Onbekende, waarin hij opkwam voor
de rechten van de vrouw, gelezen had.
2) Nach Damaskus pg. 195. Alle kursivering, tenzij uitdrukkelijk vermeld, van mij.
H.B.
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‘ich wollte nicht des Lebens Narr sein’; zij, die aan zijn werken haar ‘Erziehung zu
Freiheit und Glauben an Menschenrecht und Menschen würde’ te danken heeft,
antwoordt: ‘und man muss sich mehr oder minder betrügen lassen, um leben zu
können.’ Dan geeft hij een verklaring van zijn verlangen, 'n verklaring - men begrijpt
dit - die een vergelijking is: ‘Wissen Sie, dass in meiner Verwandtschaft die Sage
geht, ich sei ein Wechselbalg’ ‘ein Kind, das von den Elben ausgetauscht worden
ist, gegen das Menschenkind, das geboren wurde’; zij antwoordt: ‘Glauben Sie
daran?’ ‘Nein, aber ich finde, es ist ein Gleichnis, das gewiss etwas für sich hat’. Als
hij nog verder uiteenzet waarom hij nu aan die elven herinnerd wordt, antwoordt ze:
‘Haben Sie jemals Gesichte gehabt’. ‘Nie! Aber....’ en de Onbekende openbaart zich
verder en eindigt ‘Es ist wirklich wahr, ich habe alles bekommen, was ich im Leben
gewünscht habe - aber alles hat sich als wertlos erwiesen’. Ze begrijpt er niets meer
van. Maar dan valt haar wat in: ‘Doch warum haben Sie nicht Ihre Wünsche über
dieses Leben hinaus erstreckt’; ‘Weil ich etwas ausserhalb dieses Daseins bezweifelte’;
zij antwoordt....: ‘Aber die Elben?’ Niet waar? Aber die Elben?
Hij vertelt haar van zijn bittere jeugd, zijn familie, zijn lijden: hij eindigt: Insgesamt
vierzehn Jahren Zwangsarbeit bin ich mit Not entgingen und habe darum allen Grund,
den Elben dankbar zu sein - wenn auch nicht gerade erfreut über sie....’; Zij: ‘Ich
höre Sie so gern sprechen, aber Sie dürfen nicht an die Elben rühren; das tut mir so
leid, so leid’. Als hij, wanhopig door het steeds langs elkander praten, haar deze
belediging zegt: ‘Einmal glaubte ich die Versöhnung nahe, das war durch ein Weib,
aber kein Irrtum war grösser, denn damit begann die siebente Hölle’, dan antwoordt
zij (buiteling van het opgeschroefd-banale naar 't vlakjes-kabbelend banale): O, wie
Sie sprechen. Ja, Sie sind ein Unseliger, aber Sie werden es nicht bleiben.
Even later vraagt zij, die zijn boeken las, door hem werd opgevoed tot vrijheid en
geloof aan mensenrecht etc., die zoëven hoorde dat hij niet des levens nar wou zijn
en zijn enige misdaad dus was dat hij zonder compromis door het leven wilde gaan:
‘Warum sind Sie so gehasst?’; dat vraagt zij die even tevoren zei: ‘man muss sich
mehr oder minder betrügen lassen, um leben zu können.’
Zó eindigt de eerste samenspraak (en uit dit eerste blijkt overscherp hoe volkomen
hij de afstand tussen hen beiden doorvoeld heeft): ‘Sind Sie religiös?’ vraagt de
Onbekende en als zij hem zegt niets te zijn, antwoordt hij: ‘Desto besser, dann sollen
Sei etwas werden’; waarop deze smaretlike klacht: ‘O, ich wünschte, ich wäre Ihr
alter blinder Vater, den Sie zum Singen auf die Märkte führten’. Niet hij haar
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omvormen, maar zij hèm helpen: niet zij door hèm leven, maar hij door haar: de
Onbekende, de onbegrepene, de schuld-beladene, de opgejaagde, de eenzame wil
bevrijd zijn van zich-zelf: ‘Ihr alter blinder Vater, den Sie zum Singen auf die Märkte
führten, doch das Unglück ist, dass ich nicht alt werden kann - das ist mit den Kindern
der Elben auch so, die wachsen nicht, bekommen nur einen grossen Kopf und
schreien....’ Ook zij zal hem nooit kunnen laten zingen, nooit gelukkig maken. Waarop
weer deze klacht moe, moedeloos, verwezen: óók niet meer geleid worden om te
zingen! niet méér zijn dan 'n hond ‘der Hund jemandes, dem ich folgen müsste, so
dass ich nie mehr allein sein würde - etwas Essen zuweilen, einen Fusstritt dann und
wann, eine Liebkosung ein Mal, einen Peitschenhieb zwei Male....’
Deden zijn eenzaamheid en zijn angst voor de Onzichtbare hem terugdeinzen voor
de toekomst en veiligheid zoeken bij een vrouw, in wier stem hij medelijden hoorde
maar wier woorden van zo vèr klonken, hoopte hij, die reeds de desilluzie uitsprak
‘Einmal glaubte ich die Versöhnung nahe, das war durch ein Weib, aber kein Irrtum
war grösser, denn damit begann die siebente Hölle’; hoopte hij een moment die vrouw
te kunnen omvormen en haar zo dichter bij hem te brengen: nu ziet hij gans het
hulpeloze van zijn poging in, en als zij weg gaat antwoordt hij verstrooid ‘Leben Sie
wohl!’ Hij ziet niets dan z'n hulpeloosheid: Er bleibt auf der Bank sitzen; nimmt den
Hut ab, trocknet die Stirne. Dann zeichnet er mit dem Stock vor sich hin. Alsof hij
zeggen wil: ‘ob ich hier sitze und in den Sand schreibe oder anderswo, scheint
gleichgültig zu sein, wenn ich nur in den Sand schreibe.’
Men houde bij Ingeborg dit echter goed in het oog: dat zij dicht bij hèm wil staan
omdat ze meelij met hem heeft en omdat zij zich over hem (iets dat onmogelik was
bij de dokter wijl deze haar geestelik te sterk is) kan heenbuigen omdat hij een
geslagene is. Begrijpen echter kan ze niet. In plaats daarvan geeft ze nu uiting van
haar belangstelling in hem: haar primitief zieltje tracht intuitief en onbewust deze
lakune te verdoezelen door uitroepjes, in schijn vlug denken, vlug en veel vragen
etc.; waardoor ze haar woorden, en in 't oog van de Onbekende haar geheele figuur,
des te belacheliker maakt.
Hebben we fragmentaries geschetst hoe weinig zij voor hem is, - haar hulpeloosheid
en hare onhandigheid worden nog 'n weinig scherper belicht in de wijze waarop zij
tenslotte de Onbekende aan haar binden zal.
Eerst vraagt hij haar bij hem te blijven, hem niet alleen te laten, met hem mee te
gaan: zij ontwijkt dat punt of zet hem terecht: maar onderwijl, om zo dichter bij de
Onbekende te komen staan, zegt ze
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(evenals hij) tot geen religie te behoren, (terwijl ze even te voren aan hem vroeg
waarom hij zijn verlangens niet buiten het stoffelijke stelde en zij later een eredienst
in de kerk gaat bijwonen).
Terwijl ze de schijn aanneemt niet van plan te zijn met hem mee te gaan (wellicht
is zij zich er innerlik niet van bewust naar hem toe te worden gedrongen) en hem
terecht zette als hij toespelingen maakt, trekt zij de band die tussen hen ontstaan is,
(onbewust wellicht) nauwer aan door hem de ‘Christrose’ als ‘Medizin’ te schenken;
maar als dan de Onbekende, reagerend op dit nauwere kontakt, haar vraagt nimmer
zijn laatste boek te lezen, dan antwoordt ze zwak dat hij vergeten schijnt te zijn dat
zij getrouwd is; en wanneer hij haar vraagt, onomwonden, mee te gaan ‘hinaus in
die Welt’ dan is haar krachteloos verweer dat in de grond van de zaak reeds 'n
overgave is: ‘ich wundere mich darüber, dass ich von Ihrem Scherz nicht beleidigt
werde’. Onbewust geeft zij, die niets anders verlangt dan zich over 'n mens te
ontfermen, zich aan hem over, - maar even onbewust is haar aarzelend, schuw,
onrustig zich terugtrekken als zij - waar zij het was die hèm uitlokte - hem met een
berisping terugwijst. Het is haar man die ze, hoewel hij haar niets geeft, niet durft
verlaten, niet durft bedriegen.
Zij weifelt, wordt geslingerd tussen gevoelens van trouw en moederverlangen.
Dan vraagt ze of hij meegaat naar de kerk: wanneer hij niet wil gaat ze aleen.
Hoopte ze wellicht onbewust dat hij in de kerk misschien tot andere inzichten zou
komen, omdat ze voor die laatste stap terugdeinst, - wanneer hij weigert met haar
mee de kerk in te gaan, gaat ze (vlucht ze) alléén de kerk in als wilde ze die laatste
stap zo lang mogelik uitstellen.
In de kerk overmant haar echter de drang met hem mee te gaan: ze vat het besluit
haar man, de dokter, te verlaten en de Onbekende te volgen. Als ze nu terugkomt,
dringt ze er bij de Onbekende op aan, met haar mee te gaan naar de dokter, haar
‘weerwolf’, naar de man bij wie zich haar diepst-innerlike drang, het
moeder-sentiment, niet kon ontvouwen en voor wie zij daarom een afkeer gevoelt.
Zij moet haar daad - de dokter verlaten - rechtvaardigen: de Onbekende moet daarom
haar weerwolf leren kennen ‘damit niemand sagen könnte, Sie hätten eines andern
Weib gestohlen.’1) Zij tracht hem nu mee te krijgen naar de dokter, en zegt hem....:
‘Sie sind krank’.
Tot nu toe heeft zij van háár kant nog niet van een nauwer verbonden-zijn van hun
beider levens gerept, en nog niet op direkte wijze van haar gevoelens blijk gegeven:
nu doet ze dit: in diesem Augenblick

1) N.D. pg. 32.

Roeping. Jaargang 3

228
habe ich ein Gefühl, als ob höhere Mächte Rat über uns gehalten und einen Beschluss
gefasst hätten’. Maar dan trekt plotseling 'n moment de Onbekende zich terug: hij
durft haar niet te volgen: hij vreest de Onzichtbare. 'n Moment aarzelde hij: dan,
omdat hij sterk wil zijn, niet meer eenzaam, wil leven, léven, niet buigen, niet boeten,
en de Onzichtbare ontkomen, en omdat hij door haar sterk kàn zijn (de nabijheid van
één enkele mèns), volgt hij haar. En zij om hem nog méér aan haar te binden, speelt
het naieve truukje uit: ‘und vielleicht können Sie mich vom Werwolf befreien!’
Der Unbekannte: Ist es ein Werwolf?
Die Dame: Ich nenne ihn so....
En het is als 'n hoonlach, 'n hoonlach over haar, 'n hoonlach over zich-zelf 't wrang
sinisme waarmee hij antwoordt: ‘Gut! Da bin ich dabei: sich mit Unholden schlagen,
Prinzessinnen befreien, Werwölfe töten, das ist leben!’ Want nog eenmaal doorvoelt
hij vlijmend scherp hoe ver zij van elkander staan: hij begrijpt het banale truukje dat
ze uitspeelt opdat hij haar niet in de steek zal laten, en fel daartegenover ziet hij zijn
motief, waarom hij gedwongen wordt haar te volgen. En niets rest hem dan dit, in
zijn ogen zo banale wezentje: want hij vroeg haar hulp en het eindigt ermee dat zij
zìjn hulp vraagt; hij vroeg haar zijn bevrijder te zijn, en het eindigt ermee, dat hij
haar bevrijder moet spelen - - om haar daad te rechtvaardigen.
Maar werd haar houding ten opzichte van de Onbekende in de beginne enerzijds
bepaald door haar meelij met de Onbekende, door haar verlangen zich over zijn
geslagenheid als een moeder heen te buigen, door haar verhouding tot haar man,
haar weerwolf bij wie haar moedergevoel verhongert en anderzijds door de vraag
van de Onbekende met hem mee te gaan: tàns wordt haar houding bepaald door de
daad (en alléén daardoor) die ze gaat stellen: haar ontrouw, de dokter verlaten, de
dokter in eenzaamheid achterlaten: 'n nerveuze gejaagdheid maakt zich van dit
hulpeloze, onhandige wezentje, dat eindelik bevrijd zal worden van de druk van de
weerwolf en zich eindelik zal kunnen ontplooien, meester: de daad is onontkoombaar.
Ze heeft nooit saamvattingsvermogen bezeten (in haar eerste gesprek met de
Onbekende sprak ze zich-zelf tegen, herhaalde ze wat ze al eens gevraagd had, etc.)
en ook nu overziet ze niet: ze ziet alleen de daad: de daad groeit: ze wéét ze
noodzakelik maar 't is alsof ze vergeet waaròm noodzakelik. 't Is alsof ze niets anders
weet en voelt dan dat ze de dokter pijn gaat doen, moet doen: en daarop reageert zij
met haar gevoel, onberedeneerd: Komt ze bij hem binnen dan is ze zacht en mild
tegen hem, ze duldt zelfs niet, dat de Onbekende hard, ruw tegen hem is: wenn Sie
so sprechen, werde ich Sie hassen,
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en zij verdedigt die haat met dit ‘motief’ dat haar nervositeit haar ingeeft: ‘Man soll
sich unter allen Umständen anständig aufführen’. Maar als dan, 'n moment dat ze
alleen zijn, de Onbekende, gepijnigd en opgejaagd door alles wat hij bij de dokter
ondervond, over de dokter losbarst, dan is het of plotseling de ban die haar hield
gevangen en haar neutralizeerde verbroken wordt en ze zich plots weer herinnert
waarom ze hem bij de dokter bracht: ‘Kommen Sie fort von hier, zegt hij, hinaus;
lassen Sie mich Ihr Befreier aus dieser Hölle sein!’ ‘Darum führte ich Sie hierher,
und damit niemand sagen könnte, Sie hätten eines andern Weib gestohlen’, antwoordt
ze.
Gaat ze dan eindelik de dokter verlaten, dan gelijkt haar heengaan zeer veel op
een verwarde, overhaaste, opgejaagde vlucht; een vlucht, die bijna komies is.
Gij ziet dus: het laatste moment, wanneer de Onbekende geen uitweg meer weet
de Onzichtbare te ontvlieden, ziet hij er geen bezwaar in aan zijn bedreigd-geweten
leven een ander leven te verbinden. Het laatste moment heeft hij ‘nie Bedenklichkeiten
und nie Gewissen.’1)
Ontbreekt van zijn kant dan de liefde? Zeker niet: Bewust wordt zijn houding tot
haar bepaald door zijn trots, verbittering, de wil tot leven etc. (die hem haar diepste
eigenlike wezen verborgen), maar onbewust wordt zijn onder zoveel hardheid en
trots verborgen en bijna verloren gegane zielekern2) die hunkert naar liefde, stilte,
rust, reinheid tot haar zielekern aangetrokken: ‘die Schönheit deiner Seele (van
Ingeborg) habe ich gesehen, zegt de konfessor, ‘- der Freund hier (de Onbekende)
hat sie geahnt, und darum fühlte er sich zu dir hingezogen.’3) Maar op die liefde heeft
hij geen recht: ‘in diesem Hause hat man die Gewohnheit, erst seine Pflichten zu
erfüllen und dann sich zu vergnügen’4) zegt hem later Ingeborg's moeder. Zo worden
de zuiverste gevoelens in hem teruggedrongen in zijn verzet tegen de Onzichtbare.
Zijn zij de dokter - bij wie de Onbekende niets dan folteringen te verduren had ontvlucht, dan begint de lange lijdensweg die het

1) N.D. pg. 53.
2) Die kern, welke hem reeds in het eerstetoneel deed zeggen: ‘Nein, nicht in die Kirche! Die
tut mir so weh und läszt mich fühlen, dass ich nicht dahin gehöre, dass ich ein Unseliger bin,
d a s s i c h n i c m e h r d a h i n e i n k o m m e n k a n n , ebensowenig wie ich von
neuem kind werden kann.’ (pg. 15-16) en pg. 11. ‘Ich wünschte, ich wäre der Hund jemandes,
den ich folgen müsste, etc.: 't verlangen van zich zelf, van 't lijden, van het verweer, van zijn
trots bevrijd te zijn; die kern die telkens door zijn trots heen uit zal breken, die kern die de
ontroerendste bladzijden van deze Damaskus tocht zullen doen ontstaan: van dif boek dat
dáárom zo mènselik, en daarom ook zo smàrtelik is.
3) N.D. pg. 211.
4) N.D. pg. 54.
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eerste deel dezer Damaskus-trilogie vormt en de vernederende1) spitsroedenloop
‘zwischen Kellnern, Stubenmädchen, Hausknechten und Portiers’ naar de
verdeemoediging.
In het eerste toneel, toen de Onbekende getracht had Ingeborg met zijn
lijdensverhaal te omspinnen, te omstrikken, naar zich toe te lokken, spotte de bedelaar
met hem, ‘Mir ist alles gelungen, was ich unternommen, aus dem Grunde, weil ich
nie etwas getan habe. Ich möchte mich Polykrates nennen, den mit dem Ring. Wissen
Sie, dass ich alles bekommen habe, was ich vom Leben gewollt? Ällein ich habe nie
etwas gewollt, und müde des Erfolges warf ich den Ring fort. Jetzt auf meine alten
Tage reut es mich, und ich suche ihn in den Rinnsteinen; da aber das Suchen ziemlich
lange dauern kann, verschmähe ich nicht, in Ermanglung des goldenen Ringes, einige
abgelegte Zigarrenstummel’: 'n zinspeling-op-zijn-verhouding-met-Ingeborg die
hetzelfde inhoudt als later de terechtwijzing van de moeder: ‘in diesem Hause hat
man die Gewohnheit, erst seine Pflichten zu erfüllen’ etc. 't Gevolg is: dat hij nu naar
zijn plicht moet worden teruggestriemd. Ze worden voortgedreven, opgejaagd,
ingesloten zó dat de Onbekende overal om zich heen de Onzichtbare voelt die hem
dwingen wil tot boetedoening. Maar tot aan zijn verbrijzeling in het 11de toneel is
zijn leven daartegen een wild verzet. Niet eerder zal hij zich overgeven voor hij
daartoe gedwongen wordt; voor zijn wapenen hem alle ontrukt zijn.
Hij wordt gestraft: hij kan zich niet verweren: goed! ‘wenn ich den Unsichtbaren
nicht bekämpfen kann, werde ich zeigen, wie weit ich zu dulden vermag’: dit dus
zijn nieuw houvast: verdragen inplaats van buigen en boeten.
Heeft hij echter enkele dagen rust dan breekt zijn schuldgevoelzelf die rust weer
stuk: altijd de Onzichtbare de achtergrond van zijn leven (waarin hij ‘eine Absicht’,
bemerkte ‘wo er früher nur den Zufall sah): “Das Schicksal spinnt sein Komplott.”
Opeens redding: hij heeft een brief gekregen: daarin zal het geld zitten waarop hij
wachtte. Hij kan weer lèven! Nog vóór hij de brief opende draagt hij God in zwellend
machtsgevoel uit: Du musst nicht sagen, dass ich lästere, wenn ich das alte bekannte:
Sieh wir sind Götter! ausspreche.’ De brief bevat echter niets dan 'n afrekening; geen
geld. Dan vloekt hij God om deze vernedering, in tegenwoordigheid van zijn

1) Ze hebben geen geld: de Onbekende verwacht het, maar ontvangt het niet, De brief welke
het geld bevatte - hetgeen hij echter niet wist - durfde hij in het eerste toneel niet afhalen,
wijl hij daarmee nieuwe kwellingen van de Onzichtbare vreesde. Hij wilde de Onzichtbare
door de brief niet af te halen in dit opzicht machteloos maken als hij vluchtte met Ingeborg.
Nu, omdat ze geen geld hebben, moeten ze van hotel naar hotel vluchten.
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vrouw, hem aangedaan: hij daagt God uit: Jetzt ist der Handschuh geworfen, und
nun wirst du das Handgemenge zwischen den Grossen sehen! Komm! Erschlage
mich mit deinem Blitze, wenn du wagst! Schrecke mich mit deinem Sturm, wenn
du kannst! Wer erdreistet sich, mich in meinem Liebestraum zu stören? Wer reisst
mir den Becher vom Munde und das Weib aus den Armen? Neidische, Götter oder
Teufel! Kleine Bürgergötter, die den Stoss der Klinge parieren mit Nadelstichen von
hinten; die sich nicht auf dem Platze einfinden; aber mit einer unbezahlten Rechnung
antworten, dem Küchenwege, um den Herrn vor seinen Knechten zu blamieren. Nicht
zustossen, nicht blank ziehen, aber bespucken und schreien.... pfui! Mächte, Gewalten,
Herrschaften, pfui!’
Richt zich de Onbekende onder de vernederingen, hard, trots, uittartend op - de
vrouw bloeit onder het lijden meer en meer open: zij zag in: ‘Wir hatten beschlossen,
nicht von dem Vergangenen zu sprechen und wir schleppen es mit uns’: zij buigt
zich: het verlangen naar het ouderlik huis, naar de bergen die verbergen breekt in
haar uit: ze wil lijden, haar ontrouw boeten en niet: zich verzetten: zij verlangt naar
de vrede der verzoening en die vrede wil zij door géén verzet in de weg staan:
Vraagt haar de Onbekende in 'n moment van
trots-zich-tegen-de-hemel-opworstelende grootheidswaan met hem te sterven, dan
antwoordt ze: ‘Nein, ich bin nicht bereit zu sterben!’ ‘Ich bilde mir ein, noch etwas
nicht ausgerichtet zu haben. Vielleicht habe ich nicht genug gelitten....’ en zij vraagt
hem de hemel niet meer te lasteren en zich niet meer met de Schepper te vergelijken.
En wanneer de Onbekende, als hij de brief met het vermeende geld ontvangen heeft,
de hemel uittart dan zegt ze: ‘Sprich nicht so, du weisst wohl, wer uns verderben
kann: Er, der den Übermut der Menschen straft!’ Zij, als vrouw, herkent en erkent
terstond wie hen straft, en, als vrouw, onderwerpt zij zich ook terstond.
Haar verlangen naar huis gaat vervuld worden: naar het ouderlik huis met de grote
witte stille keuken waar twee tot rust en verzoening gekomen mensen voor hen
bidden: naar het huis tussen de bergen die verbergen: verbergen voor het leven dat
zo wreed was. Vóór dat zij gaan, nadat de Onbekende zich bereid heeft verklaard
haar naar huis te volgen, breekt vrouwelik haar naieve blijheid zacht en zuiver door:
‘....Bist du bereit, mir zu folgen?
Der Unbekannte: Vollkommen bereit - auf alles!
Die Dame (küsst seine Stirn und macht das Zeichen des Kreuzes, einfach,
schüchtern und ohne Gebärden): Komm!’
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Hoe meer zij het ouderlik huis naderen, hoe milder en hoopvoller Ingeborg wordt;
zij heeft vertrouwen, gelooft nog goed van het leven; de Onbekende echter blijft vol
argwaan: overal ziet hij het profiel van de ‘weerwolf’: Ingeborg verklaart dit vanuit
zijn geweten: hij, verbitterd, daagt God weerom uit en geeft zich-zelf aan de
Onzichtbare ter pijniging vrij: ‘weil ich offenen Kampf will, mich nicht mit
Unbezahlten Rechnungen und leeren Geldtaschen herumschlagen will. Aber auch,
wenn es so wäre: hier ist mein letzter Heller; mag der Neck ihn nehmen, wenn es
einen gibt. (Er wirft eine Münze in den Bach.)
De Onbekende heeft zich eerst vastgeklampt aan de leuze, de fraze: de Onzichtbare
zal zien hoe lang ik het uit kan houden!; toen, omdat God hem vernederde, bleef
vernederen op de meest kleinerende wijze daagde hij God uit tot een open strijd:
hem te verslaan met zijn bliksem, hem te verschrikken met zijn storm: de
vernederingen echter bleven éven kleinerend; dàt verdraagt hij niet, hij, die eens van
zichzelf zei: ‘mein Haupt reicht hinauf in den Himmel, ich sehe hinaus über das
Universum das ich bin, und ich fühle die ganze Kraft des Schöpfers in mir, denn der
bin ich’, hij wil als 'n mens-God strijden: God tegen God! Tans daagt hij de lafhartige
hemel uit door zich-zelf te ontwapenen.
Eindelik komen ze verarmd en uitgeput op de plaats hunner bestemming aan.
Ingeborg's moeder zet hem terdege en hardhandig terecht. Zij voelt zich een middel
in de hand der Voorzienigheid: zij vernedert hem om hem te doen buigen: zij doet
hem twijfelen aan het kapitaal van zijn schrijverstalent: z'n laatste boek noemt ze
een achteruitgang (uit dit boek kent ze al zijn geheimen, zijn trots, zijn misdaden;
bestonden er geheimen tussen hem en Ingeborg die zijn laatste boek nog niet las,
voor Ingeborg's moeder voelt hij zich naakt en ontwapend), de trots van 't wegwerpen
van z''n laatste Heller - z'n godendaad! - herleidt ze schamper tot 'n kwajongensstreek
waarvan het gevolg is: dat hij als 'n kleine jongen moet bekennen nog niet te hebben
gegéten en aldoor te hebben moeten lópen:
‘Die Mutter: Ihr seid also aus Mangel an Geld zu Fuss gekommen?
Der Unbekannte: Ja-a!
Die Mutter (lächelt): Und habt vielleicht auch nichts gegessen?
Der Unbekannte: Nei-ein!
Die Mutter: Hören Sie: Sie sind ja ein Bursche, ein leichtsinniger Schlingel....’
Hij die zich 'n God voelt, met al de kracht van 'n Schepper, ontvangt deze vernedering
van 'n vrouw: als antwoord op zijn uitdaging van de hemel. ‘Und nun’, gaat de moeder
door, ‘da Sie Ihren Willen bekommen habe (nl.. Ingeborg; het zich “vergnügen”
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voor z'n plicht te hebben gedaan), halten Sie fest an ihr, die Sie liebt, denn verlassen
Sie sie, ja dann werden Sie nicht mehr lächeln, und schnell werden Sie vergessen,
was Glück war.’ Na deze waarschuwing wordt hem 'n plaats aan de bedelaarstafel
gewezen: wat is hij meer dan ‘ein entblösster Bettler’.
Tot nog toe heeft hij - tenminste direkt - alle schuld ontkent: tàns wordt hij
gedwongen deze te bekennen. Fromuleert hij zijn schuldbekentenis eerst zo: ‘warum
wurde man hierher geboren als ein unwissendes Geschöpf, ohne Gesetze, Sitten,
Gebräuche zu kennen, die man aus Unwissenheit bricht?’, wanneer hij hoort dat
Ingeborg tòch zijn laatste boek gelezen heeft breekt hij uit: ‘O dass alles umgehen
muss, alles: Jungenhaftigkeiten und grosse Streiche!’ ‘Schmach dem, der alle kleinen
Vergehen und alle grossen Vergehen aufschreibt!’ Dit is de éérste keer dat hij schuld
bekent: en hij doet dit nadat hij ook voor zijn vrouw ontwapend staat: nu ook zij zijn
leven uit zijn boek heeft leren kennen: ‘jetzt bin ich in die Luft gesprengt, und habe
selbst das Pulver hergegeben.’
Zij weet uit zijn boek waarom hij haar Eva1) noemt: de zonde kwam in de wereld
door de vrouw - hij poogde de boete te ontkomen door zich vast te klemmen aan de
vrouw: de vrouw werd oorzaak dat hij de boete uitstelde: uit de naam die hij haar
gaf blijkt dus wel hoe scherp hij zich van zijn houding en van zijn handelen in het
eerste toneel bewust was! - nu zij zich boog voor de Onzichtbare kan zij zeggen:
‘Kam aber die Sünde in die Welt durch diese Mutter, so kam die Versöhnung durch
eine andere Mutter! Kam der Fluch durch die erste, so kam der Segen durch die
zweite! Durch mich sollst du das Geschlecht nicht verderben, aber ich habe vielleicht
eine ganz andere Aufgabe in deinem Leben!’
Dan ontvlucht hij haar - èn de opgaaf die zij in zijn leven kan hebben. Hij wil niet,
zoals aanstonds blijken zal, gedwongen worden dànkbaar te zijn.
Bleek doorheen alle de tonelen dat de Onbekende wel wist tegen de Onzichtbare
te strijden - feller, direkter dan ooit wordt tàns omlijnd de wijze waarop, de
verhoudingen waarin ook de Onbekendezèlf deze, zijn strijd ziet:
Dat de Onbekende zeer sterk beseft gedreven te worden naar de Gekruisigde - de
Enige die alle schuld ongedaan kan maken - om aan Zijn voeten vergeving te vragen
en onder de schutse van Zijn doorwond lichaam uit te boeten de misdaden die hij in
zijn leven beging (hetzelfde wat, eerst later, hem de moeder zal voorhouden),

1) In het éérste toneel gaf hij haar die naam reeds.
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blijkt uit het feit dat in het tans volgend droomspel-fragment (Das Asyl) vertelt wordt
dat men hem vond op de bergen waar hij met een kruis, dat hij van de Kalvarieberg
had neergebroken, dreigend naar de hemel zwaaide. Hij wéét met de Gekruisigde
te worstelen: Hij weigert echter zich over te geven: ‘Ich will keine Barmherzigkeit,
denn die brauche ich nicht!’ ‘Ich will nicht gezwungen werden dankbar zu sein’.
Dan ziet hij al zijn offers voorbij trekken, heel zijn leven; hij hoort het ‘nil inultum
remanebit’, het hoort de vervloeking Deutermonion ‘wenn du aber nicht gehorchst
des Ewigen Stimme und erfüllest alle seine Gebote und Befehle, so wirst du sehen,
dass alle diese Flüche dich treffen’ - in welke vervloeking hij terugvindt hetgeen
reeds aan hem voltrokken werd, en hoort voorspeld wat nog met hem gebeuren zal
- en het enige antwoord van deze mens die niet buigen wil ondanks dat hij alle
misdaden beging die te bedrijven zijn, is dit demonieskoele: ‘Ich kann nicht leugnen,
dass ich einen Augenblick eine gewisse Erschütterung empfand; aber sind es
Versuchungen, denen widerstanden werden soll, oder Warnungen, denen gehorcht
werden muss?’
Overzien we het voorgaande dan bemerken we de strenge, strakke gang van deze
spitsroedenloop naar deze uiteenzetting tussen hem en de Gekruisigde: alle houvast,
alles waarachter hij zijn zelf verschuilen kon moest weggeslagen, is weggeslagen:
tàns staat hij naakt, eenzaam en met heel zijn schuldenlast voor de Gekruisigde: tàns
moet hij om erbarmen vragen: hij kàn niet. En weer snelt hij terug naar de mensen,
naar zijn vrouw: herwinnen wat hij verloren heeft: barmhartigheid vragen aan een
mèns: alles wat hem gekweld heeft en hem wegdreef uit hun nabijheid, naar de berg
waar hij zijn Jacobsworsteling moest strijden, ontkent hij: de molen die hem opjoeg
omdat deze hem eraan herinnerde hoe de Onzichtbare hem maalde, de Waldhorn die
opriep het beeld van de Eeuwige Jager, zijn vrouw, die een andere opgaaf in zijn
leven heeft dan hij gemeend had - dat alles ontkent hij, wil hij vergeten: hij vlucht
terug: ‘Hören Sie eine Mühle die geht? Ein Waldhorn das bläst? Einen Fluss der
braust, einen Wald der flüstert und - ein Weib das weint! - Ja, Sie haben recht, nur
dort ist Barmherzigkeit zu finden.’
Hij keert terug naar de moeder, naar ‘die Rosenkammer’. In dit toneel stormt alles
in hem doorelkander, rukt hij aan alle spijlen tegelijk om vrij te komen: heeft hij zich
in het Asyl trachten te redden door te twijfelen aan Gods stem, tàns wil hij twijfelen
aan zijn eigen slechtheid en even later kreunt hij, in afschuw van zich-zelf, te willen
sterven om van zich-zelf bevrijd te zijn. Zegt hij dat hem één ding duidelik werd,
n.l. dat noch hij, noch 'n mèns zijn lot leidt, even later
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beweert hij dat hij zo'n lummel (niet: zo slecht) werd omdat hij niet des levens nar
wou zijn: en zijn leven dus een affaire tussen hem en de andere mensen is. Want dit
is de zware strijd die in de Onbekende moeten worden uitgestreden: zijn trots moet
zich buigen voor Een, die ondànks àlles, ondanks achtervolgingen en pijnigingen,
toch steeds onzichtbaar blijft; zijn trots moet om vergeving vragen aan Een die hij
niet ziet: ‘Könnte ich ihn sehen!
Die Mutter: Dann stirbst du!
Der Unbekannte: O nein!
Die Mutter: Wo hast du diesen höllischen Geist des Aufruhrs her? Wirst du dich
nicht beugen wie wir anderen, so musst du niedergebrochen werden wie ein Rohr!
Der Unbekannte: Ich weiss nicht, wo ich diesen höllischen Trotz her habe. Es ist
wahr, ich kann vor einer unbezahlten Rechnung zittern, aber auf den Sinai zu steigen
und dem Ewigen zu begegnen, davor würde ich nicht mein Gesicht bedecken!’ Die
even te voren bekende een homme fini te zijn, tot niet meer in staat, neergestriemd,
- hij wil tans weer 'n open strijd met God: van aangezicht tot aangezicht. En die God
wil zien, en tàrt: niet te zullen sterven voor Zijn blik - hij wil hetzelfde moment
terugvluchten naar zijn vrouw1), ‘die Einzige suchen, die ich nicht hasse.’ Hij zegt
niet: de enige die ik liefheb; men begrijpe hieruit, hoe groot de kracht is welke hij
uit de aanwezigheid van een mens put. Eerst nu beseft men heel de draagwijdte, heel
de huivering-wekkende diepte der woorden uit het begin van dit drama ‘aber habe
ich nur einen Menschen gefunden, werde ich stark’. En ook dàn begrijpt men het
verwoed verzet van de Onbekende als de moeder in hem twijfel tracht te wekken
omtrent het feit of zijn vrouw hem wel ontvangen zal. Het middel waarmede de
moeder die twijfel meent te kunnen wekken is zijn laatste boek dat zij Ingeborg liet
lezen. Ondanks het feit dat hij wéét dat zijn vrouw het boek las zegt hij de moeder
dat zij liegt het te kùnnen (hij hoopt wellicht dat de moeder niet weet dat Ingeborg
het las2)), ondanks het feit ook: dat hij geheel de bijna-infernale krachts3) van de
moeder kent en er dus zeer zeker reden is invloed van haar op Ingeborg te duchten.
Want zou hij de mogelikheid, dat Ingeborg hem niet ontvangen zou, toegeven - dan
zou hij tevens zich-zelf het laatste wapen uit de hand slaan.
Der Unbekannte: Ich will die Einzige suchen, die ich nicht hasse.
Die Mutter: Bist du sicher, dass Sie dich aufnimmt?

1) Deze heeft, nadat de onbekende wegging, de moeder verlaten om hem te zoeken.
2) Want de onbekende weet wellicht niet dat het de moeder was die bij Ingeborg erop heeft
aangedrongen, het boek te lezen.
3) Wij komen hierop later terug.
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Der Unbekannte: Ganz sicher!
Die Mutter: Aber ich bin nicht sicher.
Der Unbekannte: Aber ich!
Die Mutter: Dan sehe ich mich genötigt, deine Zweifel zu wecken.
Der Unbekannte: Das kannst du nicht!
Die Mutter: Ich kann es.
Der Unbekannte: Das lügst du!
Die Mutter: Nun sprechen wir nicht mehr freundlich, und jetzt hören wir auf.
Voor de nacht wijst zij hem de zolderkamer aan: ‘niemand hat noch eine ganze
Nacht dort oben geschlafen, es mag nun sein, was es will’. Ook hij houdt het er niet
uit. Als hij die nacht naar beneden vlucht, gefolterd en achtervolgd door
angstaanjagende schrikbeelden, dan komt de moeder mild en zacht op hem toe; zij
verklaart zijn waanzinnige angst: ‘ich glaube an die Fähigkeit unseres eigenen
Rechtsgefühls, Strafmittel zu schaffen.’ Ze wijst hem op het ène middel dat hem kan
helpen aan zijn geweten te ontkomen en dat alles ongedaan kan maken: ‘Es ist nicht
genug, dass man leidet, was man verdient: Kannst du ein Leben, das du zerstört hast,
wieder herstellen; kannst du eine schlechte Handlung ungeschehen machen?
Ungeschehen?’; 't verbeten verzet van de Onbekende: maar ik werd gedwongen, ik
werd gedwongen te nèmen, omdat niemand me gàf, Schmach dem, der mich zwang!’
Niets bleef de Onbekende: hij is naar de Gekruisigde toegestriemd, weer van Hem
weggesneld, en wéér wordt zij naar de Gekruisigde heengefolterd: nog ééns heft hij
zich wild-hartstochtelik opstandig op tegen de Onzichtbare, nog ééns spant zich de
harde trots donker op in deze grimmige figuur:
Die Mutter: Auf die Knie vor dem Gekreuzigten!
Der Unbekannte: Nein, nicht vor ihm! Nicht vor ihm! Und wenn ich gezwungen
werde es zu tun, so nehme ich es zurück.... später! Dan bréékt hij: geestelik en
lichamelik; 't bijna natuurlik gevolg van 'n volgehouden strijd boven menselike
kracht; als 'n verlàmming de volledige uitputting, de vernietiging van 't goddelike,
de geestelike dood. Het was geen vrijwillige overgave: hij werd gedwongen: hij
begrijpt dat hij niets meer kàn: 'n gevangene: machteloos in de macht van de Andere.
Hij bekent het een overwonnene te zijn - in zijn antwoorden wordt hij gewillig. En
waar hij zich met woorden verzet, is dat verzet maar schijn: hij mist de kràcht zich
daadwerkelik te verzetten:
Die Mutter: Nun denn, reise; such die auf, denen du etwas zu sagen hast; zuerst
deine Frau!
Der Unbekannte: Wo?
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Die Mutter: Such! - Äber vergiss nicht unterwegs hineinzusehen bei ihm - den du
den Werwolf nennst Der Unbekannte: Niemals!
De moeder begrijpt dit verzet maar 'n schijn: woorden zonder kràcht: ze gaat op
dat verzet dan ook niet eens meer in: So sollst du gesagt haben, als es hierhergehen
sollte....
En dan het mateloos verlangen en de overgave tevens der laatste regels: dezer
bekèntenis: Hast du bemerkt, ehe die Sonne aufgeht, fährt ein Schauder durch den
Menschen. Sind wir Kinder der Finsternis, da wir vor dem Lichte beben?
Die Mutter: Wirst du nie müde zu fragen?
Der Unbekannte: Nein, nie! Ich verlange nach Licht, siehst du!
Die Mutter: Geh denn und suche! Und Friede sei mit dir!
En de Onbekende gaat de lange weg die de Moeder hem gewezen heeft.
Dan, in het volgende toneel, - hij is op weg naar het meer1) - maakt hij, beter gezegd:
wòrdt - de balans van zijn voorbije leven opgemaakt: nog eens de kringloop zijner
gedachten doorheen het verleden: de bedelaar spot met zijn vroegere levenshouding.
En dan nog eens de bekoring de ‘viele Unglücksfälle, religiöse Gegenstände und
unliebsame Erinnerungen, die den Flug des Gedankens nach der Rosenkammer
hindern’ te ongtaan en om die reden de weg naar het meer te vervolgen, en dus niet
omdat de moeder deze, zijn boeteweg hem wees.
Waarmee hij vroeger zich-zelf immer poogde te redden als het leven hem te zwaar
werd, n.l. met de ‘göttliche Leichtsinn’2), met het ‘ich habe niemals etwas recht ernst
nehmen können, nicht einmal meine eigenen grossen Sorgen’, datzelfde fluistert hem
ook tans de bedelaar - hij ontrafelt hier natuurlik de gedachtenloop van de Onbekende
- sinies-spottend toe: ‘folgen Sie nur der Spur, nur der Spur! Wenn es zuweilen etwas
schmutzig ist, so heben Sie nur die Flügel und flattern! - Was das Flattern betrifft:
ich hörte einmal einen Vogel singen von Polykrates' Ring, und das er alle Herrlichkeit
der Welt bekommen habe, aber nicht wisse, was er damit anfangen solle, und so
prophezeite er im Osten und im Westen von dem grossen Weltennichts, das er aus
dem leeren All schaffen werde’: 't spoor kun je altijd volgen, maar wordt het te erg
- klem je dan vast aan je vroegere levensbeschouwing: das Leben nur ein grosser
Nonsens! Na deze spot wordt de bedelaar opeens ernstig, en als bevelend: Folgen
Sie der Spur! De

1) Zó is de weg die hem de moeder wees.
2) Nietwaar? ‘Da aber dass Suchen ziemlich lange dauern kann, verschmähe ich nicht, in
Ermanplung des goldenen Ringes, einige abgelegte zigarrenstummel.’
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Onbekende weicht zur Seite: ‘Nein, du betrügst mich nicht noch einmal’; nog altijd
heeft de Onbekende niet het vertrouwen in, het betrouwen op de Voorzienigheid: hij
aarzelt te geloven dat het zijn heil is de weg te volgen die de Voorzienigheid hem
aanwees: Als de bedelaar hem zegt: Versuchen Sie einmal Gutes zu glauben;
versuchen Sie’, dan antwoordt hij: ‘Ich will es versuchen! Aber werde ich betrogen,
so habe ich ein Recht....’ Dan opeens weer de realiteit: hij strijdt met God: en met
een gebaar van ontzetting gaat hij. - Volgt de Onbekende niet voor hij bedreigd wordt,
zó dat het is alsof hij angstig vlucht om te doen wat hij doen moet: Ingeborg heeft
zich volkomen gebogen, gehoorzaamt onderworpen, en.... dànkbaar: zij gelooft in
het goede: vertrouwt. Ook zij komt dezelfde weg als de Onbekende: zij zoekt hem.
Zij vraagt de bedelaar of zij hem heeft gezien: hij wijst naar zijn voetspoor: ‘Aber
werde ich ihn einholen können?
Der Bettler: Folgen Sie den Spur!
Die Dame (nimmt seine Hand und küsst sie): Danke, mein Freund! (Geht).
Wanneer zij elkaar aan het meer ontmoeten is het winter: als 't simbool van de ziel
van de Onbekende: God vernietigde hem en trok zich a.h.w. van hem terug: helpt
hem a.h.w. 'n tijd lang niet: de Onbekende wéét nu immers hoe hij doen mòet: doet
hij dat, dan zal het hem goed gaan: vertrouwt hij, dan zal hij kracht vinden zijn
boetetocht voort te zetten: maar meer niet: rond hem is de wereld koud en kil, hij
zelf vereenzaamd en verhongerd. ‘Mein ist die Schuld’, en daarom wil hij nu àlles
dragen: ‘den Göttern zum Sühnopfer’.
Die Dame: Das kannst du nicht tragen!
Der Unbekannte: Doch! Hij nam het zoenoffer van de Gekruisigde aan: Deze nam
de schuldenlast weg. Vroeger toen hij Hem uit zijn leven wegstiet viel heel die
schuldenlast op hem: ‘darum sind die Menschen so empfindlich geworden für eigene
Leiden: niemand delgde de schuld; und darum fangen die Gewissen an so schwer zu
werden, wenn niemand tragen hilft.... Met de Gekruisigde kan hij alles dragen ‘die
Schuld für die Handlung und die Folgen der Handlung....’
Daar ook Ingeborg tot dit inzicht is genaderd zullen zij van nu af weer samen
kunnen gaan.
En het is of er een zacht-warmende licht-klaarte schijnen gaat over hun boeteweg
- het vertrouwen, het geloof wint in hen aan vastheid; aarzelt de Onbekende nog 'n
moment - hij zèlf is het die dan zegt: Lass uns gehen!
Steeds meer en milder bloeit onder de zegening van het lijden - Ingeborg's fijne,
primitieve vrouweziel open: zij steunt en leidt de
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Onbekende met tedere en sterke, intuitief-handelende zekerheid. Een zachte fijne
blijheid en een stil vertrouwen gaan nu al haar woorden drenken en verhelderen. Als
bitterheid of moedeloosheid zich van de Onbekende weer dreigen meester te maken
- dan is zij het die ze wegvaagt met woorden van bemoediging en vertrouwen, of ze
stillachend wegschertst:
De Onbekende is beangst dat de dokter uit wraak met zijn eerste vrouw getrouwd
is, en dat hij nu, om de Onbekende te treffen, de kinderen uit dat huwelik zal
mishandelen: om daaromtrent nu zekerheid te verkrijgen zal hij de dokter in zijn
eigen huis gaan opzoeken:
Der Unbekannte: Ich brauche eine Gemütsbewegung, so stark, dass die
Erschütterung mein Selbst herauf an den Tag bringt; ich verlange nach
einer Tortur, die das Gleichgewicht wieder herstellt, so dass ich nicht wie
ein Schuldbeladener herum zulaufen brauche. Also: hinunter in die
Schlangengrube und so schnell wie möglich!
Die Dame: Wennn ich dich begleiten dürfte....
Der Unbekannte: Das brauchst du nicht: meine qualen werden schon für
beide reichen!
Die Dame: Dann werde ich dich meinen Befreier nennen, und der Fluch,
den ich einmal aussprach über dich, wird zum segen werden! - Siehst du,
dass es wieder Fröhling ist!
Der Unbekannte: Ich habe es an der Christrose dort gesehen, die zu welken
anfängt.
Die Dame: Aber fühlst du nicht, dass er Frühling ist in der Luft!
Der Unbekannte: Doch, dieses kältegefühl in der Brust scheint
abzunehmen....
Die Dame: Vielleicht kann der Werwolf dich vollständig heilen!
Der Unbekannte: Werden sehen! Vielleicht ist er nicht so gefährlich.
Die Dame: So grausam wie du ist er bestimmt nicht!
Der Unbekannte: Aber mein Traum! Wie....
Die Dame: ....wenn es nur ein Traum war! - Doch jetzt ist mein Garn zu
Ende, und meine unnütze Arbeit auch! Schmutzig ist sie geworden
Der Unbekannte: Aber sie kann gewaschen werden!
Die Dame: Oder gefärbt!
Der Unbekannte: Rosenrot!
Die Dame: Nein, niemals!
Der Unbekannte: Sie gleicht einer Handschriftenrolle....
Die Dame: Mit unserer Geschichte darauf....
Der Unbekannte: In Landstrassenschmutz, Tränen und Blut....
Die Dame: Ja, die Geschichte ist bald zu Ende! Geh und mach das letzte
Kapitel.
Der Unbekannte: Dann treffen wir uns an der siebenten Station! Wo wir
anfingen!
Men lette erop: in deze laatste regel schijnt de Onbekende zijn angst voor de dokter
geheek-en-al te zijn vergeten: of altans: zich onbewust verenigd te hebben met de
gedachte dat het huwelik van de dokter met zijn eerste vrouw maar een droom is,
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die zijn wantrouwig brein in hem wekte; Ingeborg heeft hem er in dit toneel héél
onmerkbaar toe gebracht weer aan het goede te geloven, te vertrouwen, en onbewust
is hij gaan vertrouwen. Hoe rustig-vertrouwvol praat hij niet over het weerzien aan
het laatste station.
Als hij dan de dokter een bezoek brengt verneemt hij dat deze inderdaad gaat
trouwen: 'n weduwe met twee kinderen - echter niet de eerste vrouw van de
Onbekende.
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't Was 't laatste station; nu het eind.
Weer staat hij waar hij begon: op de hoek van de straat tussen 't café, de kerk en
het postkantoor: hij schrijft weer in het zand. De brief welke hij in het eerste toneel niet durfde afhalen wijl hij vreesde dat deze
nieuwe kwellingen van de Onzichtbare bevatten zou - en waar hij de Onzichtbare
hoopte te ontkomen in Ingeborg zou hij immers door Hem op die manier weer kunnen
worden getroffen! - die brief haalt hij tàns af: - ze bezat het lang-verwachte geld dat,
daar het immer uitbleef, hem tot die lange, vernederende spitsroedenloop gedwongen
heeft. De Onbekende meende door de brief niet af te halen - menselik, al te menselik!
- zich voor de Onzichtbare te kunnen beveiligen, maar ongeweten gaf hij zich-zelve
daardoor juist vrij: 't werd de zweepslag waarmee hij zich-zelve joeg in de bezetene
kringloop die weer bij de Realiteit van de Onzichtbare uitkwam.
De mens wilde strijden tegen, met een God, en strijdend beulde die mens àl zijn
krachten af, - en Gòd, blijkt achteraf, deed niets. De mèns verzette zich, de mèns
stortte zich-zèlf daardoor in het verderf, en de mèns joeg zich-zelf weer tot God
terug:
‘sine me nihil potestis’.
En weer is het Ingeborg die hem nu zacht verderleidt: wil hij eerst niet mee de kerk
in - op haar aandringen gaat hij tenslotte mee: 't kan zijn dat dit het nieuwe zal worden,
dat hij hier de nieuwe liederen voor zijn leven zal horen. En gebeurt het niet.... nu
ja, ‘ich kann ja immer hindurch gehen: en hij gelooft aan het goede “zum Versuche”.
Dan trekken ze zich terug naar de bergen - die de nederlaag verbergen: gelijk ook
de dokter zich, zij het dan op andere wijze zoals we later zullen zien, terugtrekt nadat
hij de Onzichtbare uitdaagde met zijn houtstapel waarmede hij de bliksem naar
omlaag lokte: Ich machte es auch so (ook hij werd gebroken), aber wie Sie sehen,
habe ich um meinen Holzstoss gefeilscht; ich will nicht den Donner im Hause haben
und ich spiele nicht mehr mit dem Blitze.’
HENRI BRUNING
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[Anton van Duinkerken]
Herfst.
Ik wil nog een keer met je meegaan, m'n broer,
nu de braambessen blauwen.
Ik zal mezelf wijs maken: kind te zijn.
Jij weet de dromenzware paden onder loof
waar de nesten nu leeg zijn:
gouden bladen grissen er jouw handen
- als je die schraamt aan de dorens
ben je verrukt om jouw eigen rood bloed en met jouw schater dwarrelt om mijn hoofd
je vuurgouden regen.
Jij weet, broer, hoe ik wil gelukkig zijn
en o! jouw spieden naar de hoeken van mijn mond,
of ik je dagen niet bederven zal.
Nu laat ons samengaan als levens-vroeden
over de grote weg,
en dan ineens lachen
lachen
om al dat ernstige denken.
Want deze herfst heeft mijn hart opengegooid naar jouw luidruchtigheid.
Vanaf de heuvelen zullen wij tellen de torens der dorpen
en uit de kale bomen kraaien jagen,
die honderd jaar oud zijn en schamper om alles.
Wij zullen hollen naar het mosplek, waar we stoeiden
- ik wil vergeten, wanneer voor het laatst en in mekanders ogen zien blinken
blijheids verrukking.
Dan, als de-n-avend hangt over de heuvelen
steilten beklimmen en zien naar den einder
- ach: het vertrouwelik licht in de hoeven,
de goede deemster om het kreupelhout en daarachter het stil wenken
van zalige Rust.
Jij weet, hoe ik veel zomerdagen verzwierf
in bossen, waar je niet mag lopen,
doch nu de braambessen blauwen, m'n broer
wil ik nog een keer met je meegaan.

ANTON VAN DUINKERKEN
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De blinden.
Over besneeuwde hei de bedelende blinden
betasten de grond voor d'r uit met d'r stokken:
de zand-pad weten ze niet meer te vinden.
Over de sneeuw de beverige blinden sjokken
gebroken dag-gang. De drie ouwe blinden
met onder d'r ogen traangeulen, die de winden
in d'r dood gezicht hebben getrokken.
Ze voelen met de hand mekanders schouder
om warmte: ze voelen mekanders verworpen
alleen zijn. En de late dag wordt kouder:
d'r hart zoekt naar de verre muziek van de dorpen. -

ANTON VAN DUINKERKEN
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Jantje den schoenlapper en zijn Weensch kiendje
IV.
Een brief uit Weenen aan den meester schoenmaker Herrn Joannes Crooymans. Giele
den booi die brocht hem en hij plaagde Jan met zijn weensch.
- Herrn Joannes Crooymans, 'nen brieb!
- Kortju, zee Jantje.
Giele den booi, mee de koperen plaat van de posterijen op zijn borst, die viet den
brief uit zijn tasch.
- Hier hedde gij hem.
- Een rekening voor 't leer, zee Jantje. Klopperdeklop, zee zijn hamerke.
- Krijgde gij oe leer dan uit Weenen? 't Is een brief uit Weenen!
Ja, die kwam uit Weenen. Er zat een buitenlandsche postzegel op. Holland, stond
er boven, mee groote letters en onder aan 't adres: brabant. Ja, asteblief, brabant! Hoe
wisten ze 't in Weenen, dat er ginds bij de zee, even zuidelijk van Scandinavië nog
wat anders is dan dat kleine land: Holland, water en daar langs kleine strookjes land,
dat er in dat Holland een brabant is. Jan viet den brief en lee hem op zijn tafelke, da
tafelke: een kleine vierkante bak op pooten en vol mee snippers leer, stukjes glas,
potjes vet, schaaltjes en bakjes nagelkes, koperen en houten, fleschjes leerapperatuur,
elsen, leesten, pekdraden en midden-in een vet tikkend horloge.
Giele den booi die gonk. Want Jan die maakte den brief niet open. Nee, da dee
Jan niet. Want Giele den booi hoefde niet te weten, dat Jan geen weens kon lezen.
Och, dat wist Giele den booi toch wel. Hij had zeker maar 'es graag gelachen, as da
manneke mee zijn bultje in de verlegenheid had gezeten.
Xandrieke wier uit den hof geroepen en de brief wier open gemaakt. Daar zat er nog
eene in, voor Xandrieke apart en de andere was voor de pleegouders. Xandrieke las
dien voor en vertaalde. Als ze een zin in 't weensch gelezen had, dan knikte Jan, ja,
jawel, hij verstond het. Maar voor Regien moest het vertaald worre.
Ja, die Regien, die niet kon schruwen om het kruis van het moederschap, die schruwt
nou evekes zachtjes bij dien brief. Ziede-ge-wel, ze zit op de punt van d'ren stoel en
ze brengt den blauwen scholk aan de oogen en wrijft er tranen uit weg. Want het was
zoo'n schoone brief, de lieve roerende taal van goeje en zoo dankbare menschen.
Holland, ja, dat klinkt als een sprookje in Weenen en Holland dat
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doet iets trillen in de harten in Weenen. En Xandrieke was daar zoo goed in Holland.
Ze misten het kind zeker niet graag, maar de nood in Weenen was zóó groot en 't
viel het moederhart zwaar het kind weg te zien kwijnen, omdat ze het niet genoeg
te eten kon geven. Had Xandrieke weer kleur op 'r wangskes? Was ze dikker? O
zeker zou ze kleur op 'r wangskes hebben en zeker zou ze dikker zijn, want ze had
aan vader en moeder al geschreven, dat ze zooveel butterbroot at en melk dronk en
dat onkel Jan en tante Regien d'r altijd maar lieten eten en dan spelen in den grooten
tuin. Den grooten tuin dat was de brabantsche hof bij het huis, de vierkante lap grond
mee de aardappels, de salade en de spersieboonen en 'n paar fruitboomen. Ja, schreven
de ouders van Xandrieke, dat wat de goede pleegouders van Xandrieke voor hun
kind gedaan hadden, dat was niet te betalen en niet te vergelden, maar een vaderhart
en een moederhart vergeten nimmer wat aan hun kind is welgedaan en dat zouden
zij altijd blijven gedenken. Eens dreigde zij weg te kwijnen en een zwak wezentje
te worden, dat vroeg zou doodgaan, maar toen waren er ginds in Holland twee goeje
lieve menschen, die namen haar in huis en voedden haar. Wij zijn zoo dankbaar. Dat
stond er maar vooral in den brief, de dankbaarheid. En wij kunnen het niet vergelden,
maar zulk een daad als gij in uw goedheid doet kan niet anders dan zegen voor u zelf
inhouden. God zegene u. God zegene Holland.
Ze deejen er lang over, over het lezen van dien brief. Ze praatten er lang over, over
dien schoonen brief. En 't is gek maar die brief die maakte Jantje het manneke en
Regien het wijfke voor 't eerst bewust hoeveel ze van Xandrieke hielden. En zij
voelden in het hart het zoete wezen van de groote zachte en sterke teederheid gegroeid
in deze zomerende dagen tusschen Xandrieke en hen.
- Hoe kan men zoo hechten en wennen aan een keind, zee Regien en ze keek
droomerig toe, hoe 't kind speelde. Een keind, dat niet oe eigen keind is, zee Regien.
't Zal varen, as 't weg is, zee Regien. En op een avond toen Xandrieke naar bed ging,
toen dee Regien iets wat ze d'r leven lang nog nie gedaan had, Regien gaf een kus.
Kortju, da dee Regien. Kortju, Jantje zag het niet. Ze pakte 't wicht beet, om 't heel
te hebben, om 't heel te houden, vàst, en ze smakte mee d'r lippen zoo op da bruine
wangske.
- M'n suikere ding, m'n troeleke. Da zee die dwaze Regien. En de herinnernig er
aan bleef zoo zoet bij. Ik kan het niet meer afgeven, da zee Regien.
En Jantje zee niks, maar kijk maar eens wat Jantje daar zit te doen. Hij werkt aan
een paar schoenkes, maat negen en twintig. Hij heeft
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er een stukje zuiver en mooi kalfsleer voor genomen en hij zet er verlakte neusjes
op. Hij krapt mooie striepkes in de zooltjes-randen. Xandrieke verjaart gauw. Hij
werkt en om de bleeke smalle lippen in het gele gelaat van den te grooten
schoenmakerkeskop ligt een lach als van een gelukkige heilige. Zijn brabantse
schoenmakerkeshart zit vol van melodie. Daarom fluit da' manneke zeker zoo zijn
deuntjes. Hij fluit hard als een verheugde kanari en dan ineens weer zachtjes, zonder
geluid, de adem schuifelend tusschen de even geopende lippen. Ja, 't zijn geen arias
uit operas, die hij fluit. Hij fluit zelfs het opgewekte wijsje van den droevigen moord
van Raamsdonk. De schoenkes, hij streelt ze, hij liefkoost ze, ze groeien, ze krijgen
glans onder den eeuwigen lach van zijn gezicht. Ze krijgen lijn onder de
ononderbroken melodieën die de over hen gebogen mond fluit, hard of zacht. De
schoenkes maat negen en twintig. Wat is me da manneke gelukkig, gelukkig als een
Sint Franciscus.
- Jan, ge hebt den godganschelijken dag gefloten, zegt Regien 's avonds in de
keuken.
- Pfeift miet, zegt Jan, die 't weensche woord van Xandrieke hoorde, pfeift miet,
dan hebben we duetjes. Ja, die Jan.
De schoenkes zijn in een doosje en Xandrieke verjaart. 's Morgens was er de groote
vreugde van een brief uit Weenen. Ja, en Regien heeft het kind een mooi pompadoeren
scholkske gekocht, en Xandrieke, da' lichte springende ding, sprong haar in de armen.
En toen moest ze mee, met Jan, mee naar de schoenmakerij. Jan lacht, zoo
geheimzinnig. Hij geniet. 't Is een hevige kostelijke jubelende vreugde, diep en zoet.
Jan zit op zijnen stoel zonder leuning en hij heeft de doos op zijnen knie gezet.
- Das iest voor sie, mijn kiendsje, koek!
Het kind pakt aarzelend de doos, neemt het deksel eraf en kijkt. Schoentjes!
Schoentjes, móóiere dan ze in Weenen hebben. Mooiere dan ze ooit heeft gezien!
De mooiste schoentjes van de heele wereld. Schoentjes uit een sprookje. Het kijkende
gezichtje is ernstig, de oogen zijn groot van bewondering, het hartje staat stil in de
felheid van de verrassing. Maar da duurt niet lang. Ze laat de schoenkes even op het
tafeltje staan, ze is, in een sprong, op Jan zijnen mageren knie, slaat de armkes om
zijn hals, de handjes boven het bultje, en bij zijn weten voor 't eerst voor zijn leven
wordt Jantje gekust, asteblief, da schoenmakerke. Kortju, Jan weerstaat het niet. Het
is zoo schoon. En Jan drukt da jonge blije weensche ding, dat levende kind uit een
schoon vertelsel aan zijn schoenmakerkeshart.
Wie staat daar, in de geopende deur, dit tafereel te bezien? De
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lange Mie Grijzel, de pastoorsmeid. Ze heeft in haar hand een paar geweldige
schoenen, de schoenen van een reus, de schoenen van den pastoor.
- Maar Jan dan, schaam-d-oe!
Wat een eind van een lengte is me die Mie Grijzel en zoo mager als een hout, die
Mie den boonenstaak. In het smalle gezicht boven de fel vooruitstekende jukbeenderen
staat de dubbele gifplant van haar stekerige loeroogen. Ja, ze is wel deugdzaam en
verstorven, verstorven dat haar hart ervan verdord is, en ze vindt zoo gauw ergernis,
waar ze maar meent, da de deugd geweld wordt aangedaan.
Ze is nou zoo wit als een laken, wit van gif, als met een vlijmscherp mes gestoken
door de ergernis over die Godtergende gruweldaad van Jantje, het schoenmakerke.
Valt ze flauw? Valt ze dood? Ze hijgt. Ze slikt iets weg. Ze praat. Ze zegt wat, schor
en heet-heesch.
- Dà zal de pastoor weten!
Ze draait zijn eigen om en is weg. Mee de schoenen van den pastoor. Nee, Jantje
krijgt die nou niet te maken.
- Wat zullen we nou hebben, zegt Jantje en hij lacht. Kortju, zegt Jantje en hij
lacht. Maar jawel, da groene gif in die stekelige loeroogen, die heet uitgehijgde
vervloeking in da woord: da zal de pastoor weten, waarschuwen Jantje om wat er
dreigt. Kortju, zegt Jantje en hij lacht niet meer. Kortju, wat kan ze meenen?
Maar Xandrieke heeft al de nieuwe schoenkes aan. Onkel Jan, ze passen! Ja, da doen
ze. Ze zitten gegoten. Natuurlijk passen de schoenkes. Jan heeft ze zoo zorgvuldig
afgemeten naar de schoenkes die Xandrieke droeg. 's Avonds deed-ie dat, als het
kind naar bed was. Och, hij kijkt neer op de schoenkes. Wat zitten ze mooi, die
vonkelnieuwe dingen aan die twee vlak tegen-een geplaatste weensche voetjes. Zoo
staat er Xandrieke, da fijne figuurke, de voetjes vast tegen-een, het korte jurkje naar
achter, het bovenlijf voorover, gebogen om de schoentjes te zien, de pijpekrullen
wat naar voren, vallend langs de bruine wangskes, en in de oogen de juichende stille
schittering der felle vreugde over die verrassing. Ze stapt, als een kleine dragonder.
De nieuwe hakjes tikken de plavuizen. Ze bekijkt iedere stap die ze doet en vindt het
mooi in d'r zielke, hoe het leer zoo fijn omgebogen zit naar de zoolrandjes, die zooltjes
dun en sierlijk, die, als het voetje neer rust, zoo nieuw-mooi afsteken tegen de kleur
der plavuizen. Ze doet het bovenleer bewegen door te wriemelen mee de teentjes,
ze rekt het voetje en spant de heele soepele schoen. Ze veegt het lak van het neusje
langs haar kousjes, om het mooier te doen blinken. 't Is feestdag, om die schoenkes.
D'r is een hemel in haar hartje, om
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die schoenkes. Die schoenkes is alles vandaag, die maken haar wondermooi. Ze stapt,
als een kleine dragonder, met het getik der nieuwe hakjes op de plavuizen, naar de
keuken, naar tante Regien. Tante Regien, die goeie Regien, om de kinderlijke vreugde
nabij te komen en te deelen, kent geen mate in haar bewondering. Ze heft de handen
ten hemel, jawel, maar ze komt nog niet tot het plafond. Ze roept wat. Ze roept een
dwaasheid. Bè-alevenwel-nog-sie! Dat roept Regien. Dan buigt ze neer, om van nabij
de schoentjes te bewonderen. En Jantje staat daarbij en geniet in stilte. Kortju, hij
lacht weer. Met zijn drieën lachen ze, de ziel overvloejend van wezenlijke vreugde.
Om de schoenkes. Ja, dat is geen koninkrijk. Ja, het is niet veel in 't licht der
eeuwigheid, zoo'n paar schoenkes. Kortju.
Nu is het tegen den avond en nu regent het. Het land van brabant is vervuld van de
melodieën van de regen. De boomen blinken, het gras blinkt. De zonnebloemen
trillen met schokjes onder de neerval van de regen. Tikkelend druppen de droppels
op de bloembladen. De zomerregen, die koel in de warme mulle aarde valt de dikke
droppen. De zomerregen klettert rikketik tegen de ruiten. Xandrieke, in de keuken,
de nieuwe schoenkes altijd aan de voeten, zit geknield op een stoel voor 't glas van
't raam en speelt met de regendruppen aan de buitenkant van 't glas. Tik, zoo'n spetje
water is tegen het glas, 't hangt te bibberen, 't bobbeltje, 't rent kronkelende omlaag
en 't leekt weg. Er kommen altijd nieuwe. Ze draven. Ze rennen. Ze lachen. Ze lachen
geheimzinnig en praten stillekes en spelen het krijgerspelletje gevolgd door een
weensch vingerke, waarvan het topje plat gedrukt is tegen het glas, o de ruit van
droppen vol. De oogen van het kind geboeid en groot-open in verbazing over dit
schoons, zijn klaar en vlug als twee schoone groote regendroppen.
Gondeke Timmermans komt binnen. Gondeke is een jongersche dochter van dien
geheimzinnigen leeftijd van vrouwen die niet ouwer worre als ze de dertig zijn
gepasseerd. Gondeke is van 't huisvestingkomitee, asjeblief! Ze heeft eenmaal
Xandrieke hier heen gebracht en nu komt ze Xandrieke halen. Ze deelt het mee aan
Jantje het schoenmakerke en aan Regien, dat ze Xandrieke komt halen. Ze staan te
kijken, die twee. Wat is dàt? Moet Xandrieke weg? Ja, zegt Gondeke, pak d'r kleerkes
in, ik breng ze bij de zusters. Daar hebben ze nog een weensch kind en er is daar wel
plaats voor twee. Regien snapt er niks van. Waarom? vraagt Regien. We geven 't
keind ommers niet af! 't Is hier gère en 't heeft het hier goed.
- Ja, waarom, zegt Gondeke Timmermans en ze kijkt met die bewuste oogen van
eenmaal bereikte ernstige kalmte na de veront-
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waardiging te zijn meester geworren over zulk een schandelijk gedrag als dat van
Jantje. De dorre verschrompelde deugd moraliseert en veroordeelt in den blik van
die oogen. Da Gondeke! Ze slaat als een heel wijs en bewust mensch de oogen naar
den zolder, niet om naar den zolder te kijken, nee, want zóó de blik omhoog knippert
ze een paar malen langzaam met de oogleeden en kijkt dan Jantje en Regien weer
aan.
- Hoor 'es, pak d'r kleerkes, want ik moet haar meenemen.
Ja, waarom. Als een slag is het in hun hart gevallen. Ze zijn d'r grif van verschoten,
Regien, die van het kwaad mirakel niks begrijpt en Jantje in een vaag vermoeden bij
de herinnering aan de komst van Mie Grijzel, een vaag vermoeden, dat da manneke
angstig maakt in 't hart, een vlaag van angst, als een windvlaag, waaronder hij rilt
en buigt. Ja, waarom moet Xandrieke weg. 't Wordt gefluisterd door de monden der
wijfkes van 't dorp, de kwade slechte daad van Jantje. De deugdzame Mie Grijzel
heeft goed haar best gedaan en even zooveel keer als ze 't vertelde, bedekt en wijs
in 't weten, dat ze wel verstaan werd, heeft ze hevig genoten met een fel en vlijmend
troebel genot. Da Jantje, men moet zijn kleine durskes er niet meer heen sturen mee
schoenen. Da ongetrouwde manneke mee zijn bultje! En de pastoor, och, dat is zeker
een goeje mensch en hij heeft een hart dat nog grooter is dan zijn voet, die goedhartige
man. Hij kent zijn dikke geleerde latijnsche en hebreeuwsche boeken zeker beter
dan zijn parochianen en in den dagelijkschen omgang met Mie en zijnen brevier kent
hij zijnen brevier zeker beter dan Mie Grijzel.
Regien pakt de kleertjes. Ze staat op het kamerke van Xandrieke. Door het raampje
ziet ze het land onder de regen. De regen troffelt op de dakpannen. De zomerregen
tikkelt op de dakpannen o deze zachte geheimzinnige muziek. Regien pakt de kleerkes
in het koffertje dat Xandrieke meebracht uit Weenen en waar de kaart van de reis
nog aanzit, met een koordje aan het handvat. En het waschgoed van Xandrieke, die
kleine hempjes en lijfkes, die stopt ze in den rugzak van Xandrieke, die rugzak die
ruikt naar de reis van uit een ver vreemd land. Regien vouwt de jurkjes en de schortjes.
Regien rolt de kousjes op. Xandrieke gaat weg en Regien pakt voor haar in. Ze voelt
zijn eigen zoo aardig, bang en bedroefd, als na een wreed ongeluk. Jawel, die Regien,
ze tuurt zoo op d'r langzame handen en op die kleerkes. Op het witte goed zijn vlekjes
van nat, van druppen. Regent het dan bij druppels door de dakpannen heen? Neen,
ze schruwt zeker, die Regien.
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Ze is er mee verrig. Daar staat ze in de keuken en op tafel liggen het koffertje en de
rugzak. Jantje, kortju, da manneke mee zijn bultje, hij staat daar krom, gebogen onder
wat hem overkomt. Als een groote jongen voor een kinderachtigheid, zoo schaamt
da manneke zich voor zijn weekhartigheid van daar straks, toen Xandrieke op zijnen
knie zat en hij het wicht kuste en da Mie den Grijzel zag en wat de pastoor nou weet
en Gondeke Timmermans ook. Zoo onbedorven is die slechte misdadiger Jan, dat
zijn angst niet eens vermoedt dat Mie den Grijzel heel wat erger dingen heeft verteld
dan hij gedaan heeft. Regien wrijft met d'ren schort door d'r oogen. Ze staat gebogen,
die goeje Regien, klagend en geslagen en klein onder wat haar wreed wordt
aangedaan. Xandrieke da wicht, da springende ding, dat er niks van begrijpt, ze heeft
d'r manteltje aangedaan en d'r hoedje opgezet. Ze moet naar de zusters. Na haar
aankomst uit Weenen heeft ze bij de zusters een nacht geslapen. Daar moet ze nou
weer heen. Naar de zusters? Ja, dat vond ze nog niet zoo verdrietig. Ze herinnert zich
de kamers, de lange gang vol echos en de kapel met de banken en de gekleurde
ramen. Maar dat het koffertje en de rugzak meemoeten en dat tante Regien met den
voorschoot voor de oogen staat, dat waarschuwt haar. Wat gebeurt er in dat kleine
zielke? Ze gaat niet. Ze wil niet. Ze verzet geen stap en kijkt naar d'r nieuwe
schoentjes, dan heft ze 't hoofdje fier in den nek, schudt de pijpekrullen naar achter.
De voetjes staan tegen-een, de handjes zijn op den rug.
- Nein, zegt het weenerke.
Gondeke Timmermans praat, overreedt. Zij roept de hulp in van Jantje en van
Regien. Maar dat nein van Xandrieke, dat roept het hoofd van Jantje overeind en
doet de voorschoot van Regien d'r oogen vallen.
- Nein, zegt het Weenerke. Nein, nein, herhaalt ze. Het hoofdje gaat weer omlaag,
de pijpekrullen bedekken het wonder dier weensche oogjes. Nein, schudt dat kopje
krachtig. Nein. Ze kijkt naar d'r nieuwe schoentjes, ach, da koppige ding, dat alleen
d'r hoofdje maar buigt om d'r traantjes te verbergen, de traantjes die d'r beletten de
nieuwe schoentjes, die ze van onkel Jan heeft gekregen, te zien.
- Hoor 'es, zegt Gondeke Timmermans, ge eet hier oewen boteram voor niks.
Oewen kop toonen, da kunde ge in Weenen doen, maar hier niet.
Ja, dat wondt, ja dat doet zeer, dat weensche zieltje voelt het en rilt.
Gondeke Timmermans pakt het koffertje en den rugzak van de tafel en mee de
andere hand grijpt ze de hand van Xandrieke. Xandrieke rukt los, klampt zich aan
de tafel vast.
- Nein! sag' ich.
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Gondeke Timmermans wordt rood. Ze heft d'r hand omhoog en slaat. De slag kletst
op het jonge bruine vleesch van het kinderwangske.
- Sla da keind nie, schreeuwt Regien.
- Kortju, als ge ze nog eens aanraakt, zegt Jan.
Gondeke Timmermans is van gloeiend rood krijt-wit geworre, d'r wangen bibberen.
- Da keind mee zijnen kop. Ze mòèt mee!
- Nein, zegt Xandrieke. Och, ze pakt den rugzak en het koffertje uit de hand van
Gondeke Timmermans. Wat gebeurt er in dat kind, dat koppige ding, dat haar hartje
toont terwijl zij het verbergen wil.
- Guten tag onkel Jan, guten tag tante Regien. Bis morgen, zegt ze. Ze komt een
handje geven. Traantjes? Neen. Het kinneke trilt, d'r bibbert iets in de mondhoekjes,
maar geen traantjes. Ze stapt het gangske in, als een kleine dragonder met het getik
der nieuwe hakjes. Gondeke Timmermans stapt achter d'r aan. Ze gaan de deur uit.
Jantje het schoenmakerke en zijn zuster Regien hooren het lichten van de klink,
hooren de slag van de deur die toevalt. De slag komt in hun hart terecht. De
dichtgeslagen deur sluit hen op in hun eenzaamheid. Ze kijken op elkaar, ze voelen
hoe alleen zij zijn. Regien snuit d'r neus. Jantje staat gebogen, da manneke mee zijn
bultje, hij draait zijn eigen om, hij hoest 'ne keer. Regien snuit weer d'r neus, krachtig,
een langgerekt geluid in de donkerende keuken. Ze wendt zich wat af en zoekt een
troostend plekje bij het raam. Het horretje dat anders onder het valgordijn staat, staat
nu achter een stoel onder het raam tegen den muur op den grond. Dat had Xandrieke
daar neergezet, om voor 't raam den regen dichter nabij te zijn in 'r gedroom, in 'r
gespeel met de regen. Regien kijkt naar buiten. Het regent in den kersenboom, waar
de kersen al lang af zijn, maar waar de vogelverschrikker nog inhangt. Het regent
op den dries. 'n Geminderde regen. Het regent op de zonnebloemen. Er komt aan de
hemel wat blauw blinken tusschen de wolken.
De zusters ze zijn met zijn zessen èn moeder Overste in het nieuwe huis, het te
groote huis naast de school, een nieuw gebouw, waar ze onderwijs geven. En daar
in da groote huis is Xandrieke nou onder gebracht. Ja, het heeft opgehouden te
regenen. De hemel is weer diepblauw geworre, over de vochtige aarde. Toen kwamen
in het oosten groene donkerende tinten en de regenwolken trokken naar het westen
af. Daar wieren ze rood, gloeiende rood als wijn en als bloed. En da rood da kleurde
het brabantsche land. Da tooverde een zachte gloeiing om het rijpe late koren, dat
hier en daar al aan schoven staat en da veranderde de zware aren boven op de halmen
in pluimen van vonkende rood als vlammekes. Wat later raakte de hemel vervuld
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van de stille luister van enkele vroege sterren. En bij de zusters in den hof achter het
huis daar zat een merel in de wije wereld waarin het avond geworren was floot hij
aan dit eind van den dag, een vol en zoet fluit-geluid en dan ging ie slapen in een
dichte haag. En toen 't wonder van de maan, de groote bloedende maan in den hemel
kwam, toen floot in den hof van de zusterkes, gezeten op den bladerrijken tak van
den pereboom, de lieve zanger van de brabantsche nacht, de nachtegaal.
Ja en de maan komt hooger en wordt kleiner en wordt geel en gouden en zilver
blank eindelijk en de enkele sterren die er stonden verbleeken en gaan weg. Ja, en
de maan schijnt door het open venster van een slaapkamertje, in het huis van de
zusters een kamertje met muren wit als lakens. Daar hangt een kruislieveheer tegen
den muur, een mooie heldere witte lievenheer op een zwart kruis. En aan den anderen
muur hangt een schilderij van den heiligen Aloysius. Hij is wakker in het maanlicht,
de heilige Aloysius en in zijn wit hemd, met de lange kanten zoomen en de lange
kanten aan de mouwen, kijkt-ie mee 'ne lach om zijnen mond naar een kruis dat-ie
in de handen houdt. Hij is zacht en mooi als een jong meisje. Hij lijkt niet op Jantje
mee zijn bultje, da Jantje mee zijnen te grooten bruinen schoenmakerkeskop, nee,
kortju. Maar zijn lach van gelukkige heilige die lijkt op de lach van Jantje, toen da
manneke, de oogen neer, gebogen zat over de schoenkes van Xandrieke, kortju, die
lach van Jantje, gelukkig als de lach van een heilige. Och, daar staat, wit in het witte,
blank in het maanlicht het bedje, waarin Xandrieke ligt, het weenerke, dat zoo koppig
nein kan zeggen. Het kopje komt boven de lakens uit, het gezichtje is in het kussen
gedrukt, de haartjes liggen er over uitgespreid de fijne schouwerkes in het witte
nachtponnetje schokken.... Xandrieke nu ze alleen ligt in de stilte en in deze
eenzaamheid, nu kon ze het niet meer houden, nee, nou drongen de tranen, nou wrong
het in da toegeschroefde keeltje, nou schruwt ze, schruwt ze, d'r gezichtje en het
kussen nat, nou schruwt ze, da koppige springende, droomerige ding, da kiendje uit
Weenen, da kiendje van Jantje den schoenlapper en zijn zuster Regien.
Op een stoel bij het bed aan het hoofd-eind daar liggen haar kleertjes en vóór de
stoel tusschen het koffertje met de kaart van de reis en de rugzak die den geur heeft
der reis uit een ver vreemd land, staan de schoenkes, de vonkelnieuwe schoenkes,
maar de zooltjes en de hakjes zijn vuil van de beslijkte beregende weg die het kind
straks ging, och, het schoone verjaringsgeschenk ontstaan onder den lach en de
gefloten melodieën uit het hart van onkel Jan, kortju, die Jan mee zijn weenerke en
mee zijn weensch.
ANTOON COOLEN
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Het Brusselsch geflikflooi rond Jan van Nijlen.
Opgedragen aan ‘De Witte Mier’.
De Brusselsche letterkundigen - bedoeld wordt de ‘Fonteintje’-groep - zijn druk
doende Jan van Nijlen ‘uit te graven’ en een goede gelegenheid daartoe is wel de
feestelijke Staatslauwer die ‘de Jan’ ontving voor zijn mooie dichtbundel ‘Het
Aangezicht der Aarde’. Rond het oeuvre van Van Nijlen schiet nu het bruidsloover
weelderig uit den brusselschen grond en wordt, naar alle regels der meest elpenbeenen
voornaamheid, overgeplant in het hollandsch bibliophielen-revuetje ‘De Witte Mier’,
dat nogal kwik de brusselsch-vlaamsche literatuur ten zijnent invoert.
Uitteraard goed georganiseerd, vrijwel vol samenhang, met de jaren z'n literaire
leden winnend, - die leden zijn meestal ‘ministeriebedienden’ wat de bloei der
‘brusselsche literatuur’ voor een deel verklaart - strekken de besten van die belgische
letterbeoefenaars ook in Holland hun kostbare hand uit over de hoogst-in-faam-staande
liberale bladen: zóo Karel van de Woestijne in de ‘Rotterdammer’, zóo Ferdinand
Toussaint in het ‘Handelsblad’.
Tusschen oud-Van Nu en Straksers en ‘Fonteinistjes’ is er gedurig een vriendelijk
‘va-et-vient’, die men tevergeefs elders in Vlaanderen aantreft. Al die Brabantsche
ivoren-torens ‘se rencontrent’. Meer dan eenmaal op een dag klinken er wederzijdsche
lofzangen: eigenlijk een dagelijksch koor en tegenkoor van ‘ministerieele bedienden’
die in hun vrijen tijd de ‘letterconste’ beoefenen. Om de eenzijdigheid te vermijden
ruilt men soms onderling pot-en-gueuze-pint voor een illuster banket en bekransen
ze zich elkaar, heen en terug, met belletrische rozen, festoenen, guirlandes, waarbij
het heel wat zeggen wil door Van de Woestijne of Toussaint als klassieke Muzenzoon
gezalfd te worden. Juist aan die brusselsche ‘zalf’ is er eindelijk een te-veel in de
hollandsche kranten en tijdschriften, want onder wie-het-weten-moeten wordt de
argwaan gewekt dat die zalf soms moeilijk te verantwoorden is door een prik
gedichtjes van Maurits Roelants of een dito der andere muzenengeltjes-zonder-vlerken,
al zullen de lezers van ‘Handelsblad’ en ‘Rotterdammer’ moeilijk anders blijven
weten, dan dat dit brusselsch klaverblad-van vier ‘dichters bij gods genade’ is, de
echte ‘poètes inspirés’, wier teedere pastel-versjes - als zoete room afgewogen op
hun blanke zielenschaaltjes - het kwalitatief winnen op elke andere ‘poète de
province’.
En nu zijn de vier piepjonge Heemskinderen, onder zijdelingsche leiding van de
vroegere garde, opeens erg druk bezig ‘de Jan’ - hij ook, gelukkig, werd een brusselsch
ministeriebediende - als brusselsch witlof te verpakken op export, via de ‘Witte Mier’,
naar Nederland.... Tu quoque, Jan! Jan, de joviale, Antwerpsche Jan, de
altijd-pijprookende ‘Jan’, ‘de Jan’, kleinzoon van Vader de Beucker en destijds
ongeveer inboorling der Davidsfondsche gemeente Borgerhout. De Jan, die destijds
alle konservatieve leuzen een papieren zotsmijter opzette en er prat op ging niet tot
de ‘pastoorsgezinden’ te behooren.
Het dekadent vernis van verliteratuurde bruidsknapen wordt hem nu properkens
aan de baard gestreken en de brusselsche éen-snarigheid ronkt hem rond de ooren,
terwijl de brabantsche ministerie-koren het ‘Allein in diesen Heiligen Halle’ aanheffen
Van de Woestijne - die rondtast naar dichters-volgelingen en aan eigen afgrond
wankelt, die nooit z'n hand voor de ‘Jan’ heeft rondgedraaid toen wij in ‘Vlaamsche
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Arbeid’ destijds, zijn ‘Verzen’ en ‘Het Licht’ om hun Virgiliaansche en latijnsche
helderheid, erkenden en opnamen - Van de Woestijne drukt zijn Jantje nu pathetisch
aan het hart en roemt, ten aanschouwe van Maastricht en Rotterdam, de klassieke
waarde van zijn stijl, terwijl Toussaint - de man van het afgeschaafde en gladde
verbeelding- en beeldlooze, ivoren kunst-proza - in het ‘Handelsblad’ iets ultra-nieuws
meent gezegd te hebben waar hij Van Nijlen's ‘fleur de poésie’ prijst.
Onder hun armen door mag dan nog wel even de dichterling-op-éen-snaar, de
jonge heer Maurits Roelants, piepfijn komen vertellen dat de dichter Van Nijlen aan
den ‘tand’ des tijds zal weerstaan.... Wel-toch, zou het heusch?
En om niet te gelooven: Dirk Coster moet het verdragen - ge weet dat Coster onze
‘Jan’ als laat-impressionist geen knip voor de vinger waard acht - hoe dichter Bloem
de ‘Jan’ als vér weg de eerste dichter van Vlaanderen na van de Woestijne,
katalogeert....
En zoo zit de ‘Jan’, de joviale, Antwerpsche Jan, de pijpenrookende Jan, de
Jan-van-hier en de Jan-van-daar, stijf in de brusselsche kindersuiker, gekonfijt in een
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oud en kameraadschappelijk Van Nu en Straks-doosje, besmeerd met de goedaardige
stroop van die goeie jongens.
We wrijven in ons oogen omdat we eigenlijk nu alles plots zoo vreemd vinden.
Het is vreemd, ja, dat de ‘Jan’ eerst te Brussel moest leven en schrijven om ‘ontdekt’
te worden. Het is bar-vreemd dat ‘De Witte Mier’ wiskundig-stellig weet mee te
deelen dat de ‘Jan’ meewerkte aan ‘De Beweging’, Groot-Nederland, Elsevier, De
Gids, Nieuwe Gids, Vlaamsche Gids, Gulden Winkel, Witte Mier.... en nooit, nooit
aan.... Vlaamsche Arbeid! (1906-1910).
Het is eigenaardig vreemd dat nergens de kans scheen geboden het redakteurschap
van Jan van Nijlen (1906-1909) aan ‘Vlaamsche Arbeid’ te vernoemen!
Het is ongelooflijk-vreemd dat geen enkele ‘witte mier’ schijnt te weten dat de
‘Jan’ zijn eerste letterkundige hand in 1905 in de mijne legde. *)
Het is allervreemdst dat gansch de periode van zijn Antwerpsch, letterkundig,
leven - en hoe interessant was dit niet! - er uitgeknepen wordt....
Ja, historie-schrijvende brusselsche kwanten, met je groote pennen en je uitgestrekte
dubbeltjes-volzinnen in de hollandsche bladen, dat alles is vreemd, idioot-vreemd.
Maar niet zoo vreemd, dat het niet te verklaren is. Ook de pas hervormde ‘Vereeniging
van Letterkundigen’ is een brusselsch ‘manoeuvre’. En waarom zou de tegenwoordige
‘inlijving’ van Jan van Nijlen er geen in ‘grooten stijl’ zijn?
Hij debuteerde onder deknaam Jan van Leenen in ‘Dietsche Warande en Belfort’
(1904) en in ‘Lectuur’ (1904).
Maar wij dulden het waarachtig niet dat die pages-met-polkahaar Jan van Nijlen
als hun dichter opeischen. Wij uit Antwerpen hebben een voor-gang op Brussel. En
niet alleen eischen wij Jan van Nijlen op, maar ook Constant Eeckels, ook Felix
Timmermans, ook August van Cauwelaert, e.a., die in ‘Vlaamsche Arbeid’ leerden
schrijven en er redakteuren waren. Je slijmerige en kil-groene hulderijmen (wat 'n
neiging tot de rijmen: vijlen, en kwijlen!) zingen dàt niet uit de vlaamsche letterwereld
weg.
Ja, dichter Bloem, nogmaals wordt onze wederzijdsche vriend Jan van Nijlen
miskend, omdat ze hem in Brussel een paart onthouden. Zoo 'n soort miskenning in
‘De Witte Mier’ voltooit die vroolijke onrechtvaardigheid, waaraan ook de
elpenbeenen torentjes en de horatiaansche walg van ‘Jan’ voor een deel schuld hebben.
Kunt ge U nog herinneren? wij gaven eertijds 'n Streuvels-nummer uit waaraan
(buiten ‘de Jan’) niets en niemand ontbrak; - Antwerpen was eerlijk - dit kon jullie
ten spiegel geweest zijn om evenveel de Antwerpsche pionniers van 1900 tot die
‘opdrachten’ en die ‘getuigenissen’ uit te noodigen. Nu was alleen maar de brusselsche
côterie eenzijdig aan het woord.
K.V.D.O.
N.B. - Waar heb ik het nou? Wel degelijk staat op de omslag van ‘De Witte Mier’
(December nr. '24) een Antwerpsche bijdrage vermeld, deze van A.J.J. Delen, over
‘De mensch Jan van Nijlen’. Doch ze is blanco en werd met onzichtbare inkt tusschen
de regels geschreven!? ‘Risum teneatis’!
K.V.D.O.
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De sacrament-hymnen van den H. Thomas van Aquine Door Pater
Oscar Huf, S.J. (Boosten-Stols, Maastricht.)
‘Pange lingua gloriosi Corporis Mysterium’.
Dit is het schoone thema overweldigend.
Maar de schoonheid van het Eucharistisch mysterie is gansch bovenzinnelijk.
Het zinnelijke erin heeft geen eigen waardeerbare schoonheid in de sobere
gedaanten; des te diepzinniger echter erkent het verstand de schoone verborgenheden
der realiteit, die door de sobere gedaanten zoo eenvoudig beduid wordt, èn
tegenwoordig wordt gesteld.
Die realiteit is de Goddelijke, de God-menschelijke - 't Is de gestaltenis van den
verheerlijkten Christus: schoonheid dus van de allerhoogste orde - maar symbolisch
versluierd, onttrokken aan zinnelijke aanschouwing en voorstelling; ideeële
verstandelijke schoonheid, kenbaar onder belichting van het geloof, dat zelf een
versluiering is. Deze ideeële schoonheid heeft veel verscheiden aspecten naar gelang
wij ons orienteeren in de mysterieën van de bestaanswijze, de wezensorde, de
doelstelling en de karakteristiek van den Eucharistisch-levenden Christus.
De bestaanswijze van Christus in de Eucharistie heeft dit eigenaardige, dat Hij,
onder de versluiering van de zinnelijke symbolen, geen zinnelijken vorm heeft. De
lijning van Zijne lichamelijke gestalte is opgeschort, omdat de natuurlijke omgrenzing
in de ruimte is opgeheven. Dit heeft zijne consequenties, die wonderbaar zijn - en
grillig spel voor vernuftigheden schaffen - de schoolsche middeleeuwers hielden
daarvan - maar die toch niet eigenlijk schoon kunnen heeten - Dergelijke
consequenties zijn: dat de Eucharistische Christus onder meerdere gedaanten tegelijk
tegenwoordig is, dat bij de breking der gedaanten het Corpus niet gebroken wordt,
dat bij 't communiceeren de enkeling en allen éen en 't zelfde ontvangen enz. Loutere schoonheid schouwt het verstand, als wij ons in de wezensorde orienteeren,
want dat is het vol-goddelijke, het vol-menschelijke, éen in den Godmensch, in den
Maagd-geborene, die verrezen levend in de glorie dominium van gratie voert over
de wereld en daarbij in de dood-gedoemde orde van vleesch en bloed met zijn
dood-levend Vleesch en Bloed het Eucharistisch Rijk wil bouwen, dat de Mystieke
Christus is.
En rijker wordt deze schoonheid als wij haar bezien onder het aspect dier verheven
doelstelling. Deze is erkenbaar aan de Sacramenteele gedaanten: brood en wijn, spijs
en drank. Sobere symbolen, die in hun eenvoud de klare waarheid beduiden, dat
Christus spijs en drank werd - klare waarheid - maar wat vernuft deinst niet te
schouwen in deze zon? Christus in zijn glorie spijs en drank om zijn leven te
communiceeren aan menschen, den zondigen mensch te vergoddelijken! 't Is de
doorvoering van zijn Incamatie-glorie over alle vleesch, 't is de inleving van zijnen
goddelijken Geest in den mensch wordend al-bezielend levensprinciep, opnemend
allen als leden in 't Lichaam - 't Mystieke. Maar dit heeft nog zijn eigen karakter, dat
nieuwe schoonheid openbaart.
Christus leeft in de Eucharistie uit kracht van de Consecratie onder gescheiden
gedaanten sacrificieel - het leven dat Hij meeleeft is zijn offerleven. Dat offerleven
heeft zijn H. Geest in de Menschheid van Christus voltrokken. Die Geest, inlevend
in ons, volvoert in de ledematen hetzelfde heiligingswerk als in Christus, veréénend
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in het Offer. Door zijnen Geest, meegedeeld in zijn Sacrificieele Lichaam-en-Bloed,
en veréénend ons als ledematen in 't Lichaam, zet Christus zijn Kruisleven in ons
voort. Het beginsel, dat het geheel in zijn eenheid omvat, omvat Christus èn ons in
eenheid van leven en Lichaam - 't Eucharistische Rijk.
Al deze schoonheden verder uit te diepen ligt buiten het kader van deze bespreking.
Ik heb ze in strakke trekken vooropgesteld, om Hufs inzicht te peilen in 't Mysterie
en den zin der hymnen en om daaraan de schoonheid der Hymnen van den H. Thomas
zelf te toetsen. Deze dragen gansch en al het karakter van den man, die denker was
- in dit geval: een dènkend dichter, schouwend naar de objectieve schoonheid, die
in de waarheid is; niet een dichtend denker, die de schoon geschouwde waarheid te
omkleeden weet met de stralende visies van zijn fantasie en te doorgloeien vermag
met den zielsgloed van zijn brandend gevoel. 't Is verstandskunst, die ook haar waarde
heeft en waardeering vergt - maar waarbij wij dan mogen vragen hoe hoog hij reikte
en hoe diep hij peilde in deze grondelooze gronden van 't Goddelijk-schoone.
Cyriel Verschaeve heeft dit niet gedaan. - Hij heeft den subjectieven gevoelsnorm
aan deze objectief-schouwende hymnen aangelegd. Hij doopte ze in het vuurbad van

Roeping. Jaargang 3

255
zijn persoonlijk gevoel - en, bleven er brokken goud en klonten edel metaal, het
geheel verpulverde onder zijn brandende critiek. Als een noodklok klonk het over 't
land. Pater Huf werd erdoor uit zijn tent gelokt en gretig greep hij de klokketouwen
om de feestklok weer te luiden die toch zes honderdjaren lang luidde - en luidt
ongeschrokken nog om ‘'t loos alarm’. P. Huf zegt het:
‘Hadde Verschaeve deze m.i. fouten vermeden d.w.z.
1. hadde hij zich niet te uitsluitend gesteld op het standpunt van “alleen lyriek is
poëzie,”
2. hadde hij meer rekening gehouden met de rechtmatige eischen, die de “sensus
liturgicus” hier te stellen had,
3. hadde hij, om dit nog even te zeggen, niet steeds zijn criterium van “persoonlijke
liefde-lyriek” op “begrippoëzie” toegepast....
dan ware zijn oordeel, dikwerf anders en beter uitgevallen, en zou ik niet hebben
mogen spreken van loos alarm’ (Huf blz. 75).
In al dit ware heeft Huf gelijk - 't is maar de vraag, hoe rekbaar dat ‘dikwerf anders
en beter’ moog blijken. - Ik schrijf geen critiek op Verschaeve's critiek - ik bespreek
Huf's dikke boek, daarom stel ik mij op zijn standpunt: ‘begripspoëzie’ - en dit is 't
ware.
Op dit standpunt gaan we garen het rijke ideëen-schoon, dat ik wees naar de
verscheiden aspecten, die voor den denkenden dichter in 't Gloriosi Corporis
Mysterium openliggen. En 't is waar. P. Huf gaart zeer rijke winst, overvloedig. 't Is
maar de vraag of Thomas' woorden zoo rekbaar als zijn gedachten zijn.
In de stemming van den beiaardier op den feestdag parafraseert hij:
De ‘begripspoëzie’ parafraseert hij theologisch. 't Is een compilatie van teksten
geworden. De boordevolle Summa - Contra Gent - In Dist - liggen als een boordelooze
zee voor hem open. Uit de enge gleuven van het sobere vers schiet hij dartel in het
ruime sop om den ideëen-buit te garen en het enge gleufke weer in te dragen. Hij
schrijft niet zoozeer een commentaar op den hymne-tekst, als wel theologische
tractaten naar aanleiding van dien tekst.
Hij hengelt naar het woord - legt woord voor woord onder den theologischen
microscoop en roept met St. Thomas nog een H. Augustinus, (pseudo) Ambrosius,
Gregorius, Leo, Chrysostomus bij, om onder de minutieuze belichting hunne wijsheid
te prijk te stellen.
Een gevaar heeft dit in: dat hij blind gestaard op 't kleine, de groote lijn niet zie.
Wij zullen hem volgen in de verklaring der eerste hymne: Pange lingua (Huf blz.
93).
Hij begint met te verklaren: ‘de geheimenissen van het glorievol Lichaam en van
het kostbaar Bloed.’ Hij zal zich dus orienteeren in de diepe schoonhdeen die er
liggen in de wezensorde van 't Mysterie - Neen. Hij hengelt naar de woorden: gloriosi,
pretiosi, stalt teksten uit van Augustinus, Thomas, Chrysostomus, Paulus - en den
eigenlijken diepen, substantieelen zin van Mysterium Corporis et Sangiunis ziet hij
voorbij.
Zoo voelt hij niet het majestueuze moment, dat de Rex gentium sticht zijn
Eucharistisch Rijk.
‘Fructus ventris generosi - Nobis datus natus ex intacta Virgine!’
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Eigenaardig - direct schiet de verklaarder weer af op het bijwoordelijke: generosi,
intacta. De edelmoedigheid (‘milde’ edelmoedigheid is leelijk) van Maria wordt
rijkelijk gevierd in schoone verklaring en met woorden van Bernardus. De
maagdelijkheid van Maria en de wonderbaarheid van haar maagdelijk Moederschap
wordt breed en schoon belicht met teksten van Thomas en Augustinus - maar ik zoek
de Eucharistische idee. Maria is Moeder ook van den Eucharistischen Christus.
Christus bij de instelling zijner Heilsorde gehoorzamend aan den Vader, heeft ook
gehoorzaamd aan zijne Moeder, die dienend den Vader in Zijnen Wil, gezag had
over haar Zoon, dat Hij Zijnen èn haren Wil zou doen. Wat Christus in zijne Heilsorde
gaf, gaf Hij om den Vader èn om de Moeder - ‘Nobis datus’ is dus wel vol
schoonheden in 't licht van het Eucharistisch Mysterie - In dat licht kon P. Huf dieper
schouwen dan onder zijn microscoop. Thomas is in dit éene woord rijker dan de
compilator in zijn lange zinnen.
‘Et in mundo conversatus sparso verbi semine.’
P. Huf schrijft: ‘....herinnert (aan) het heilrijke feit, dat Hij de krachten van zijn
eigen Vleesch en Bloed voor ons heeft willen ten koste leggen.... totdat Hij kwam
‘aan het einde van zijn inwoning en ommegang op aarde’ en aan al de Geheimenissen
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van zijn Wezen en Werken de bekronende afsluiting gaf sui moras incolatus miro
clausit ordine.
‘Miro ordine’, met een ‘wondere strekking, n.l. de Instelling der H. Eucharistie....
opperst wonder ons geschonken in de boven alles wonderbare
Zelfstandigheidsverandering....’ (blz. 99).
P. Huf ziet niet ver genoeg, doorziet zijn eigen gedachte niet. Hij zegt: de
Eucharistie is de bekronende afsluiting der zaaiing van Gods Woord. Welnu leg dat
semen verbi in de Eucharistische lijn. Door de inzaaiing van zijn woord komt toch
het levenscontact met het Woord tot stand, waarbij Christus mystiek geboren wordt,
om tot wasdom te rijpen bij de incorporatie door 't Corpus-sacrament. Zoo wordt:
de Eucharistie zelf de volrijping van het semen verbi. Maar dan moet men de ‘miro
ordine’ ook niet ‘beschränken’ tot de bijkomstige wonderheid van de
zelfstandigheidsverandering. De Eucharistie is niet het ‘Gedenkteeken van al zijne
Wonderwerken’ om de zelfstandigheidsverandering maar om zijn substantieelen
Inhoud.
‘In supremae nocte coenae’.
‘Met deze strofe komt de H. Thomas op het eigenlijke thema: de Instelling....’
Nu mag Cyriel Verschaeve zijn man staan. Nu moet Thomas zelf ‘met Sint Jans
oogen bewonderen en geen enkele schittering van de minste bijzonderheid laten
ontsnappen in dien donkeren Passieavond’. (Verschaeve geciteerd blz. 69). De criticus
wil dit, omdat hij wezenlijk dichter is.
- ‘Hij verhaalt - zegt Huf - de Instelling der Eucharistie in een uiterst simpel
couplet....’
Begripspoëzie? - en toch.... ‘waarbij hij, geheel in de lijn en onder den indruk van
dit Liefdegeheim bij-uitstek, de meest intieme en ontroerende trekjes, geheel
verteederd en verteederend naar voren brengt’. (Huf blz. 100). Met Sint Jans oogen
gezien? Wezenlijk ik zie ze niet. Thomas toont ze niet en Huf duidt ze niet, al laat
hij cursief drukken: ‘laatsten maaltijd broederkring - met eigen hand - zich zelf ter
nuttiging’ - De dichter dènkt, ziet niet, roert niet. Jammer dat Thomas de groote
begrippen niet vasthoudt, waarvan hij de semina zoo rijkelijk al heeft gestrooid.
Verbum caro panem verum Verbo carnem efficit. Dit glanst nog in den genialen
luister der groote Eucharistische ideëen, in al het overige dezer hymne dicht niet de
denker, noch denkt de dichter, zooals de Heilige dat kon.
Als wij een terugblik wagen naar het complex van ideëele schoonheden in het
Eucharistisch Mysterie, en wij overzien de hymne, dan treffen ons prachtige trekken,
maar het beeld is niet belijnd. 't Zijn spranken als sterren - t' is geen zon in voldag.
Niet noodig de overige hymnen op deze wijze te ontleden, en hun verklaring te
toetsen. Zakelijk is het bij allen hetzelfde. In de hymnen schieten bij wijlen lichtpijlen
uit, die verrukken b.v. Panis angelicus.... Se nascens dedit socium.... de eindstrofen
van Lauda Sion - Adore te verrukt en ontroert - maar eigenaardig is wel dat deze
‘begripspoëzie’ over de groote lijnen zoo sober aan begrippen is. De Semina der
schoone ideëen uit de wezensorde, doelstelling of karakter der Eucharistie komen1
niet tot volbloei - en eigenaardig ook, dat in het sterkst vernuftige Lauda Sion de
kern van den zang zich enkel orienteert in de wonderlijkheden der bestaanswijze.
Zoo ken ik uit de hymnen 't Mysterie - 't vol-schoone schouw ik niet, 't volle leven
voel ik niet.
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Zakelijk is 't bij de verklaring ook hetzelfde. Huf blijft naar woorden hengelen haalt bij wijlen mooi vernuftige vondsten op - zoo b.v. de relatio bij Thomas tusschen
devotio en contemplatio - Maar de groote, strakke lijn zie ik niet. Een ding begrijp
ik niet: hoe hij in het Corpus Christi den Spiritus Christi vergeten kan. Is niet de
Geest het al-belevend beginsel. Zegt niet Jezus: Caro non prodest quidquam, spiritus
est qui vivificat?....
't Schort hier niet aan de schoolsche maar aan de Paulinische gedachte Beider werk is goed - alleen - mocht Thomas nog rijker hebben gedicht en Huf
eigener hebben gedacht. Ik vermoed dat Thomas zich te veel hield aan zijne vermoede
exempelen en Huf aan de letter van gevonden paralellen.
Geldrop.
A. v. DELFT.
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De strijd om de soberheid
Aan Pater Ildefonsus te Helmond.
Vindt U niet, dat de pijnlikheid der geheel-onthouding, in de meeste gevallen ligt in
't uitzonderlike, waartoe ons dit offer verplicht in verkeer en gezelschap? Want 't
weerstaan aan de drank-lust en aan de prikkeling van de alkohol, dat is - voor de een
wat langer als voor de ander - iets onaangenaams voor 'n bepaald aantal dagen: dat
is 'n kwestie van tijd: dat leert zich aan, en wordt tot 'n gewoonte, die uiteraard de
daden lenig en makkelik maakt.
Maar de telkens varierende tegenstelling tussen ons en de meerderheid: 't telkens
afwijzen van allerhartelikste en aller-welmenendste verzoeken: 't ontmoeten van
zoveel verbazing om 'tgeen we doen: en 't niet-begrijpen in nochtans op velerlei
gebied dikwels schrandere mensen: dat is iets biezonder smarteliks. Ik meen, dat in
deze inwendige schrijning 't wezenlike ligt van ons offer.

Hebt U bemerk, t dat ik 't wezenlike van dat offer ook niet ontwaar in de luchthartige
scherts, waarmee de gezellige z'n volle roemer aanklinkt tegen de lege van ons: noch
in de vaak liefdeloze beweringen, waarin zo dikwels de rechtvaardiging gezocht
wordt van eigen gedrag.
Want voor dit alles en nog heel veel meer, zijn we paraat: en slechts op 't zwakke
en zelfvergeten moment stoort 't de zekerheid van ons binnenste. Die overvallen en
aanvallen zijn onvermijdelik: en zich erover teleurstellen zou even dwaas zijn, als
in de strijd zich bedroeven, omdat de vijand zich verweert. Ja zelfs, op de geheime
desertie van strijdbroeders is de waarachtig-strijdvaardige voorbereid.
Maar de vervreemding van die 't goed met ons menen, de verwondering van goede
mensen, ons antwoord met 'n weigering, waarvan de verheven betekenis ontgaat, op
'n vraag vol hartelike welgezindheid: of hoe dan ook 't konflikt tussen ons en anderen
geschiedt - mits in de edele gedeelten van onze wederzijdse gevoelens - dikwels bij
heel weinig woorden, in 'n oogwenk, dikwels onopgemerkt door velen: zie, dat is 't
offer, dat nooit gewent, omdat 't zich telkens weer anders voordoet, en dat terecht
z'n zinnebeeld vindt in 't kruis.

We moeten deze ontsteltenissen niet willen voorkomen, noch in ons zelf, noch in de
anderen. 't Zou in ons zelf 'n aantasting zijn van 't offer-wezelike: de heilige stille
pijn, die we diep en volkomen moeten ondergaan: want die de loutering is van ons
lager deel, en die de bevrijding is van 't hogere, 'n bevestiging van datgene in ons,
waar God
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woont: die nog heel veel meer is, waarover ik aanstonds wat ga zeggen.
Ook niet in anderen moeten we 't onaangename van onze onthouding willen
wegnemen: waartoe we uit goedheid, uit bedeesdheid, uit 'n onredelike vrees voor
't uitzonderlike, ook al uit praktiese levenszin (o, o, die praktiese levenszin!) allicht
geneigd kunnen zijn. In de afgezonderdheid ligt ook ónze kracht, zowel om te
volharden als om te overtuigen. 'n Eerlike bekentenis toch van eigen levensinzicht
heeft als onfeilbare zielkundige weerslag: in ons zelf, 'n bevestiging in de trouw aan
dat inzicht, en in de vreemdeling, op 't goed moment, minstens 'n eerbiedig nadenkend
verwijlen bij die bekentenis, niet zelden gedeeltelike of volledige overgave aan de
bedoeling, die zonder schaamte werd meegedeeld.
Er is zoveel bedorven door kompromissen: er is zoveel twijfel ontstaan aan
oprechtheid door toegevendheid onder de schijn van naastenliefde. O de schemer
van 't onuitgesprokene, van de aarzeling. Wanneer hij heerst in ons, wat 'n
vertroebeling van ons geluk, wat 'n halvering van onze kracht, wat 'n verkwijning
van onze durf. Te weten, dat er verraad gepleegd is aan iets nobels om lief te zijn
tegenover den ander!
In de afgezonderdheid ligt ons offer en onze kracht: en elke onredelike
inschikkelikheid - ik zie niet in, wanneer ze redelik zou kunnen worden in onze
biezondere tijd - waardoor we treden uit deze afzondering, waardoor dus de markante
lijn van onze principieele onthouding zich vervaagt, is 'n bestendiging van de
maatschappelike kwaal, die we willen bestrijden, is tevens 'n verzwakking van eigen
dervingskracht.

We mogen niets meer toegeven: we moeten dit ons zelf herhaalde malen zeggen: we
moeten 't toeroepen aan onze geestgenoten op de bijeenkomsten.
O 't ware aangenamer misschien, we kregen 'n soepeler levensbeweging, we telden
meer vrienden, we waren welkomer in de gezelschappen, als we luchthartiger dachten
over de drinkgewoonte, als we met 'n sierlike vlucht boven 't bewustzijn uit van de
maatschaplike mistoestanden, ons één wisten te voelen met zoveel lieden, die niet
zien, wat wij zien, en die geen plicht of dringende wenk van God gewaar worden,
waar die in scherpe werkelikheid voor ons aanwezig is.
Wij echter verzaken aan die gemakkelikheid: we hebben 'n andere roep gehoord:
't onaangename van onze onverdraagzaamheid is 't onaangenaamst voor ons zelf:
maar we mogen niet anders: en de pijn is ons daarom zeer lief.
Want er voltrekt zich iets zeer schoons.
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Wanneer wij volharden, voltrekt zich iets zeer schoons. Ik denk nu niet allereerst
aan de maatschaplike bewustwording van de kwaal alkoholisme: of aan de wijziging
en afname der drink-gewoontes, of aan de aarzeling tenminste, in de handhaving van
die gewoontes. Zeer zeker: dat verheugt ons innig, omdat 't de tekenen zijn, dat 't
verderf al reeds is aangetast in de kern, in de idee, van waaruit de onmatige daden
voortkomen. En het is in deze algemene wending der geesten, dat we de moed zouden
kunnen vinden, om in biezondere gevallen van konservatisme, van bewuste of
onbewuste weerspannigheid, in plaatselike onwetendheid en onverschilligheid, niet
te versagen.
Maar 't schoonste echter voltrekt zich onzichtbaar, en geen statistiek bevat 't in
cijfers. Zou 't misschien daarom zo weinig besproken en gevierd worden? Want onze
waarde-bepalingen staan zo sterk onder de invloed van 't zintuig, en prakties erkennen
we realiteit slechts daar, waar we ze zien met 't lichamelik oog.
In de onwetendheid van mijn zinnen belijd ik echter:
1. de versterking van m'n eigen onstoffelik deel door de drankderving, zodat ik
veiliger dit kostbare onsterfelike deel weet te bewaren tegen de aanrandingen der
fataal-werkende machten der stof om mij en in mij.
2. de welwillendheid van God, Die aan 't offer van den eenling 'n mondiale
betekenis geeft, omdat Hij in Zijn Zoon 'n saamhorigheid, omvattende alle mensen,
gesticht heeft, waardoor de derving van den een de matigheid van den anderverzekert,
of de onmatigheid van den ander uitboet.
Wat is 't jammer, dat we over deze grote positieve waarden van 't offer zo weinig
elkander onderhouden: want 't niet onmiddelik waarneembare, wat de mond op
geregelde tijden niet belijdt, daaraan gelooft 't hart niet meer op de duur: terwijl juist
deze onzichtbare invloeden van 't onthoudings-offer ons altijd begeesteren kunnen,
omdat ze altijd werkzaam zijn: en onafhankelik van uiterlike omstandigheden, als
morele zegeningen neerkomen op ons zelf, en op onze dierbare broeders en zusters.
Krachtig in ons zelf, beheersen we, van uit de diepste verborgenheid, tevens de
gemeenschap: op mijlen afstand onbekende geluksdragers in duizend mense-levens.

Vooral wij in 1925 voelen zeer sterk voor deze twee positieve waarden van 't
onthoudingsoffer. We zijn terecht afkerig geworden voor 't werken aan de
gemeenschap zonder meer: wij eisen waarborgen, dat onze opmerkzaamheid allereerst
valt op ons zelf. Want wat we pijnlik ervoeren in ons zelf en in anderen, is: dat 't
werk in de ruimte
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'n beletsel geworden is voor 't werk in de diepte: we zijn ons zelf kwijt geraakt in de
menigte: met 't gevolg, dat van Ginneken knap kan bemerken: hoe deze tijd van
malaise allereerst z'n oorzaak vindt in 'n gebrek aan persoonlikheden.
Daarom kon de drankbestrijding voorgesteld als louter maatschappelik werk ons
niet sterk meer bekoren: ze werd ons te ijl, te onbepaald, te veel zwaaiend in de
ruimte: ze eiste krachten op ten koste der persoonlikheids-vorming, 'n werk van
eenzaamheid, van strakke bezonnenheid en van veel wil. Maar sinds we in haar 'n
waarde van zelf-vorming erkenden, toen werd ze ons dierbaar: 'n nieuwe kans
nietwaar, om bij zoveel neerwaartse krachten in eigen wezen, de opwaartse kracht
der ziel te sterken, en de gebeurtenis te verhaasten van onze wedergeboorte tot de
vrije, frisse mens, die resoluut post vat tegenover de dekadentie der westerse
beschaving. De drank-strijd werd niet meer tot iets aparts, waaraan we doen na de
volbrenging van onze dagelikse plicht: als iets wat omgaat langs de kern van onze
innigste verlangens naar 'tgeen we nu eigelik willen zijn: maar hij werd de
verwerkeliking van één uit de vele overtuigingen, die aan elkander verwant, te zamen
't inwendig bezit uitmaken van wat ik zou willen noemen: de na-oorlogse demokraat,
die genoeg van de schijn, van de bijkomstigheid - en konventiekultus, van de halfheid
en traditionele ondoelmatigheid, de hierarchie in eigen wezen naar evangelies plan
herstellen wil allereerst, en in zóverre aan de gemeenschap werkt, als nodig is om
deze hierarchiese ordening voor allen in de maatschappelike samenleving mogelik
te maken. Want wie dat wezelik wil, zal terstond moeten inzien, hoe zeer 't
alkoholisme deze hierarchiese ordening in de afzonderlike mens verhindert, omdat
't de hoogste potenties benevelt en uiteraard de zin meer geeft dan hij waard is:
hoezeer 't alkoholisme ook de hierarchiese ordening der maatschappij belet, die
aldus in haar tezamen stellende elementen - de afzonderlike mensen - wanordelik
gemaakt is.
Maar ook de mystieke betekenis der drank-derving is ons lief, is ons buitengewoon
lief: 't stille doen van dat offer in 't besef, dat 't 'n medemens helpt als uitboetende
kracht, als 'n sterkende kracht: met telkens die verruimende overtuiging, 'n aktief
deel ten goede te wezen in dat enorme en onderling tegenstrijdig en toch weer zo
saamhorig geheel van mensen: waar door den een zoveel geluk kan worden gebracht
aan den ander, ongezien - dat is zo schoon - maar altijd tot lof van de Vader, van
Wie we de kinderen zijn.
O we hebben zoveel trek naar de onzichtbare werkelikheid, waar 't zoveel harteliker
en inniger is, zoveel zuiverder en rustiger als in de
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zichtbare: we voelen zo goed weer achter de schijn 't wezen, en achter 't eindige 't
oneindige: en verbijsterd om zoveel teleurstelling, om 't zelfbedrog van onze zonden,
en om de God-vergeten kultus der zichtbaarheden, o herstel in de kern van onze ziel
't kontakt met U, Onzichtbare: en leer ons de wereld zien als de bijkomstigheid, die
wentelt om U, in U, door U, die enkel bestaat voor U, de alleenwaardige
zelfstandigheid.

De diepe betekenis van 't offer der drankderving stemt tot grote dankbaarheid tot
Degene, Die tot deze nobele zelfbeheersing ons eens heeft opgeroepen. En Zijn teken
moet wel duidelik zijn, waaruit we opmaken, dat Hij ons ontslaat van deze
wereldzending.
Om wille van Hem, die ons uitzendt, en om 'n juiste inschakeling van onze geringe
in Zijn hevige kracht te verkrijgen: om wat te verkondigen van Zijn geest en wat te
werken in Zijn geest, Die alles tot stand brengt door de krachtige zachtmoedigheid:
mag tegenstand ons nooit verbitteren; terwijl, die arbeidt in funktie van 't eeuwige,
zich al heel weinig bekommeren moet om haastige triomfen. Niet bovenal in de
aanval ligt ons welslagen, niet in betoog en welsprekendheid noch in 't schrander
debat, niet in de wet of opgedrongen overmacht, maar in de vriendelike verdraagzame
sterkte van onze levenshouding, in de adeldom van onze gedachten, in de kalme
krachten van onze wil, en in de ontvankelikheid van onze gevoelens, gelijk deze drie
edel, krachtig en bewogen 't beste ontbloeien in de mens, die in ootmoed 'n offeraar
is om Jezus. De beste propaganda der drankbestrijding is 'n schoon leven van de
bestrijder: en aan de zachtmoedig zich openbarende overtuiging weerstaat op de duur
wel niemand.
SITTARD.
M. MOLENAAR, M.S.C.
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De nar en de wijze
(Fragment uit een studie over Gilbert Keith Chesterton)
(Vervolg en slot)
Het menschelijk geslacht - ‘waartoe’, naar Chesterton met voldoening vaststelt,
‘zoovelen onder mijne lezers behooren’ - het menschelijk geslacht heeft altoos de
gewoonte, om alles anders te doen, dan verwacht werd: en zoo behoeft 't niet te
verwonderen, dat Londen in het jaar 1984 bijna gelijk is aan het huidige Londen. En
Londen is hetzelfde gebleven, omdat de mechanische barbaarschheid, die de heer
H.G. Wells cum suis beschouwt als de nieuwe triomf der menschheid, tot andere
uitkomsten heeft geleid dan verwacht werd: de mensch van het mechanisme heeft
alle geloof aan eigen inspanning, aan eigenheid, aan persoonlijkheid verloren. Hij
gelooft niet meer in het sprookje, in het avontuur, in de catastrophe: onder het
mechanisme gebeuren alle dingen, gelijk zij moeten gebeuren, en de stofjes, die nu
en dan de raderen onklaar maken, zijn weer deelen van een grooter mechanisme.
Hoe geruischloozer het mechanisme wordt, dat het leven van den modernen mensch
omvangt en steunt, des te weerloozer is deze mensch overgegeven aan het
mechanische despotisme. Engeland wordt geregeerd door een koning, aangewezen
door het lot, zoozeer berust lot en leven op het mechanische. Doch de catastrophe,
de groot-menschelijke catastrophe, is nabij, wanneer onder de regeering van Auberon
Quin het dilettantisme tot werkelijkheid wordt, wanneer Adam Wayne als provoost
van Notting-Hill zich verzet tegen den afstand van Pump Street aan den provoost
van North Kensington....
Er zijn dilettanten des levens, die het leven laten voorbijruischen als een lauwe
stroom; er zijn dilettanten des levens, die in koortsachtige opwinding de dagen slijten
in experimenten zonder tal. Auberon Quin behoort tot de laatste soort. Auberon Quin
is de kunstenaar, die de realiteiten niet aandurfde; ware 't anders, hij zou een groot
hervormer zijn geweest door zijne scheppende verbeeldingskracht, door het bezit
van ‘l'imagination qui crée des formes’, zooals Georges Valois zeggen zou. Doch
Auberon Quin mist den gloed dier verbeeldingskracht, die het oude en vaal-gewordene
verteert en in de vlammen den nieuwen bouw en de nieuwe ordening der wereld
rijzen ziet. Doch, hoe beperkt ook in het dilettantisme des levens, is Auberon Quin
een groot levensspeler en hij speelt een grootsch festijn met de donkere wereld, vaal
en zwart als een vormloos ding. ‘Each time is a dream that is dying; or one that is
coming to birth’, zoo had de dichter van den dichter
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gezegd: iedere tijd is een stervende droom, of een droom die geboren wordt. En wat
aan deze geruischlooze, mechanische wereld ontbreekt, is het scharlaken en goud
van den droom, en Auberon Quin wil droomen voor haar. En hij droomt den tijd
terug, waarin de wereld niet zoo vormloos open lag voor ieder, die haar overvliegen
kan; toen het hart des menschen hing aan den eigen heuvel; de eigen stad tusschen
de poorten, de eigen straat met de welbekende gevels, die knikten iederen morgen
ten groet en elken avond leken in te sluimeren; het eigen gilde; eigen taveerne en
eigen kerk. Auberon Quin weet, hoe de wereld zich ontwikkeld heeft: de eigenheid,
het eigen karakter van eigen, kleinen kring is telkens weer opgelost in altoos grooter
agglomeratie, en telkens weer is een stukske van eigen souvereiniteit verloren gegaan
in een wanschapen theoretische constructie van aaneengevoegde landen en
saamgelijmde wereldbrokken. Auberon Quin kon - in Londen van het jaar één duizend
negen honderd en vier-en-tachtig - reeds het doel bereikt zien van een vrede, die
louter een ontstentenis van oorlog is. In het jaar 1984 zal er geen oorlog meer komen,
want er is niets meer om oorlog voor te voeren: geen vaderland en geen
vaderlandsliefde, geen huis en haard, geen eigen rechten en vrijheden. De wereld
leeft onder een onmeetlijk protocol, dat zelfs de ademhaling der volkeren regelt.
Voor het waardelooze wil niemand strijden, en 't is ook een weg naar den vrede: het
leven en al het streven des levens waardeloos te maken. In de wereld der mechanisten
is het leven een gewoonte geworden: zoozeer zelfs, dat niemand zich meer afvraagt
of 't een goede of slechte gewoonte is. En nergens - in die wereld van 1984 - een
spoor van die Macht, die vrede had kunnen brengen door een eenheid in den geest,
veilig als van kinderen in moeder's armen; vrede in een eenheid, die zoekt de hooge
weiden van God; en iederen vijver en ieder bosschage hier ongemoeid laten kan. Het
Gezag, de goddelijke souvereiniteit ontbrak, die al het kleine omvatten kan in een
groot en weidsch geheel, zonder het kleine te krenken of te kneuzen. Auberon Quin
is kunstenaar, en in zijne verbeelding herschept hij het gemis. Auberon Quin is een
dilettant; hij kan niet, door zijn hervormenden wil, de herschepping van het gemis
meer doen zijn dan een spel. Londen is verdeeld in buurtschappen, waarover een
provoost regeert; voor iedere buurtschap ontwierp Auberon Quin kleuren en blazoenen
en wapenteekenen; en in het vale leven der stad gaan kleuren gloeien als op een feest.
Doch alles is een spel, een spel van bestudeerde dwaasheid en afgemeten
uitgelatenheid soms, totdat....
Totdat Adam Wayne provoost wordt van Notting Hill. Auberon Quin is als een
vlam en een dwaallicht, dat lokt door de velden, maar nooit verwarmt; Adam Wayne
als een vlam in den haard, gloeiend
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in de verre vensters van het huis, die alle zwervers en alle rabauwen van de wegen
roept. Adam Wayne heeft een groote liefde: de liefde voor Notting Hill. Adam Wayne
maakt van het dilettantisme van Auberon Quin een grootsche werkelijkheid; hij wordt
de groote hervormer, die den aardbol zal doen draaien op zijne hengsels, regeerende
op Notting Hill.

De droom van den koning en de werkelijkheid van Adam Wayne kunnen elkander
niet naderen dan na de nederlaag, want de koning wil uit het heden vluchten in een
droom; Adam Wayne heeft de visie van de jongste dichters: hij herschept het leven
van dezen tijd, met eigen gang en eigen wetten, tot de schoonheid, die van alle tijden
is. Adam Wayne kan de groote stad bezien met de oogen van een kind, en hij heeft
het kinderlijke behouden, dat alle patriotisme eigen moet zijn: vaderlandsliefde kent
de schoone schaamte van alle liefde: wanneer vaderlandsliefde roemt op de grootte
van het land, is zij reeds hoogmoed geworden; en de ware liefde kent den trots om
het kleine. ‘Het loodkleurige Londen werd voor hem vol romantisch goud.... Hij
gevoelde dit het sterkste in den avond, wanneer Londen waarlijk zichzelve is, wanneer
haar lichten schijnen in het donker als de oogen van ontelbare katten, en de lijnen
der donkere huizen den stoeren eenvoud bezitten van blauwe heuvelen.’ Voor Adam
Wayne was de kunstmatige stad de natuur geworden; en de steenen en de gaslampen
waren dingen, zoo oud als het uitspansel.
En iets, zoo oud als het uitspansel, wil Adam Wayne verdedigen tegen aanvallen
als de eischen van het verkeer, dikwijls de eischen van plutocraten: Pump Street moet
worden verdedigd tegen plannen tot afbraak. En dan begint het glorierijke en dwaze
verhaal van den oorlog om Pump Street, waarbij een kaartje van dit deel van Londen
dienst moet doen, om den lezer te geleiden te midden van al de strategische en
tactische verwikkelingen van den strijd en den vrede, totdat het eerst zegevierende
Rijk van Notting Hill in den strijd tusschen edelmoed en hoogmoed in een volk, die
in alle eeuwen herleeft, bezwijkt voor den hoogmoed, en verslagen wordt om zijne
tyrannie.
De geschiedenis van het Rijk van Notting Hill en zijn Napoleon is zoo vol
wonderbaarlijken onzin, dat velen den diepen zin niet zullen verstaan, en eindigen
zullen met een juffertjesschrik voor al de bloederige, meer dan bloedige, gevechten
op een barricade, door soldaten, die 't meest weg hebben van flibustiers, met lappen
voor een oog en hinkende om een schampschot. Doch anderen zullen ook, na dit
festijn van glorierijke dwaasheid en droeve wijsheid, het boek terzijde leggen,
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vol gepeins om de gedachten van dezen lachenden philosoof. De mechanische
ontwikkeling der wereld kan een vrede brengen, zoo omwonden door de banderollen
der protocollen, dat de natuurlijke verlangens van den mensch uitbarsten weer in
eene geweldige catastrophe. De beweging voor den vrede zal dit probleem moeten
oplossen: hoe kan de souvereiniteit van volkeren zóó worden bewaard, dat zij eigen
persoonlijkheid en eigen rechten en vrijheden kunnen bezitten, zonder de fatale
botsingen, die door een stug handhaven van eigen persoonlijkheid ontstaan? De
oplossing zal waarschijnlijk altoos alleen kunnen worden benaderd, doch zij kan
alleen worden gevonden wanneer een geestelijke eenheid de algemeenheid der
menschen omvat in een samenstemmend antwoord op de diepste levensvragen, en
die geestelijke eenheid zoo sterk blijkt, dat zij al het persoonlijke van volkeren en
naties omvatten kan, zonder dit te kneuzen.
Alle pogingen om tot den wereldvrede te geraken buiten die geestelijke één-wording
om, zijn slechts een schema, waarin de geest het leven brengen moet. Een schema,
dat naarmate de geestelijke één-wording groeit onder de menschheid, ook wint aan
kracht en bezieling en werkelijkheid voor de menschen en de volkeren en de staten.
Er is echter ook een streven naar één-wording in de materie en het mechanische, dat
in den dienst van de materie zelfs den dienst van God naäpen wil. De mensch, reeds
vernederd tot een product der economische omstandigheden, wordt tot het lijdend
voorwerp eener onbegrensde reeks van proefnemingen, zooals Lenin aan Wells
aankondigde. Wanneer de mechanisten de menschheid willen opeischen, voor hunne
proeven, dan is 't beter te sterven op de laatste barricade, dan de wereld aan hen over
te geven. Bloed is een zeer bijzonder sap; bloed is een zaad - en 't mag worden
uitgestrooid op den akker der wereld, opdat de mensch en de waarde des menschen
behouden blijven voor de vivisectie, die bij hare proefnemingen het leven met
eenzelfde ontzettende gemoedsrust verspilt, als waarmede Caligula een vlieg
doodkneep.

De drie boeken van Chesterton, die we hier behandelen, geven alle drie, in hoe
groteske verschijningsvormen ook, wezenstrekken weer van heel die wereld, die in
de loopgraven haar graf gevonden heeft, al kunnen de plechtigheden der begrafenis
langer dan een eeuw duren. Het derde boek - ‘The Flying Inn’ - doet dit ook, doch
hier is de charge met de pen van Chesterton moeilijker na te speuren: er is in dit werk
een te veel aan vernuft, dat soms in spitsvondigheid verloopt. 't Is alsof Chesterton
zich door de veelvuldigheid van verbijsterende verschijn-

Roeping. Jaargang 3

266
selen in den tijd teruggedrongen voelde, als de laatste verdediger van een dorp die,
met een pistool in iedere hand hijgend tegen een doornhaag leunt, schietend in een
drom van vijanden, die nochtans niet verminderen, doch wreed schijnen te
vermeerderen als in een nachtmerrie. ‘The Flying Inn’ heeft ook 't meest het karakter
van een parodie. In de beide andere boeken, blijft ook in het verhaal de ontzaglijke
ernst bewaard: de schrijver jaagt mee over bergen en dalen met de duelleerenden
van God en Satan en hij is aide-de-camp van den Napoleon van Notting Hill. De
caricatuur in de beide eerste werken was waarlijk een overdrijving van de waarheid;
hier groeiden bestaande tendenzen in het moderne leven monsterachtig uit, doch 't
waren bestaande tendenzen. Doch bij ‘The Flying Inn’ gevoelen we meer de parodie:
de ernst en de liefde van de caricatuur zijn hier geworden tot een in het belachelijke
trekken van een streven, en de pijlen van het vernuft dreigen hier onschuldigen te
treffen. Soms is de parodie alleen verstilde ironie: er is een bladzijde parodie op de
moderne Bijbelcritiek in dit boek, zoo volkomen den stijl nabootsende van een op
zalvenden toon vernielen der zekerheid van ieder begrip, dat hier de parodie wordt
tot een grootsch hekeldicht-in-proza. Hier is een stuk uit professor Widge's beroemd
opstel over ‘De historiciteit van de Petro-Piscatoriale Phenomena’, gelijk 't verscheen
in het ‘Hibbert Journal’:
Ieder herinnert zich de voornaamste stelling van professor Widge: dat de
moderne criticus op de wonderen van het Meer van Tiberias hetzelfde
critisch beginsel moet toepassen, dat Dr. Bunk en anderen met zooveel
succes hebben toegepast op de wonderen in het Cana-verhaal: ‘Zoo
gezaghebbende mannen als Pink en Toscher’, schreef de professor, ‘hebben
nu met een gezag dat geen ontwikkeld brein in twijfel mag trekken,
aangetoond, dat de Aqua-Vinic thaumaturgie te Cana volkomen
onvereenigbaar is met de psychologie van den “meester van het feest”,
gelijk het moderne onderzoek die heeft geanalyseerd; en eveneens
onvereenigbaar met de Judeo-Arameesche psychologie in dit stadium harer
ontwikkeling; en mede pijnlijk in tegenspraak met de verheven denkbeelden
van den betrokken ethischen leeraar. Doch indien wij opklimmen tot hooger
regionen van moreele volmaaktheid, dan zal 't waarschijnlijk noodig zijn
het beginsel van Cana toe te passen op andere en latere gebeurtenissen in
het verhaal. Dit beginsel is, natuurlijk, vooral uiteengezet door Huscher
in dien zin, dat heel de episode onhistorisch is; terwijl de andere theorie,
dat de wijn niet-alcoholhoudend en op natuurlijke wijze met het water was
vermengd, harerzijds bogen kan op den indrukwekkenden naam van Minns.
Duidelijk is, dat indien wij hetzelfde alternatief toepassen op de
zoogenaamde Miraculeuze Vischvangst, wij met Glip moeten aannemen,
dat de visschen opgevulde nabootsingen van visschen waren, die op
kunstmatige wijze in het meer waren geplaatst (zie “Christo-Vegetarisme
als een Wereld-Systeem” door Rev. Y. Wijse, waarin deze stelling met
kracht wordt verdedigd) of wij moeten, volgens de hypothese van Huscher,
aan het piscatoriale verhaal iedere aanspraak op historiciteit ontzeggen.
De moeilijkheid door de meest stoutmoedige critici (zelfs Pooke) gevoeld
tegen het aanvaarden van deze volslagen destructieve houding, is de
beweerde onwaarschijnlijkheid, dat zulk een uitvoerig verhaal zou kunnen
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aannemen. Door Pooke wordt er op gewezen, dat volgens de theorie van
Huscher een metaphorische doch tenminste opvallende bemerking, zooals
“Ik zal u visschers van
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menschen maken’ werd uitgebreid tot een realistische kroniek van
gebeurtenissen, - die geen melding maakt, zelfs in de blijkbaar
geïnterpoleerde passages, van menschen, die werkelijk in de netten werden
gevonden, toen zij uit de zee, of juister, uit de lagune, werden opgehaald.
't Moest getuigen van euvelmoed of zelfs van slechten smaak bij eenieder
in de moderne wereld om betreffende het een of ander onderwerp met
Pooke van meening te verschillen, doch ik zou 't willen wagen te
veronderstellen, dat juist de academische schittering en de eenige positie,
verworven door den eerbiedwaardigen geleerde (wiens
negen-en-zeventigste geboortedag verleden jaar in Chicago zoo schoon
werd gevierd) hem alleen intuïtieve kennis kan hebben geschonken van
de wijze, waarop dwalingen ontstaan bij gewone menschen’....
Hier is de parodie verstild in de ironie, doch elders heeft de parodie alleen het wreede
van een lachspiegel en worden we te ver weggevoerd van de werkelijkheid. ‘The
Flying Inn’ mist ook de groote eenheidsgedachte, waartoe we in de beide andere
boeken steeds terugkeeren, al dolen we ook langs de vreemdste slingerpaden. ‘The
Flying Inn’ verwerft onze waardeering en ingenomenheid slechts fragmentarisch,
maar dàn ook terdege. Er is wel eens valsch vernuft in ‘The Flying Inn’, maar er is
ook compensatie: wanneer de schrijver niet maat houden kan, dan slaat hij aan het
zingen (niet aan het dichten), en hij kan wijs houden. Ik heb in dit boek geen tijd om
me bezig te houden met de gezangen van G.K.C., om de eigenaardige reden, dat ik
zoowat bij ieder gezang een ànder boek zou moeten schrijven ter toelichting. Want
Chesterton schrijft verzen bij allerlei gebeurtenissen; hij maakt een lied op een
krantenbericht, en zwoegt zóó onzen stiel den Zangberg op. Doch als ik er tijd voor
had, zou ik wel iets willen vertellen van dien weergaloozen hekelzang op F.E. Smith,
als ik me niet vergis de huidige Lord Birkenhead, waarin iedere klank ziedt van toorn,
reeds in de eerste regels....
Are they clinging to their crosses,
F.E. Smith,
Where the Breton boat-fleet tosses,
Are they, Smith?....

Doch dan zou een langademige verklaring vooraf moeten gaan over de ‘Welsh
Disestablishment Bill’ en nu iedereen vergeten heeft, wat dit was, is 't onbegonnen
werk. Doch de Nar en de Wijze in ‘The Flying Inn’ - kapitein Patrick Dalroy en de
herbergier Humphrey Pump - spreken dikwijls zingend, met name de kapitein,
wanneer deze uit het vat met rum van Pump gedronken heeft. Doch Humphrey Pump
is als alle goede herbergiers een wijs man; die bij het drinken en het maken van
verzen maat houden kan, wat ge bij de huidige dichters niet zoo grif zeggen kunt,
tenminste wat de verzen betreft. Humphrey Pump maakte slechts ééns in zijn leven
verzen; een tweede
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maal bleef 't bij probeeren, doch die ééne maal ontstond een Haatzang tegen
Kruideniers, die de eeuwen trotseeren zal. Want de herbergier bezorgt voedsel en
drank en de kruidenier.... ‘doet ook in koffie, maar 't zijn knoeiers’.
De titel is: ‘Lied tegen Kruideniers, door Humphrey Pump, eenig eigenaar van
“The Old Ship”, Pebbleswick. Goed Logies voor Mensch en Dier. Bekend als het
Huis, waar zoowel koningin Charlotte en Jonathan Wilde logeerden bij verschillende
gelegenheden; en waar de chimpansee-man voor Bonaparte werd aangezien. Dit lied
is geschreven tegen Kruideniers’. Het lied is te lang om me te durven verstouten, 't
heelemaal aan te halen, doch enkele coupletten mogen niet ontbreken:
‘God made the wicked Grocer
For a mystery and a sign,
That men might shun the awful shops
And go to inns to dine;
Where the bacon's on the rafter
And the wine is in the wood,
And God that made good laughter
Has seen that they are good.
His props are not his children,
But pert lads underpaid,
Who call out ‘Cash!’ and bang about
To work his wicked trade;
He keeps a lady in a cage
Most cruelly all day,
And makes her count and calls her ‘Miss’
Until she fades away.
The righteous minds of innkeepers
Induce them now and then
To crack a bottle with a friend
Or treat unmoneyed men,
But who hath seen the Grocer
Treat housemaids to his teas
Or crack a bottle of fish-sauce
Or stand a man a cheese?

Indien in ‘The Flying Inn’ een grootsche gedachte zou hebben getriomfeerd over al
de verwikkelingen van geniale slordigheid en al de arabesken van den Keltischen
stijl, dan ware dit boek het grootste en schoonste geworden in de reeks. Want dàn
ware de figuur van Lord Ivywood gigantisch geworden, omdat hij van al de menschen,
in de beide andere boeken gewogen en te licht bevonden, iets in zich vereenigt, doch
al die verwarde en verwarrende eigenschappen verheffend tot eene nieuwe
menschelijkheid als 't ware, die ons aantrekt en afstoot tevens. Lord Ivywood bezit
het dilettantisme en koestert den droom van schoonheid van een Auberon Quin; Lord
Ivywood is een groot en machtig hervormer als Adam Wayne, doch hij is een
gedrevene en een
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bezetene, onderworpen aan de tyrannie van den waan, en die tyrannie willende
opleggen aan alle menschen. Lord Ivywood, die Engeland regeeren wil en heel de
aarde onderdaan wilde zien, is een slaaf van de tyrannie zijner verbeeldingen, omdat
hij in zichzelven en alléén in zichzelven gelooft. En met die zeldzame ‘clairvoyance’,
die den genialen schrijver kenmerkt, vindt Chesterton dien slaaf en tyran tevens van
den waan en de verbeelding niet bij de kunstenaars, doch bij de staatslieden. Want
de kunstenaar kàn ondergaan in zijne verbeeldingen, doch hij kàn er zich ook van
bevrijden, door ze in zijn werk te grabbel te gooien voor de menschen. Doch de
staatsman, die alleen in zichzelven gelooft, wil zijn waan en zijne verbeeldingen
doen uitgroeien tot een stelsel, dat moet worden aanvaard door alle kinderen der
menschen, opdat de aarde groeie tot de sterren en de menschen tot goden. De mensch
moet groeien naar zijn wetten, inplaats dat de wetten den mensch moeten dienen in
het streven naar het doel. Wie niet, als de kunstenaar, met zijne verbeeldingen kan
omgaan als met kinderen en er mede spelen kan; wie niet, als het Godskind,
glimlachen kan in de zekerheid, dat de eeuwigheid een realiteit zal openbaren, waarvan
al onze schoonste verbeeldingen nauwelijks den zwaksten glans schenken - hem
drijven de verbeeldingen als furiën voort, en een groot staatsman zal, onder den
dwang van waan en verbeelding, worden tot een furie voor zijn volk.
Lord Ivywood is groot. Zijn waan, dien hij aan land en volk wil opleggen, heeft
afmetingen tot aan de verste grenzen van de wereld, en staat torenhoog boven de
tierelantijnige verzinsels, waartoe de verbeelding van de staatslieden in het heden
amper reiken kan. Eén van zijn geslacht koesterde het plan, om treinen te doen
voortrazen tot in een tunnel bij de zee, om dan door een vernuftige vinding de wagens
in booten te doen veranderen, opdat zóó ook de grenzen der zeeën tusschen de landen
meer en meer zouden worden uitgewischt. Bijna waren de plannen voltooid, toen de
waanzin hem overmeesterde. En bijna zijn de plannen van Lord Ivywood voltooid,
wanneer....
Lord Ivywood wil Engeland oriënteeren in de oorspronkelijke beteekenis van dit
woord: hij wil Engeland en het Westen oriëntaliseeren, omdat hij daarin iets ziet van
die finaliteit, waar zijn wezen naar haakt. Hooger dan de liefde van den minnaar of
de liefde van de liefde is hem de liefde voor het Noodlot. Met Nietzsche zoekt hij
het kenteeken van den held in de glorie om het Lot. ‘Wij vergissen ons, indien wij
denken, dat de helden en heiligen van den Islam “Kismet” zeggen met gebogen
hoofden en in droefenis. Zij zeggen “Kismet” met een kreet van vreugde’. In de
Oostersche ornamentiek vindt hij, wat hij vinden wil in geest en hart: er is in de
Oostersche kunst een lijn en een

Roeping. Jaargang 3

270
kleur, alsof dit het laatste van de dingen is; hij heeft Oostersche vertrekken ingericht
in zijn huis, waarin hij zich gevoelt als aan het einde der wereld, waarin hij zelf
verloren en ver is. Voor Auberon Quin ware dit een droom ‘van rampzalige zeeën
verloren in sprookjeslanden’, van ochtendwolken en eilanden der zaligen; voor Lord
Ivywood is dit een ideaal, waartoe hij zijn land en volk opvoeden moet: en hij jaagt
dit na met eene vreemde vergetelheid, gelouterd van passies, doch alleen omdat hij
het menschelijke aflegt meer en meer. Want reeds gloeit in hem het verlangen om
verder te gaan dan de grenzen der wereld; om het onmogelijke te doen. En zoo luiden
dan de laatste woorden van dezen mensch, vóór de waanzin hem overmeestert: ‘Ik
ben gegaan waar God nooit durfde gaan.... Waar ik in de hemelen wandel, heeft geen
mensch gewandeld voor mij’....
En de waanzinnige meent nog hemelbollen en werelden te bestieren, wanneer hij
speelt met stukjes hout en bladeren. En het verhaal van Ivywood's waan eindigt met
enkele abrupte zinnen, alsof de schrijver zelf zich afwendt met een snik.
WILLEM NIEUWENHUIS
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Strindberg's Damaskustrilogie.
‘Aber sie waren sich selbst schwerer als das Dunkel.
Nach Damaskus.

III.
Wanneer het tweede deel dezer Damaskus-trilogie aanvangt, is de Onbekende weer
de grimmige, verbitterde, hard-hooghartig op zijn lot inmuitende oproerling.
Hoe gebeurde dit?
Door de boete welke hij gedurende enige tijd volbracht, verminderden de
kwellingen van zijn schuldbesef, herstelde zich, als gevolg daarvan, gedeeltelik zijn
innerlik evenwicht, èn als gevolg dààrvan zijn fizieke kracht die na de krizis van het
XIe toneel (1ste deel) als verlamd was. Het gevolg van deze herwonnen psichiese
en fizieke sterkte is: dat zijn trots weer grimmig begint te wringen aan zijn lijden,
daarvan los wil, en dat deze verbeten mens weer meer aan die onwil, aan die afkeer
tegen het lijden, en tegelijk daarmee aan zijn oude haat tegen de hem tuchtigende
Voorzienigheid durft toegeven. (Direkt wanneer hij zijn krachten voelt toenemen,
en hem zijn schuldenlast verlicht wordt, ‘wird er sofort übermütig und klagt Gott
der Bosheit und Ungerechtigkeit an. Und dieser Mann ist ein Dämon, der gefangen
gehalten werden muss; von der gefährlichen Art der Empörer, würde er seine Gaben
missbrauchen, um Böses zu tun.’1) En hij durft dit te meer - dit toegeven aan zijn
afkeer tegen het lijden, aan zijn verzet tegen de Voorzienigheid - omdat hij, niet
alléén in zijn herwonnen psichiese en fizieke kracht, maar ook in het feit dat zijn
droom van het goudenaken op het punt staat werkelikheid te worden, houvast krijgt
aan zich-zèlf, weer meer op zich-zèlf durft gaan betrouwen. Staat hij met die
verwezenliking van zijn gouddroom niet op het punt de meest geniale mens van zijn
eeuw, van de meest geniale eeuw te worden. Heeft hij niet eigenlik zijn lot, zijn
toekomst, zijn geluk in eigen hand? (Zodat dus in dit tweede deel werkelikheid wordt
datgene waarmee hij dreigde voor hij ineenbrak (deel I): und wenn ich gezwungen
werde es zu tun (n.l. knielen, buigen, boeten), so nehme ich es zurück.... später!2) 't
Goud lokt, en het uitzicht daarachter: de meest geniale mens, roem, en eer. Die hoop
groeit, groeit: hij voelt zich krachtiger dan ooit: hij durft tarten: ‘das Schicksal ist
nicht Unvermeidlich’. Dan trapt hij ‘das Schicksal’ - dat hem toch nog beangst - van
zich af: hij grijpt zich weer vast aan zijn vroeger houvast: alles één grote nonsens,
‘alles Illusion’ (nietwaar: wenn es

1) N.D. 2de deel pag. 175.
2) N.D. 1ste deel pag. 81.
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zuweilen etwas schmutzig ist, so heben Sie nur die Flügel und flattern!; hij profeteert
weer ‘von dem grossen Weltennichts’): alles is illuzie, maar geld en eer: dàt zijn ‘für
einen Mann die dauerhaftesten von allen Illusionen.’
Hij liet God los. In den beginne aarzelend. Dan meer en meer. God laat dan meer
en meer ook hém los. Hoe meer hij God loslaat, hoe meer ook de innerlike kwellingen
en het lijden zich drukkender aan hem opdringt. Zeide hij niet, deel I: ‘darum fangen
die Gewissen an so schwer zu werden, wenn niemand tragen hilft....’? Welnu, dit
wordt wederom aan hem voltrokken. Dit noodzakelik gevolg - waarvan hij zelf de
schuld is - verbittert hem: hij ziet alléén het lijden dat weer toeneemt, ontkent of
wéét-niet-door-trots-en-verbittering de oorzaak. Hij zegt: Kann man das Böse das
Böses tut lieben?’ - òndanks de nederlaag in het eerste deel, en de zachte,
fijn-inzettende zegen die na de overgave daarop volgde. Hij verzuurt: de machten
die zijn lot leiden zijn boze machten, machten die de ondergang, niet het geluk der
mensen willen. Als het lijden een tuchtiging was - nu, dan was ze een vreemde
tuchtiging: want mij leerde ze niets dan haten. Hij gelooft niet meer, zoals vroeger,
aan het goede. Hij vertrouwt niet meer in de Voorzienigheid. ‘Sieben Totsünden’,
zal later de Verleider zeggen1) ‘gab es: acht sind es geworden. Die achte habe ich
erfunden! Verzweiflung heisst sie. Denn die Güte bezweiflen und nicht auf die
Verzeihung hoffen, heisst Gott böse nennen.’
Maar al liet hij God los en liet, in zekeren zin, God hèm los - toch kan hij God niet
ontkomen. Na hetgeen zich afspeelde in het eerste deel, maar óók na de levensgang
- van begin tot nu - die de Onbekende ging, kan hij God niet ontkomen. Zijn opstand
dreef hem tot het verbitterde: God wil het kwade. Maar eenmaal tot daar door zijn
verbittering gekomen, moet hij daarvan ook een verklaring geven en tot die stelling
ook nog langs een andere weg komen om ze tot een houvast te maken.
Het lijden - zo zegt hij nu - is geen loutering door goede geesten overgezonden,
maar de kwelling ‘der Oberen’ die, om de mensen, ‘Adams Riesengeschlecht’, - dat,
toen ‘es sich für zahlreich genug hielt, einen Sturm gegen die Oberen zu wagen,
einen Turm zu bauen begann, der in den Himmel hinauf reichen sollte’ - in bedwang
te kunnen houden, gedwongen waren te heersen ‘durch Zwietracht (Sondern und
herrschen)’ onder de mensen te zaaien. ‘Es sind die oberen Schedim, die sich zwischen
die Sterblichen und den Herrn Zebaoth gestellt haben, und darum ist Freude, Friede
und Glück von der Erde verschwunden’.

1) N.D. 3de deel pag. 213.
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Maar die machten zal hij overwinnen! Hij konstrueert zich een plan de campagne
dat langzaam maar steeds feller en trotser in hem groeide naarmate zijn haat, zijn
verbittering, en zijn trots toenam. Hij geeft zich over aan die droom, de goden te
verslaan, met de grimmige honger van een haat die zich nooit kon wreken, met de
angstige bezetenheid van een die dat zijn laatste, allerlaatste redding weet: hij ziet
niet meer de onmogelikheid ervan in: hij holt door: zijn droom, zijn redding: hij ziet
niets dan die droom en die droom als een realiteit zo hevig dat hij al het andere
vergeet: hij wordt volkomen verblind: hij ziet niet meer dat hij de Onzichtbare òntkent
met zijn: alles is 'n illuzie, en tegelijk èrkent met zijn strijd tegen de boze machten;
dat hij Hem òntkent met zijn gezegde: das Schicksal ist nicht unvermeidlich en
tegelijk èrkent door tegen Hem te strijden; hij ziet niet de tegenstelling tussen: das
Schicksal ist nicht unvermeidlich, we kunnen m.a.w. de goden bestrijden, en zijn
poging de kwellingen van zijn vrouw, die hij een middel in de hand der goden vreest1),
te ontkomen door haar te zeggen: ‘ich bitte dich: rühre nicht an mein Geschick mit
plumpen Händen. Ich bin Kain, siehst du, und stehe unter dem Bann der Mächte,
aber die Mächte lassen keinen Sterblichen in ihr Rachewerk eingreifen. Siehst du,
dass ich gezeichnet bin! (Lüftet den Hut) Das Zeichen bedeutet: mein is die Rache,
sagt der Herr’: door haar dus van haar funksie - werktuig in de handen van de
Onzichtbare - in zijn leven los te schakelen. Heeft hij vroeger haar opgaaf in zijn
leven willen ontkomen door van haar weg te gaan (deel I), tàns, nu hij haar nodig2)
heeft en niet van haar weggaan kàn, tracht hij haar schrik aan te jagen met een ‘mein
ist die Rache sagt der Her’. En waar blijft hier die zekerheid van ‘Das Schicksal ist
nicht unvermeidlich’ en waar zijn zekerheid ‘alles Illusion’?; hij ziet niet hoe zijn
vrouw lijdt onder haar slechtheid waarvan ze bevrijd wil worden omdat ze haar kindje
verwacht; hij ziet niet hoe hij geen eer en roem te verwachten heeft ook indien zijn
strijd met de goden gelukken zou. Niets ziet hij: alleen zijn droom! Is hij niet de
Baalspriester die de bliksem uit de hemel zal opvangen en naar de onderwereld sturen
en zó de krachten der goden neutralizeren. Zal niet hij doen wat géén vóór hem deed:
zal hij het gouden kalf niet neerstorten en de wisseltafels der kooplui omstoten? Hij
is het die het lot der mensen in zijn handen heeft: binnen acht dagen zal de rijkste
der rijken arm zijn: de valse waardemeter goud zal hebben opgehouden te heersen:
àllen zullen even

1) Ihre Fähigkeit, mich zu peinigen, übertrifft meine infernalste Erfindung, und wenn ich lebend
ihren Händen entgehe, so komme ich so rein wie Gold aus dem Feuer. 2e deel pg. 117. We
komen op Ingeborg aanstonds terug.
2) We komen hierop aanstonds terug.
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arm zijn: angstig-verward zullen de mensen zijn als mieren wier nest door elkaar
werd gehaald. Is hij het niet, die met het goud heel de wereldorde lam zal leggen en
verwoesten. ‘Ich bin der Zerstörer, der Auflöser, der Weltverbrenner, und wenn alles
in Asche liegt, dann werde ich hungernd zwischen den Schutthaufen streifen und
mich an dem Gedanken freuen: das habe ich getan, ich habe das letzte Blatt in der
Weltgeschichte geschrieben, die damit für abgeschlossen gelten kann’. ‘Um dieses
aber tun zu können, muss ich meine Person mit der eines anderen (dit zal zijn vrouw
zijn; daarom is hij aan zijn vrouw gebonden) verdoppeln, die alles, was meinen Geist
bindet, in sich aufnehmen kann.... So dass meine Seele ihre reine Feuerluft wieder
bekommt, mit der sie zum Äther steigen an der Mächten (die geneutralizeerd werden:
hij lokte hun bliksems in zijn macht) vorbei kommen und den Thron erreichen kann,
um zu Füssen des Ewigen die Klagen der Menschen niederzulegen....’ Aan die droom
geeft hij zich over, gans-en-al: in die hoogmoedsdroom verliest zich zijn trots, jubelt
zegevierend zijn trots als een vogel die naar het zonnehart omhoogschiet. Zijn trots
zweept hem op: ‘Hochmut! Das ist doch die letzte Spur von unserem Göttlichen
Ursprung.’1) Het onmetelik-krachtig godengevoel dat de trots teweeg brengt maakt
zich van hem meester en onmetelik-geweldig wordt zijn haat. Want woelde niet uit
heel dat gekompliseerd vergroeien-der-ziel-door-haat-en-trots tenslotte niet die éne
háát-gedachte naar boven: héél de mensheid te vernietigen om daarin de Eeuwige te
treffen, de Schepper in zijn schepping: ‘um zu Füssen des Ewigen die Klagen der
Menschen niederzulegen’; woelde niet die éne gedachte weer op - zij het dan in
anderen vorm - God op de Sinaï tegemoet te treden - - En tenslotte, al valt dan heel
die droom stuk en wordt niets werkelikheid - zal hij niet de vermetelheid van deze
demonies-tartende, hemelbestormnede gedachte-alléén de Onzichtbare forseren tot
een loyalen, òpen strijd?
Zó is het nieuwe, verbeten gevecht met de Onzichtbare. Zijn vroegere
verweermiddelen werden hem stuk voor stuk ontrukt - tàns maakte hij zich van
nieuwe, demonieser meester. Met ontzaggelike klimaks stijgt in dit deel de dramatiese
spanning: alle afmetingen hebben zich verbreed: 'n titanenstrijd schijnt het, waarbij
de vorige als 'n nietigheidje dreigt te verzinken: als 'n donker-muitende mens-God
leunt hij zich dreigend-trots, hatend en honend op tegen het universum: alle de
strijdmiddelen die zijn (het) vernuft konden uitvinden, schijnen gereed gezet God's
vernederende aanrandingen op zijn persoonlikheid te

1) N.D. 2de deel, pg. 176.

Roeping. Jaargang 3

275
bestrijden; heel de wereld-orde - de materiële zowel als de ideologiese - schijnt hij
om te storten.1)
Dit is echter onderwijl in Ingeborg gebeurd:
Haar diepst-innerlike verlangen was niets anders dan dit vrouwelike: moeder te
zijn, zich gans-en-al wèg te kunnen geven. Was dit teruggedrongen met de
vrijheidsvoorspiegelingen van de dokter en kwam dit naderhand in het huwelik met
de Onbekende weer ongehavend boven - tans, nu de Onbekende van haar verwijderd
staat door de onoverbrugbare klove van zijn godenstrijd - zijn hees gevecht alle
aanrandingen van de Onzichtbare op zijn persoon te weren - 'n kracht-ekspansie die
gans zijn persoon opeist en zijn kern wegdreef van hààr kern: tàns begint dat
moederverlangen weer te verhongeren en zij, die onder zijn invloed weer slecht werd,
àl zijn slechtheid in haar opnam, vereenzaamt en blijft alleen: alléén met haar
slechtheid, haar wroeging, haar geweten: en met de leegte van haar onverzadigd
verlangen-zich-te-geven. En ze begon de man die haar slècht maakte te haten: zij
pijnigt hem: ze wil hem in haar macht, volledig onder haar, machteloos en gepijnd
onder haar: de zich verzadigende wraakgedachte waar haar geweten (door zijn schuld)
haar kwelt. En te meer haat ze hem omdat ze van haar (=zijn) slechtheid bevrijd wil
zijn nu ze het kindje verwacht.
Ook bij haar begint het geweten te knagen, en temeer nu ze weet dat de dokter
zich niet kan troosten in een nieuw huwelik en krankzinnig in hun omgeving
rondzwerft. Maakte de Onbekende zich van haar los en kwelt ze hem omdat hij haar
met haar geweten alléén liet, staat de dokter achter haar als een donkere, steeds meer
naderende dreiging, dan tracht zij, 'n opgejaagde als zij is, haar geweten - dat angstig
omziet naar de dokter - te ontkomen en te overwinnen door déze fiksie van
machtswellust: de door haar gepijnigde, tegen haar weerloze Onbekende rond te laten
lopen in de kleding van de dokter: ‘Es ergötzt mich, ihn zu quälen und ihn zu
erniedrigen. Ich habe ihm eingeredet, es sei kleidsam und der Anzug habe Vater
gehört. - Wenn ich ihn jetzt in den Kleidern des Werwolfs sehe, glaube ich alle beide
in meinen Klauen zu haben.’
Haar fijne moeder-ziel - die ook tans weer teruggedrongen is en wel zó dat het schijnt
dat 'n ‘furie’ voor haar in de plaats trad - wordt opeens weer schoon zichtbaar in haar
drang bevrijd te worden van haar slechtheid omdat zij haar kindje verwacht; zij wil
zich van haar (zijn) slechtheid2) die aan het schoonste in haar kankerde, ontdoen -

1) Men vergelijke wat Marcus in zijn Strindbergs Dramatik naar aanleiding van dit tweede deel
op pg. 287 beweert!
2) N.D. 3de deel, pg. 195.
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ze kàn het niet. En ze haat hem, pijnigt hem. Maar als ze dat wondermooi portret
ziet van zijn kind uit zijn eerste huwelik dan is het alsof heel haar moederverlangen
óphongert, alsof eerst nu aan haar gans de waarde, gans de schoonheid, gans het
geluk van het bezit van een kind geopenbaard wordt. Nòg kwelt ze hem wel1) daarna
(uit zelfverweer, opgejaagd door angst) maar tenslotte, als ze te breken dreigt onder
1) Als zij hem kwelt kan hij zich niet verweren om het kind dat ze onder haar hart draagt: ook
in hem breekt dan - even - het diepste van zijn ziel door: éven hoort men de stem van diezelfde
mens welke in het begin van dit drama met zo oneindige nostalgie naar stilte, reinheid en
geluk snikte: ‘ich wünsche, ich wäre der Hund jemandes, den ich folgen müsste’ en 'n moment
vermoedt men - en 't is als 'n wankelen door oneindigheden: zó eenzaam voelt men deze
mensen - de oer-schoonheid dezer beide zielen die, tans misvormd, tegen het diepst verlangen
van hun zielen in met elkander moeten strijden zó dat het nog ongeboren kind 'n wapen dreigt
te worden: dàn snikt de moeder het uit:
Der Unbekannte (nimmt die Photographie (van het kind uit zijn eerste huwelik), betrachtet
sie genau und steckt sic in die Brusttasche).
Die Dame: Was war das? (Zij vraagt dat, ondanks dat ze 't reeds weet: ze hééft het portret
al gezien: de liefde voor, 't verlangen naar, de hoop op háár kind is door die schoonheid van
dit kinderportret in haar opgevlamd. Nu wil ze weten hoe schoon hij het vindt. Zal het niet
te schoon zijn: zal hij háár kind wel meer kunnen beminnen dan zijn kind: háár kind waarop
ze plots al haar hoop heeft gezet: 't kind, waardoor ze hoopt de vader aan haar te zullen
kunnen binden, waardoor ze hoopt dat heel het verleden zal worden uitgewist, waarvan ze
het nietuwe ('t goede stille familie-) leven verwacht dat ‘die finstere Vergangenheit auslöschen
wird’.
Der Unbekannte: Das Vergangene!
Die Dame: War das schön?
Der Unbekannte: Ja, so schön wie das kommende niemals werden kann.
Die Dame (wird finster): Das hättest du nicht sagen sollen!
Der Unbekannte: Nein, ich gebe es zu; und es tut mir schon leid....
Die Dame: Kannst du leiden?
Der Unbekannte: Jetzt doppelt, denn ich fühle, wenn du leidest. Und wenn ich in
Selbstverteidigung dich verwunde, so bin ich es, der das Wundfieber bekommt.
Die Dame: Das heisst: Du bist Waffenlos gegen mich?
Der Unbekannte: Ja; und jetzt noch mehr, da du von dem unschuldigen Wesen, das du unter
deinem Herzen trägst, geschützt wirst.
Die Dame: Das soll mein Rächer werden.
Der Unbekannte: Oder meiner!
Die Dame (mit Tränen in der Stimme): Armes Wesen: geboren in Sünde und Schande, geboren
zu Rache, durch Hass.
Der Unbekannte: Es ist lange her, dass ich diesen Tonfall in deiner Stimme hörte.
Die Dame: Ach ja!
Der Unbekannte: Diese Stimme war es, die mich einst fing; sie glich der einer Mutter, die
zu ihrem Kinde spricht!
Die Dame: Wenn du dass Wort Mutter aussprichst, fühle ich mich imstande, nur Gutes von
dir zu glauben; aber im nächsten Augenblick denke ich: das ist bloss eine neue Art, mich zu
täuschen.
Der Unbekannte: Was habe ich dir eigentlich Böses getan?
Die Dame (unschlüssig).
Der Unbekannte: Antworte! Was habe ich dir Böses getan?
Die Dame: Ich weise nicht.
Der Unbekannte: Erfinde etwas! Sag: ich hasse dich, weil ich dich nicht täuschen kann.
Die Dame: Kann ich nicht? - Es ist schade um dich!
Der Unbekannte: Dann hast du ein Gift in der Tasche deines Kleides.
Die Dame: Ja, das habe ich! (ze heeft de brief met het beëedigd getuigschrift van zijn
goud-analieze achtergehouden; ze vreest dat die brief, welke zijn trots zal doen groeien, hem
geheel-en-al van haar weg zal rukken) etc.
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haar lijden, laat ze dat varen om hem te sméken bij haar te komen, voor háár te zijn:
ze wil haar geweten, de herinnering aan de dokter ontkomen in haar kind: ze hoopt
dat het kind ‘die finstere Vergangenheit auslöschen und Licht bringen wird’, maar
dan moet
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ook de Onbekende de dokter, zijn geweten in een liefde voor het kind, in een zich
gans-en-al geven aan het kind trachten te ontkomen: zij, gedrieën, het hechte bolwerk
tegen het verleden.
Als zij hulpeloos bij hem komt, achtervolgd door de dokter, en bij hem steun zoekt,
en zij hèm wanhopig vraagt ‘Wer hat die Schuld?’ en hij bitter en trots antwoordt
‘Der die Schicksale der Menschen so verkehrt lenkt!’, dan neemt hij haar tot zich
(maar anders, heel anders dan zij wil) en hij ontvouwt haar voor de eerste maal zijn
droom: zijn godendroom met dat voor-hem-zo-verbijsterende einde: opsteigen
langsheen de machteloze machten naar het aangezicht van de Eeuwige. Zij - schenkt
nauweliks aandacht aan zijn woorden: ze voelt daarmee niet aan haar lijden, aan haar
geweten te kunnen ontkomen: ze is alléén en hij moet haar helpen, hij moet voor
haar zijn, anders niets ‘Komm zu mir’. Maar in hem stortte dat moment, waarin hij
begreep geen hulp in Ingeborg te bezitten, waarin hij zag dat zij voor héél die droom
niet de minste bewondering en achting had, waarin hij begreep dat mèt haar niemand
in hem geloofde en hij niemand tot die, zijn strijd (maar óók zijn laatste, óók zijn
meest angstwekkende) verleiden kon1) - dàt moment stort heel zijn godendroom te
pletter. Nog eenmaal schijnt hij te trachten haar aan zich te binden als hij zegt
‘Geliebte’: ze begrijpt de bedoeling niet, de oorzaak niet van dat woord en géén
twééde maal kan hij het over zijn lippen krijgen. Alles zinkt dat moment rond hem
weg! vandaar dat verbijsterd, verwilderde zich opbeulen, dat niet willen loslaten in
dat vastgeklemd en gevangen zitten, dat lichamelik verstijfd staan: want hij haat de
Onzichtbare nu met een ontstellende haat: hij is geen meester meer van zijn
bewegingen - haat verstàrt hem: hij voelt de vloek Deuteronomion over zich
voltrekken: 't is of hij de Onzichtbare zìet en van hààt zich niet verroeren kan. En
tegelijk hoort hij het angstgeklaag der vrouw, lijdt hij, lijdt hij allerhevigst: van zijn
vrouw die lijdt (ich fühle, wenn du leidest), lijdt hij omdat hij haar wil helpen en niet
kàn: zijn haat tegen de Onzichtbare verstijft hem; niet kàn, want tegelijk haat hij
haar, verheugt hij zich over haar lijden, omdat hij geen steun in haar vond, omdat....
hij misschien meent de Onzichtbare te treffen met het lijden dat zij door zijn hoogmoed
lijdt;

1) En hij wil haar daartoe verleiden nog vóór hij de offisiele bevestiging zijner goudanalieze
ontvangen heeft. Wel een bewijs dus hoe het verbitterd denken van deze opgejaagde koortst
van haat en hoogmoed en angst.
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hij lijdt van zijn trots, zijn haat waar hem zijn strijdmiddel, het allerhóógste
(=allertrotste), werd ontnomen.
Hij haat zó dat het hem is alsof heel zijn ziel door een ander in bezit werd genomen,
en tegelijk lijdt hij onder dit alles zó dat hij zichzelf zou willen vermoorden, om van
die ander bevrijd te zijn.
Reik mij je hand, schreit Ingeborg, ik ben 'n noodlijdende ‘Komm zu mir’ - 't helpt
niets. Kom, schreit ze, èn ‘denk an dein Kind mit Freude - 't helpt niets. Denk aan
je kind met vreugde, dat was de laatste hulpeloze poging hem aan het kind en door
het kind aan haar te binden. Want ze weet nu uit wat zo juist voorafgang dat tussen
hem e nhet kind de dokter staat, dat het kind hem altijd er aan zal herinneren de ziel
van de dokter vermoord te hebben, en het is omdat ze dàt begrijpt dat ze zegt: denk
an dein Kind mit Freude: vergeet al het andere, denk aan het kind, dat 't jouw kind
is, denk aan de schoonheid daarvan, - en daarom is ook deze poging de laatste, de
hulpeloze en de hopeloos-vertwijfelde.
Zinkt zij dan tenslotte in elkander - dan ontspannen zich zijn spieren, is het alsof
hij uit zich-zelf treedt: hij reikt haar zijn hand, beurt haar op: zijn hart won het van
zijn hoogmoed: zijn strijd tegen de Onzichtbare zal hij, terwille van Ingeborg, laten
varen:
Der Unbekannte1): Wer ist hier? Wer ist der Furchtbare, der mich verfolgt
und meinen Gedanken lahm schlägt? - Hast du jemand gesehen?
Die Dame: Nein, ich habe niemand gesehen!
Der Unbekannte: Doch ich fühle ihn. (Fasst sich ans Herz.) - Hörst du,
hörst du, in der Ferne, weit, weit fort, betet man einen Rosenkranz, hörst
du?
Die Dame: Ja, ich höre; doch das ist kein Engelgruss; das ist der Fluch
des Deuteronomion. Weh uns!
Der Unbekannte: Dann ist es in dem Kloster Die Gute Hilfe....
Die Dame: Wehe! Wehe!
Der Unbekannte: Geliebte! Was ist das!
Die Dame: Sag noch ein mal das Wort! Geliebte!
Der Unbekannte: Du bist krank?
Die Dame: Nein, aber ich leide (omdat hij getroffen wordt); und ich freue
mich zugleich (omdat ze meent dat hij zich met het woord ‘geliefde’ aan
haar overgaf). Geh und bitte meine Mutter, mein Bett zu bereiten! - Doch
segne mich erst!
Der Unbekannte: Soll ich....
Die Dame: Sag, dass du mir verzeihst; ich kann ja sterben, wenn das Kind
mein Leben mitnimmt! Sag, dass du mich liebst!
Der Unbekannte: Denke dir, ich kann das Wort nicht über meine Lippen
bringen!
Die Dame: Dann liebst du mich nicht?
Der Unbekannte: Wenn du es sagst, kommt es mir so vor! Es ist furchtbar,
aber ich glaube, ich hasse dich!
Die Dame: Gib mir wenigstens deine Hand, wie man sie einem
Notleidenden gibt!
1) Hij heeft haar zo juist zijn droom ontvouwd.
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Der Unbekannte: Ich will, aber ich kann nicht; es ist jemand in mir, der
sich über dein Leiden freut; doch ich bin es nicht! Denn ich möchte dich
auf meinen Armen tragen und deine Qual leiden, aber ich darf nicht, ich
kann nicht!
Die Dame: Hart wie Stein!
Der Unbekannte (mit zurückgehaltener Bewegung): Vielleicht nicht!
Vielleicht nicht!
Die Dame: Komm zu mir!
Der Unbekannte: Ich kann mich nicht rühren. - Es ist, als habe jemand
meine
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Seele in Besitz genommen, und ich möchte mich morden, um dem anderen
das Leben zu nehmen.
Die Dame: Denke an dein Kind mit Freude....
Der Unbekannte: Das kann ich auch nicht, denn es wird mich an die Erde
binden!
Die Dame: Haben wir gefelht, so sind wir bestraft! Himmel, ist es nicht
bald genug?
Der Unbekannte: Noch nicht; aber einmal! (een zinspeling op de hoop
die hij nog op het goud heeft: dan zal hij de straffen ontkomen in roem en
eer.)
Die Dame (sinkt nieder): O, hilf mir! Barmherzigkeit; ich vergehe!
Der Unbekannte (reicht ihr die Hand, wie aus einem Starrkrampf gelöst).
Die Dame (küsst seine Hand).
Der Unbekannte (hebt sie auf und führt Sie zur Tür).
Heeft hij zich, toen zij naast hem ineenzonk, aan haar overgegeven - wanneer het
tweede bedrijf geëindigd is zal hij, nadat hij weer hoop op het leven heeft gekregen
en daardoor zijn trots zich weer van hem heeft meester gemaakt, haar verlaten: voor
immer, zoals hij meent.
Ingeborg ligt te bed. Het kind wordt verwacht. Eerst nu, nadat hij zich aan haar
had overgegeven, laat zij hem de brief, waarin zijn goud-analieze bevestigd wordt,
lezen. Zij hoopt wellicht hem, in de mildere stemming van overwinnaar, vàster nog
aan haar te binden. 'n Ogenblik schijnt hij ook inderdaad vertederd. Maar dan zwelt
weer zijn trots - hij krijgt houvast aan de zekerheid die het goud hem in eer en roem
brengen zal: hij gaat, verlaat het huis: 't kind, zegt hij, zal 'n twistappel zijn, 'n straffer
en 'n wreker: hij wil niet blijven om zich te laten verscheuren: zijn enige plicht is
zijn persoon voor 'n volledige ondergang te behoeden. Hij ziet alleen zich-zelf, hij
leeft weer niets anders dan zijn strijd tegen de Onzichtbare, die hij weer, schoon
anders, schoon zónder die vermetele hemelvaart naar de Eeuwige kan voortzetten,
hij leeft niets anders dan zijn trots die niet wil buigen, niets anders dan zijn zucht
naar roem en eer. 'n Tijd zag hij zijn vrouw als hulp in zijn strijd met de Onzichtbare,
die strijd is niet meer mogelik en mèt dat die droom viel, is ook nú zìj voor hem
weggevallen. En nu die andere droom (die van het goud) op het punt staat
werkelikheid te worden en hij daarin de Onzichtbare hoopt te kunnen ontkomen nu vallen ook (wijl de trots hem verhardt) zijn plichten tegenover haar wèg uit zijn
aandacht en hij die ‘nie Bedenklichkeiten und nie Gewissen’1) bezat, verlaat het huis
om, zoals hij vóórgeeft, zich niet te laten verscheuren door het kind, dat 'n
voortdurende twistappel, ‘ein Strafer und ein Rächer’ zijn zal, maar in wèrkelikheid
om zijn strijd tegen de Onzichtbare weer opnieuw te beginnen.
Dan wordt de handeling door een droomspel-scène onderbroken. Deze
droomspel-scène is een verbéélding, 'n vizioen van de Onbekendezélf, maar 'n
verbeelding welke voor hem zo naakt-reëel zal blijken, dat daarna zijn geloof aan
het goud absoluut geëindigd is. Niet alleen
1) N.D. 1ste deel, pg. 53.

Roeping. Jaargang 3

280
omdat hij in die droom-scène de voosheid van alle eer en roem inzag, maar vooral
ook hierom wijl zij, toen daarin ook het geweten begon te spreken, hem de
achtervolgingen van de Onzichtbare feller dan ooit openbaarde en deed vrezen.
Hij ziet in deze droomspel-scène gebeuren: hoe hij gehuldigd wordt als de uitvinder
van het goud; hoe hij dóór die koninklike hulde, hèm de geniaalste mens van de
meest geniale eeuw gebracht, niet langer meer twijfelt aan zich-zelve en het
kostbaarste dat 'n mens bezitten kan, herwint: het geloof aan zich-zelf.
Maar terstond wordt dat vertrouwen in hem stuk gebroken: ‘die Analyse kann
fehlerhaft sein!’, en men zal hem niet geloven indien hij niet de gronden uiteenzet
waarop hij zijn bewijs (dat hij als uitvinder niet uit zijn handen kan geven) bouwde.
Als hij zegt: ‘ich habe das Resultat einer vereidigten Autorität anvertraut’, dan
antwoordt men hem: ‘wir glauben keinen Autoritäten, denn wir sind Freidenker’.
Men zegt hem: ‘Gold ist weiter nichts als - Kehricht!’ Hij ziet dat in - tracht echter
deze hem vernederende waarheid met een handigheidje te ontduiken door de absolute
waarde van het goud, die nul is, weg te sijferen, door zijn relatieve: ‘wenn das nur
wahr wäre, so würde das Kehricht gegen Gold gewechselt werden können.’
- Heel de huldiging verloopt zó - de huldiging, naar achteraf blijkt, van een
drinkersbende - dat hij bespot wordt, gehoond, zèlf de huldiging betalen moet, 't niet
kan, en tenslotte onder gejouw als 'n oplichter wordt weggevoerd.
Wat is het nu dat de Onbekende als-achtergrond-ziet van dat wat zich vóór hem
afspeelt en waarin hij zèlf de hoofdrol vervult? Wat is het dat die gouddroom zó
vollédig stuk slaat? Wat is het dat die onzichtbare hand op dit Balthazar-feest
neerschrijft? Dit inzicht: dat alle huldiging voor iets dat ‘weiter nichts ist als Kehricht’ 'n vernedering is wijl de hulde.... van imbesielen aan de, alleszins geniale
en zich van zijn genialiteit bewuste, Onbekende: 'n eventuële hulde dus van de
regering (vandaar dat deze zich ook als zodanig ontmaskert) is in de grond van de
zaak gelijkwaardig aan de hulde van een drinkersbende, van mensen die de juiste
verhouding, de reële waarde der dingen uit het oog hebben verloren. En déze
zélfvernedering de zin van dit droomspel: dat hij die de Onzichtbare ontkomen wou
door de meest geniale mens te worden van zijn eeuw, door zijn ‘persoonlikheid’ tot
het allerhoogste op te drijven om tegelijk, daardoor, de Onzichtbare uit te dagen tot
een open strijd (‘sich in der Finsternis schlagen dass ist illoyal’1), ‘königlich muss es
sein’2)): dat hij zich,

1) N.D. 2de deel, pg. 125.
2) N.D. 2de deel, pg. 149.
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verblind, wierp op het goud, op 't meest waardeloze dat bestaat en zich-zèlf daardoor
onbewust zó vernederde - als in het eerste deel, met de brief - dat hij, ontwaakt,
zich-zelf nog minder ziet dan het uitschot dat leeft aan de zelfkant der samenleving:
lichtekooien en bedelaars spotten met hem, lachen om hem en om zijn uitvinding.
Was hij weer niet in zijn vermeende goden-strijd ‘ein Bursche, ein leichtsinniger
Schlingel’1), ‘ein schrecklicher Lümmel’2). Hij wilde niet aan de waarheid, aan de
Onzichtbare die hem achtervolgde, geloven en ‘dafür, dass er nicht die Liebe zur
Wahrheit annahm, wird Gott ihm einen kräftigen Irrwahn senden, so dass er der Lüge
glauben wird’3) en hij geloofde aan de leugen van het goud. En voor deze chimère,
die in zo'n zèlfvernedering eindigde, heeft hij zijn vrouw verlaten.
‘Man kann alles erwarten, wenn man so mächtige Herren herausgefordert hat wie
Sie! Und ich will ihnen zuflüstern: seien Sie bereit auf noch Schlimmeres; auf das
Schlimmste’: dat ervoer hij nu hem, als zoveel anders al4), ook de illuzie van het goud
ontviel; ‘das Schlimmste’ vreest hij in zijn angst dat de Onzichtbare hem in zijn
kinderen uit zijn eerste huwelik zal treffen en de enige nog in hem te verwonden plek
zal vinden, als straf voor zijn trots.
Ontgocheld en verarmd eindigt hij deze droomspel-scène met deze bekentenis:
‘Sollte es möglich sein, dass ich mich geirrt habe, dann ist es des Teufles Blendwerk,
und dann strecke ich die Waffen’. Maar voor het feit geplaatst wil hij niet: ‘Noch
nicht!’ uitstellen zo lang mogelik; hij wordt herinnerd aan de vloek Deuteronomion,
hij hoort de hoornstoot (van de Eeuwige Jager); hij hoort de treurmuziek die hij altijd
hoort wanneer hij zich opstandig-trots verweert - tòch buigt hij niet:
Der Bettler: Beuge dich oder brich!
Der Unbekannte: Ich kann mich nicht beugen!
Der Bettler: Dann brich!
Der Unbekannte: (fällt nieder).
Wanneer hij uit deze verbeelding tot de realiteit ontwaakt, hopeloosarm,
lééggeplunderd, vlucht hij terug naar Ingeborg, naar ‘die Rosenkammer’ - gelijk na
de nederlaag in het eerste deel, 10de toneel, toen hij ook dan niet: naakt en ontwapend
voor de Onzichtbare durft blijven staan - en zij is als toen weer het laatste houvast
waaraan hij zal pogen zich vast te klemmen.
Komt hij thuis dan ervaart hij, gelijk hij in de droomspel-scène

1)
2)
3)
4)

N.D. 1ste deel, pg. 54.
N.D. 1ste deel, pg. 75.
N.D. 2de deel, pg. 114.
‘War nicht mein ganzes Leben ein Dornenweg von Abschieden?’ 3de Deel pg. 182.
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vreesde, dat zijn kinderen uit het eerste huwelik een stiefvader hebben gekregen:
‘Nun bin ich tot’, alles, ‘alles, “alles, “alles ist zu Ende.” Alles werd hem stuk voor
stuk ontfutseld, tans is het laatste waarmee hij kon gefolterd worden, gevonden. Hij
voelt zich een vervloekte; 'n verdoemde: als het kind geboren is vlucht hij van
Ingeborg weg, bitter: ich fürchte, ich würde sie (het kind) lieb gewinnen, und dann
würdet ihr mir das Herz aus dem Leibe reissen”: ze zullen hem treffen, weer, opnieuw,
in zijn nieuwe liefde; die voor het kind. 'n Moment is het alsof door al het lijden dat
zich op hem stort, 't berouw in hem ontwaakt, en een verlangen naar verzoening donker-gebogen nachtland: mateloos-stil en vol eindeloos heimwee - zich neerlegt
over zijn moede, arme ziel: “lass mich gehen aus diesere Luft, die zu rein für mich
ist; lass nicht das unschuldige Kind in meine Nähe kommen, den ich bin ein
verdammtes Wesen, ein Verurteilter, und für mich gibt es keine Freude, kein Friede,
keine - Gnade!” - Dan keert hij zich af van zich-zelf, gaat heen met 'n trots, bitter
“Leb wohl”: 'n altijd-opgejaagde, zal hij dwalen gaan over de aarde, omdat hij zijn
broeder vermoordde: de ziel van de dokter.
En hij aanvaardt zijn vloek - liever: dan zich te buigen....
Maar hij kàn niet alleen blijven: met het verleden, zijn schuld, zijn geweten en de
onontkoombare Onzichtbare. Zèlfvernietiging! En hij geeft zich over aan de drank,
laat zich zinken, zinken: Feuere an! Lösche ab! Feuere an! Lösche ab! Aber was
nicht auf brennt, das ist leider - die Erinnerung - an - das - Vergangene! Womit soll
man dje Erinnerung verbrennen!’ Hij zonk tot de onderste krochten, de kloaken der
samenleving waar de laagste passies, zich uitleven, waar 't naakte leven is als 't
verwoede, vinnige, bittere, krijsende, 't mekaarbeklauwende-en-wellustig-martelende
gevecht van dieren. Temidden van dat leven dat als 'n hel is, temidden dier mensen
die duivels schijnen - maar waarin toch nog een greintje menselikheid zich uit in wat
eerbied voor een dode, in 'n plots felle afschuw voor te rauwe, te onmenselike scherpe
hoon: glimpen van menselikheid als 'n enkele, flauwe herinnering aan wat in hen
verloren ging - temidden van dat leven de Onbekende: dieper dan één van hen
gezonken: vervallen, onttakeld, verdofd, verdoofd, verhard, gevoelloos: ‘je tiefer ich
sinke, desto nähre kome ich einem Ziel: dem Ende!’ Om plotseling, als de priester
binnenkomt met het Allerheiligste, als 'n bezetene op te springen: ‘Wehe! Wehe!
Jetzt nähert er sich, der Furchtbare, der das Herz aus der Brust saugt.... Er kommt,
der Unsichtbare, der mich seit Jahren verfolgt.... Jetzt ist er hier!’
Almaar stapelt zich nu het lijden rond hem omhoog. Als met helle-
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pijnen wordt hij eindeloos gepijnigd: de dokter begint zijn denken te vergiftigen met
inlichtingen over Ingeborg; schrikgedachten beginnen hem te folteren: hij hoort dat
alles thuis (dit zal dan nooit meer zijn redding kunnen zijn) is weggespoeld, hij hoort
dat zijn familie naar de kolonieën zal trekken, hij ziet hoe zijn kinderen uit het eerste
huwelik zich van hem afwenden, hij ziet zijn eerste vrouw en de man waarmee ze
hertrouwd is: alle de in hem te verwonden plekken ziet, voelt hij verwond: één-en-àl
wonde breekt hij uit in de klacht: ‘Ich leide, als ob ich das ganze Menschengeslecht
wäre. Ich leide und habe kein Recht zu klagen....’ Dan ziet hij de zuster van de
waanzinniggeworden dokter, en hoe ook dit onschuldig wezen door zijn schuld lijdt:
‘Gewissensqual, warum kommt sie hinterher, und nicht vorher!’
Hij hief zich trots, vermetel-dreigend op tegen de Onzichtbare - vernietigd, liet
hij zich zinken naar de grote duistere ellende der zelfvernietiging; maar wàt hij ook
deed om de Onzichtbare te ontkomen, om niet te buigen - hij werd zich-zelf zwaarder
en zwaarder: die Sündenmühle, die malht und mahlt und mahlt das Vergangene, das
Vergangene, das Vergangene.’ En weer vlucht hij terug naar Ingeborg, naar ‘die
Rosenkammer’: nog ééns zal hij pogen dáár heul te vinden: bij haar.
Maar als hij haar aan de dokter herinnert sàrt ze hem wèg.
Gelijk we reeds zagen hoopte Ingeborg dat het kind het verleden zou uitwissen, dat
dit geluk hun beider geweten tot zwijgen zou brengen. Zij poogde, toen zij dit als de
enige oplossing begreep, hem aan het kind en dóór het kind aan háár te binden, 't
Ging niet. Hij maakt zich van haar los. - Toen hij weg was kwam zij tot rust - 'n
fragiele rust - in haar liefde voor het kind. Nu komt de Onbekende: hij herinnert haar
aan de dokter, en dreigt dus haar schijn-rust te verbreken: hij moet wèg, hoe dan ook.
Ze zegt hem dat hij naar 't klooster moet gaan. Hij gelooft haar niet (hij herinnert
zich 'tgeen de dokter hem van haar vertelde) en zij gelooft hèm niet (immers: hij
leefde niet meer voor haar: hij liet haar met haar lijden alleen): weer dreigen zij
elkaar, door hun wederzijds wantrouwen nu, te kwellen en te pijnigen: ze drijft hem
weg: ‘je ziet wel, er is geen geluk op vreemd leed te bouwen: we moeten uit elkander.’
Op zijn vraag waarom ze elkander ooit ontmoetten antwoordt ze aldus: ‘Du solltest
mich von einem Werwolf befreien, der keiner war, und so wurdest du selbst einer;
und dann sollte ich dich von dem Bösen befreien, indem ich all deine Bosheit
aufnahm, und das tat ich auch, aber mit dem Ergebnis, dass du noch böser wurdest.’
En ze sart hem heel zijn armzaligheid toe: ‘Mein armer Befreier, nun stehst
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du da, an Händen und Füssen gefesselt, und kein Zauberer kann dich lösen.’
Der Unbekannte: ‘Leb wohl, und Dank für alles! Zij antwoordt met het harde,
striemende1): ‘Leb wohl, und Dank für dies! (Sie deutet auf die Wiege). En wanneer
hij terstond daarop als om te zien hoever haar haat gaan kan, de schijnbaar passieve,
de schijnbaar berustendmatte vraag stelt: ‘Vielleicht soll ich erst drinnen Leb wohl
sagen’, dan antwoordt ze - en we doorvoelen gans 't vlijm-scherp sarrende, 't
koel-sarkasties-stekende van dat schijnbaar vriendelike, en we zien erbij die ogen
waarvan de Onbekende zegt: ‘weinen können Sie nicht, aber schmeicheln, stechen,
lügen’ -: ‘Tue das, meni Freund!’
Zij sarde hem weg uit zelfverweer, ènkel uit zelfverweer (hij moèst weg van de
wieg van haar kind, wèg uit de rust die zij zich in het kind veroverd had), en omdat
ze dààrom tegelijkertijd kón lijden en ook inderdààd lijdt door en van zijn lijden,
dààrom vraagt ze de Konfessor zijn schuldenlast te verminderen en wel op dàt punt
waar hij het minst schuld hééft, maar het meest schuld vóelt: hij moet hem namelik
zeggen dat ook de Onbekende straffer was in haar leven, voor haar misdaad die daarin
bestond dat zij haar eerste bruidigom, de Konfessor, verliet. Hij antwoordt: ‘Nicht
ich, aber Sie sollen es tun, auf dass er mit dem Glauben von Ihnen geht, das Sie gute
Seiten haben und dass Sie nicht so sind, wie Ihr erster Mann (de dokter) Sie geschildert
hat.’ Ze doet het: ze kan dat veilig doen omdat ze weet dat hij na haar pijnigingen
van daareven toch niet bij haar zal durven blijven, en niet meer in haar zal durven
geloven. En hij gelooft haar ook niet.
Dan geeft ze hem nog 'n laatste vernederende striem (wanneer de Konfessor doelend
op de Onbekende hem gezegd heeft ‘aber Sie waren sich selbst schwerer als das
Dunkel’) met het: ‘Tue ihm nicht weh!’: waardoor ze hem laat voelen dat ze begrijpt
hoe 'n geslagene hij is, hoe machteloos hij is in zijn nederlaag.
Der Unbekannte (mit Leidenschaft): ‘Wie schön Sie sprechen kann, und ist2) so
boshaft Sieh diese Augen an, weinen können Sie nicht, aber schmeicheln, stechen,
lügen! Und dennoch: “Tue ihm nicht weh!” - Sieh, jetzt fürchtet Sie, dass ich das
Kind wecken werde (ze wil door dat gebaar voor hem de schijn wekken zich meer
om het kind dan om hèm te bekommeren), das kleine Unding, das mir Sie fortnahm!
Komm, Priester, ehe ich meinen Sinn ändere!’ En hij vlucht weg met de priester de lange tocht te beginnen naar het klooster.

1) Striemend, omdat zij hem even te voren geheel liet doorvoelen dat hij niets bezat: nu laat zij
hèm voelen, dat zij nog iets bezit.
2) Kursivering van de schrijver. H.B.
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Met welke vlucht, die overgave tévens is, dit tweede deel sluit, zonder dat hij evenwel
gelooft dat zij goede zijden had. En dit is nodig vóór de Konfessor hem kan ontslaan.
Hoe schoon haar ziel was, en hoe misvormd deze werd zal de Onbekende eerst in
het volgende deel worden geopenbaard, om dan mèt het geloof in haar die zijn grootste
vijandin was zijn ziel bereid te hebben voor de levensleer van de Konfessor:
‘Humanität und Resignation.’
HENRI BRUNING
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L.J.M. Feber
Ingenieur, politikus, literator; - houden wij ons bezig met z'n baanbrekend artistiek
werk.
Hij begint z'n publiek-literaire carrière met 'n krachtig rekwisitoir tegen ‘De Nieuwe
Gids’ en haar dekadentie, in 'n tijd dat de Katholieken nog in et kielzog der Nieuwe
Gids voeren, in hun statigstevenend schip dat de eerste bewustgewordenen der
katolieken op artistiek gebied, tachtigers georiënteerd, droeg: ‘Van onzen Tijd’.
Naast rekwisitoir is et meer nog program voor 'n nieuwe kunst, waarvan onze
dagen de eerste doorbraak meemaakt. Afkeer van et impressionisme, en et plaatsen
van de evenwichtige persoonlikheid in et schijnbaar-chaoties wereldgebeuren tekenen
zijn houding die meer menselik-sterk als artistiek-verfijnd is.
Hij heeft de beloften die dit opstel over de ‘Nieuwste Nederlandsche Dichtkunst’1)
inhield, vervuld: voor z'n persoon, en voor z'n kunst.
Aangevaren door de stormen die omwoedden de menseziel dezer moderne tijden:
die van twijfel en die van bekoring, bleef hij staan, onbewogen en onvervaard. Rustig,
sterk in zijn overtuiging, kon hij et aan, ondanks of juist door de pijnen die z'n ziel
doortrokken, een evenwichtige houding te veroveren in 'n houdingloze tijd.
Het tamelik omvangrijke werk van deze schrijver toont voor alles: de beheerste
persoonlikheid, die vanuit zijn diepst-innerlike rust staat tegenover de wereld. Zonder veel te verraden van et intieme leven zijner ziel (slechts af-en-toe rimpelt et
proza van innerlike bewogenheid) weten wij dit te zijn, ondanks elk stormig tumult,
in diepste ondergrond: in rustig, helder evenwicht.
Als een reus heeft hij gestreden, onvermoeid, tomeloos vooruitstotend met de
drang naar de toppen der bergen.
Maar meer nog misschien is hij zoon van et stugge Brabantse volk, et boerevolk
van de Brabantse steppen, stug niet door wezensaanleg, maar door de eeuwenlange
strijd tegen de verdrukking om et geloof.
Dit element verleent aan zijn beschouwend proza en meer nog aan zijn kritieken
en polemiese studies dat aksent van onverzettelikheid, dat Coster in zijn werk op
hoorde klinken. In dit opzicht mag hij gezien worden met iemand als Willem
Nieuwenhuis, als de regelrechte nazaat van de dichters van Leken Spiegel en Nieuwe
Doctrinael; als dezen brengt Feber et algemeen wereldbeeld der huidige maatschappij
in relatie tot wat hij als Boendale en Jan de Weert ziet als begin en einde aller dingen;
maar dit werk van hoogste moralizerende tendenz stijgt door de artistieke macht van
de schrijver in et rijk der kunst.
Feber ziet niet achteruit, tenzij om van et verleden te leren: hoe

Roeping. Jaargang 3

287
men strijdt voor de toekomst. Het vindicamus heriditatem patrem nostrorum, begreep
hij: als verwerving van nieuwe schatten voor et nageslacht. Verleden en toekomst
krijgen kontakt in et ogenblik van heden, dat als vrucht van et verleden: et zaad is
voor de toekomst.
Modern met de modernen, wil hij aan eigen overtuiging stem geven voor et
moderne oor. In hem is et algemene katolisisme persoonlikvitaal geworden op de
kloppende hartslag van z'n bonzend bloed.
‘Dat allen éen zijn’ - heeft hij niet opgevat als nivellering tot eenvormigheid, maar
als rijke ontplooiing van de persoonlikheid in de eenheid-van-overtuiging.
Hij is als vélen geboren ‘op de kentering der tijden’; maar als weinigen wist hij
zich te verheffen boven de stormige oppervlakte-bewogenheid in 'n rustig evenwicht.
Niet doordat hij et leven opzij ging; hij heeft et aanvaard, zoals et zich aan hem
voordeed: in Holland als in Indië; et is door zijn ziel getrokken in langzame pijn of
gestormd in hevige bewogenheid, maar hij werd niet ‘omgerend’. Moedig temde en
bedwong hij de eigen hartstocht en de àl te menselike macht der zenuwen - en hij
rijpte erdoor in zielekracht. In zijn hart stroomde samen et leed en de ellendige
verworpenheid, et onbegrepen fanatisme der mensheid, maar dit alles overweldigde
hem niet; hij rijpte erdoor tot menseliker mens, om met verdiept inzicht, de mensheid
de wegen te wijzen die leiden tot de regeneratie en de opstanding. Want niet in de
gevoelige bewogenheid van et hart alleen ligt de bron van vernieuwing der wereld,
maar in de samenvattende eenheid van verstand en wil, die als leider en volger, et
scherp-klare inzicht zullen omzetten in daad-en-werkelikheid. - Zichzelf leefde hij
in, in et ideaal, om na de verworven geestesklaarheid, alle streefkrachten op zijn
ideaal: de rekonstruksie der maatschappij in Kristus, te richten. Niet in stuurloze
zwenkingen voltrokken zich zijn jaren; zijn leven trok zich samen in een eenheid
van denken en willen. Hij kiest zijn stand in et leven, niet door stemming en lieflike
ontroering, maar door de kracht van gedachte en vrijmachtig beschikkende wil. In
hem leeft et katolicisme niet slechts als systeem, als wijsgerig of teologies begrip,
maar als bloeddoorvoede overtuiging; et is één met zijn leven, en dùs met zijn kunst.
Eenheid van levenskrachten uit éen beginsel ontspringend, waarborgt: eenheid van
uiting.
De literaire poze verfoeit hij. Et eklektisme spuugt hij op: Prinsen en hij zijn
gezworen vijanden. Hij is teveel man om verwijfd te kunnen doen; aan et vrouwlike
sensitivisme heeft hij volledig verzaakt. De vrouwen uit zijn treurspelen hebben
gevoel, maar geen zenuwen; et gevoel dat wil heet en een wezenlike ziels-kracht is
die bergen verzet, totter eeuwigheid bemint of haat. Van alle sentimentaliteit der
zinnen
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zijn ze gespeend. Het is van 't ras, dat z'n leven, en niet slechts z'n zoenen, over heeft
voor zijn vrienden.

Feber is in diepste wezen: een sosiaal kunstenaar. Teoreties zal ieder groot
kristenkunstenaar sosiaal zijn krachtens zijn ‘algemeen’ geloof, dat in de gemeenschap
der heiligen éen zijner rijkste dogma's vindt.
Zijn probleem is dat van de wereldomspannende verhouding tussen Oost en West,
Europa en Azië.
Reeds nú, bij et aanschemeren van dit probleem, dat in de toekomst wellicht bloedig
botsing worden gaat, strijden in zijn syntetiese denkerskop de grote
wereldbeschouwingen die aan deze strijd ten grondslag zullen liggen. Dit is ‘kosmies’
in den zin van et wereldgenie Augustinus in wie een ondergaande heidense beschaving
zich uitleefde om in een stuiptrekkende worsteling plaats te maken voor de beschaving
der komende eeuwen.
Indië, et Oosten, ‘et andere’ is op hem aangevaren met z'n donkere pracht, z'n
lichtstralende verblinding; et heeft zijn ziel bekoord tot de vernietigingswellust der
persoonlikheid toe, trachten mee te slepen, te vervoeren tot de lichamelike en
geestelike inertie.
Indië's natuurschoonheid schilderde de epikus in De Schaduw der Waringins,2) in
weidse fresco's van hieëratiese gestaltenis; natuur en mensen. Zijn zwaar houweel
beeldt de natuur met z'n bergen, z'n goden en vulkanen in 'n proza van stoere
schoonheid; et is massief en edelgesmeed als gedreven zilverwerk.
Weer staat hier - na Multatuli, na Augusta de Wit - een hollands kunstenaar
tegenover Indië; met welk een persoonlike overtuigdheid en suggestieve
overtuigingskracht!
Wat voor zijn persoon Indië te betekenen heeft gehad, klinkt mysterie-vol telkens
weer, onpersoonlik voorgesteld, uit al de geschriften die handelen over ‘de stille
kracht’ dier geheimzinnige landen.
De katoliek Feber, de wijd-ontvankelike mens heeft de bekoring van ons Oosten,
d.i. van et Boeddhisme gekend en ondergaan; die bekoring is in zijn ziel en zinnen,
door z'n zenuwen ingetrokken als 'n langzaam-indringend vergif. Feber heeft
geworsteld met Boeddha, et edel genie, om tenslotte licht en duisternis te scheiden
in de onverenigbare tegenstelling tussen Kristendom en Boeddhisme. Ook hij heeft
geworsteld ‘tussen twee werelden’, maar om des te vaster bevestigd te worden in de
diepst-eigene.
Multatuli versaagde in een vollevende evokatie van Indië: hij was te ijdel, te zeer
vervuld van zichzelf, om zich te kunnen wegdenken in 'n objektieve
wereldbeschouwing. Toen hij viel, viel zijn wereld-
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beschouwing, zo die er éen heten mag. - Voor Feber heeft et persoonlike slechts
waarde, inzover de persoonlike doorleving noodzakelik is ter waardering van et
onderwerp. En terwijl et Westen uitbrak in een tomeloze razernij, jaren lang, ervoer
Feber in intens kontakt de ziel van et Oosten: de zichzelf verzakende inkeer. Toen
maakte hij door de zielegang, zoals de wereldreiziger die verbeeldde in De Gordel
der Aarde.3)
Weer stelde zich, maar nu in volle acuutheid, etzelfde probleem van de kulturele
verhouding tussen Oost en West, 'n probleem, dat nu voor zijn persoon tot volledige
oplossing gebracht moest worden.
Hoe verschijnt, na meer dan tien jaar teruggetrokken leven in Indië, et Westen bij
zijn terugkeer?
De grote ontbinding der renaissanse heeft definitief ingezet en doet de Westerse
beschaving onherstelbaar splijten; et individualisme, de geestelike hoogmoed zijn
verstard in et liberalisme, dat sosialisme en kommunisme als tegenkrachten uit de
afgrond der mensheid heeft opgezworen. Hoogmoed, hebzucht en zelfzucht beheersen
et individueele leven, dat als geïzoleerde kracht de andere krachten afstoot en geleid
heeft tot de oplossing in zelfzuchtige delen en groepen.
Alle krachten gericht op de materie en et genot, op et buitenwaartse, is er van
‘leven’ geen sprake meer: de Westerse mensheid wordt geleefd door haar boze
instinkten, waarover haar de macht ontzonken is. De keer uit et Oosten is een néervaart
in de omverraderende, machinale, Westerse barbaarsheid, waarvan et voórgezicht
hem verscheen te Napels in Breughel's Blindenparabel, doorschouwd in hallucinaire
klaarheid. - De wereldsteden: 'n orgie van barbarisme, van hebzucht, van materialisme,
van genotzucht, de reusachtige dodendans, die de doelstelling des levens vergat voor
'n tijdelike verdoving en streling der zinnen. In deze mensheid voer de demon van
et egoïsme.
En daaráchter: et groot vizioen van et verlatene: Indië. Daar bezit de mens nog
immer de macht zich op ieder gewenst ogenblik terug te trekken in en met zichzelf.
Daar staat de mens nog gekeerd naar de binnenkant des levens, naar et hart van een
godheid; daar vaart nog door de ziel de geheimzinnige drang naar levensbezit op
hoger plan dan et materieële; daar wordt et leven nog beseft als strijd om 'n eeuwige
rust. Et symbool, Boeddha, de peinzend-in-zich-zelf-gekeerde, die niet uittrok ten
strijde, noch zich rijk vocht in de wereld, leeft in de nagedachtenis van miljoenen,
leeft als et hoge symbool van waarachtig grote menselikheid.
De keus tussen dit Westen en dit Oosten kan voor de oprechte mens niet bezwaarlik
vallen. Waar in et Westen de zin voor spiritualiteit ganselik verstorven is in de massa,
vindt de menseziel geen veilig
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tehuis onder de mensen. Voor hem, wiens geest en hart gericht zijn op de Schepper
en Behouder aller dingen, voor wie de waarde der verschijnselen bepaald wordt door
hun relatie tot Hem, voor hem heeft dit Westen weinig meer te betekenen. Waar in
et Oosten, laat et verkeerd zijn, maar dan toch in elk geval et leven geleefd wordt
naar de binnenkant des levens, trekt dit vanzelf Feber's sympatie tot zich - en ziet hij
daarin een ‘momenteele meerwaardigheid van et Oosten boven het verheidenschte
Westen in geestelijke beschaving’.
Daar in et Oosten heeft et menselik genie uit zich zelf, buiten de goddelike
Openbaring om, waarheidselementen van absolute waarde gevonden, die een
religieuze traditie van eeuwen heeft gehandhaafd en bevestigd in geest-en-hart van
de Oosterling. Met zijn spirituele bezieling staat et Oosten dichter bij Rome als et
Westen, dat hoogstens krachtens eeuwenlange inwerking nog de uiterlike schijn van
een kristelik werelddeel handhaaft.
Overeenkomend met de katolieke ascese vindt Feber in et Boeddhisme: de
afsterving der zinlikheid terwille van de ziel. Ook daar klinkt de levensleer: beheers
uw dierlikheid, om uw menselikheid, die bestaat in zielestaat, hoger te doen groeien.
Dit is geen levensbeknotting, slechts herstel van de zuivere, harmoniese verhouding,
zoals die vóor de zondeval in 't Paradijs was: de zinnen onderdanig aan de geest.
Maar waar Boeddha leert: een Nirwana, et niet-zijn, et zelfverlies in et Niets, waar
Boeddha als hoogste wijsheid en levensbekroning aanwijst: de zelfvernietiging, leert Kristus de zelfverheerliking. Ja ook verlies, maar verlies in de stralende Godheid,
et eindeloos voortbestaan in et intiemste kontakt met de godheid: vergoddeliking,
deelhebbing aan de Godheid, zonder Gods-wording. ‘De mijmeraars in deze nissen,
de ziel verstorven achter de neergeslagen oogleden, en de heiligen der diepste
primitieven, met de oogen open als naar een visioen van voldongen zaligheid, - dat
is het onderscheid tusschen de ziel van het Oosten en de ziel van het Westen’.
Niet dat et Katolisisme leert: dat deze vergoddeliking hier op aarde reeds in alle
volheid plaats heeft; voorzover de hoogste mystieke vereniging met God in
begenadigde zielen van heiligen (wier namen en daden ons vaak onbekend zijn en
blijven) hier tijdens hun aardse leven al plaatsgrijpt, is dit altijd voor aardse tijd en
dus zonder de absolute, uitsluitend-geestelike volstrektheid en tijdeloosheid van et
hiernamaals. Maar wel leeft in ieder goedwillend mens de ‘genade’, vaak onbekend
en ongevoeld, die echter niets anders is als een onvolmaakte gelijkvormigheid met
en deelachtigheid aan God, die in de Hemel volmaakt wordt. Ons aards geloven
wordt schouwen, de hoop
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vervangen door bezit, slechts de liefde blijft en bevestigt ons voor eeuwig in Gods
liefde en bezit.
In de twee delen van zijn laatste boek: De strijd om de Stille4) kenschetst Feber de
twee geestesdomeinen tegenover elkaar in deze tietels: ‘naar de stilte der verwaaiing’
en ‘naar de stilte der zaligheid’. De bouw van dit werk dekt die van De Gordel der
Aarde; terwijl et Oosterse deel meer bespiegelend en van boven af gezien is als in
zijn andere boeken en dus niet die felle realiteitskracht bezit als daar, is het Westerse
deel van 'n wijde, grootse vizie, waarin de wereldoorlog de scharnier is in de
tijdsgewrichten, die hier weer door Feber met zeldzaam evokatieve kracht voor ons
geestesoog worden opgeroepen.
Het groot-plastiese evokatieve vermogen in et oproepen van beschavingen is weer
het boeiende van Opgaande Wegen5), een bundel essay's over literatuur en kultuur,
grotendeels et eerst gepubliseerd in Van onzen Tijd. Het boeiende zeker! maar zijn
kracht is gelegen in de absolute maatstaf, waarmee de schrijver verschijnselen uit
de wereld-kultuur en -literatuur mat, te weten: die van et katolisisme. Et getuigt van
een waarlik sterke geest opstellen van voor en na de oorlog, voor en na zijn indringen
in Indië, te kunnen samenvatten onder éenzelfde licht van beschouwingswijze - en
saam te bundelen tot een afgeronde eenheid. In de gestalten van zijn boek wijst Feber
de opgaande weg van naar katoliek inzicht steeds breder en wijdser zich ontvouwende
persoonlikheden, om zo, uitgaande van de door de Renaissanse uit zijn psychies
evenwicht geschokte individualist Shelley te eindigen met de grote middeleeuwse
persoonlikheid Dante, in wie de meeste fakulteiten van et moderne zieleleven
aanwezig waren, maar uiteindelik geordend in et alles-overstralende licht van éen
beginsel, en zo de zuivere verhouding vond, om 'n geliefkoosd sietaat van Feber te
gebruiken: tot zichzelf, de evennaaste en God. - Wie weten wil hoe et katolisisme
zich verhoudt temidden van enkele zeer voorname geestelike stromingen, zoals die
zich kultureel of literair hebben uitgesproken, leze dit boek van Feber met z'n sterke
syntetiese samenvatting der voornaamste geestes-stromingen der laatste eeuwen.
Feber's treurspelen Holofernes en David6) zijn klassiek in de zin van et Aischyliese
drama: et leven dat door de wil der eigen zielekrachten gestuwd wordt naar et éne
moment, waarop de onontkoombare konfrontatie en botsing van de ziel met God
plaats vindt, en de hoogmoedige ziel wordt neergeworpen uit zijn gewaande
machtspositie. - Zet voor noodlot in de plaats: goddelike gerechtigheid, en schrijf
gerust neer, dat zijn treurspelen zijn: noodlotstragedies.
Aan de goddelike gerechtigheid gebonden zielen streven tegen God,
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en uit de botsing dezer krachten (geschapene en ongeschapene) ontstaat et konflikt.
De ene daad van de mens zet zich konsekwent in z'n gevolgen voort, en roept
Gods oordeel over zich af. Hier wordt de mens dus niet gezien als bepaald door
toevallige, uiterlike omstandigheden, maar bepaalt hij zelf zijn lot in vrijmachtige
zelfbeschikking, tót God zich op zijn weg stelt als de onzichtbare, maar
meest-krachtige medespeler door zijn middelen: de schepselen.
Zo zijn Feber's spelen werkelik kosmiese spelen om et wereldverband, waardoor
iedere, ook menselike daad bepaald wordt in haar eeuwigheidswaarde, en in kontakt
gebracht met God-zelf.
Aan de grootse konsepsie paart zich een magistraal-beheerste uitwerking, waardoor
deze spelen temeer op de naam klassiek mogen aanspraak maken (altans zeker
‘Holofernes’) voorzover daar onder verstaan moet worden de zuivere verhouding
van vorm en inhoud.
GERARD KNUVELDER

Eindnoten:
1) Dit opstel van F. wordt binnenkort herdrukt voor 't grootste deel in de bundel ‘Pioniers’, 'n
bloemlezing in 't werk der Van-Onzen-Tijd-mensen, uit te geven bij
2) van Munster's Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam, 1922.
3) Idem, 1923.
4) Idem, 1924.
5) J.J. Romen en Zonen, Roermond, 1923.
6) Gebundeld in ‘De Schatkamer’ onder de naam ‘Israël’, Boosten en Stols, Maastricht, 1924.
Hierover werd uitvoerig geschreven in ‘Roeping’, eerste jaargang, 2e deel, blz. 57-62, 122-126.
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[Jer. Vermin]
Het einde
Gepanserd vliegmaschien,
bangmakend-onzichtbaar
ronkend boven de wolken:
slapende reus;
totdat de bom barst
midden in de aarde,
verdervretende vernieling,
wroetende als 'n grote mol.
Daar zullen geen Engelsen
meer naar komen kijken;
geen journalist zal het fotograferen
en geen Baedeker zal optekenen
de plaats en het jaartal.
Mensen in de trein
zullen ruziemaken:
wat voor 'n ontploffing dat is,
en vóór ze 't stasion bereiken
is alles gebeurd.
Er zullen er aan tafel
zitten te eten:
tussen bord en lip
zal 't zijn gebeurd.
De man heeft het jawoord gegeven,
vóór dat van de vrouw
en de priesterzegen
is 't al gebeurd.
Er zal 'n gejuich opgaan
uit vele zielen:
voor al de eenvoudigen.
De kindren zullen blij zijn
om de terugkomst van de Vader;
de sjouwersman zal z'n last
niet meer behoeven te dragen
tot op de bestemming;
de venter niet bezorgd zijn
om 't dagelikse brood.
Hoe blij zijn de kindren
op de armenscholen
en op de andre scholen
hoe bedroefd om de bemorste kleertjes
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onder de afvallende kalk.
Hoe spreidt de monnik vanuit zijn cel
de armen wijd-uit
voor de komst.
De zusterkes zullen de rozenkrans
ten einde uit
rustig bidden.
Maar op de beurs
is er droefheid om mislukte spekulasie
en in de grootsteden om 't gestremde verkeer.
De motoren zullen stoppen
als voor 'n overweg en ongeduldig worden;
maar het oude tevreden groenteboertje
zal met z'n karretje rustig wachten
en God bedanken voor de korte dag.
Want, lieve mensen, weet het
en beseft het:
op 'n uur dat wij niet verwachten
zal het einde komen;
'n ongeluk te onwaarschijnlik
om te bedenken:
zoals 'n dief in de nacht.
De Heer heft Zijn hand op in de wereldstraat,
en alle leven zal stil vallen,
om de Rechter des levens
te laten passeren.
En achter Hem aan, achter Hem aan,
mochten wij van onze vluchtheuvel,
allen
oversteken naar de vredige overkant
der eeuwigheid.

JER. VERMIN M.S.C.
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De bezorgde vader
O de bezorgde Vader!
's Nachts slaapt hij met de grote ramen open,
- hij denkt niet aan de kou dat hem het minste bekende geluid
aanstonds zou wekken uit
de slaap en hij gereed zou staan,
om de zoon, die tuis komt
te omhelzen.
Soms, midden in de nacht,
als de wachters wat luider praten
zit hij ineens rechtop in z'n bed
z'n hand aan 't oor:
of hij zijn stem niet heeft gehoord
tussen de nachtgeluiden....
arm kind!
En hij kan niet meer rustig blijven liggen;
hij komt uit de warmte van z'n bed
gaat door de lange witte gangen
van 't eeuwig paleis.
De verschrikte dienaars
gooien hem nog een mantel om.
Hij loopt naar de deur
waar hij even blijft staan
het hoofd omhoog naar de lucht:
z'n tranen vallen op de drempel.
Wachtlampen heeft hij te branden gezet
de hele weg langs
van afstand tot afstand.
Misschien....? woei de nachtwind
er eentje uit
en liep z'n kindje verloren.
O de arme bezorgde Vader!
op z'n oude voeten
gaat hij de lange tocht
van lamp naar lamp.
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Hij schudt de wachters uit de slaap:
‘Nog niets vernomen?....
Tóch zegt m'n hart dat hij deze nacht
zal komen’.
Langs de lampen en langs z'n rode ogen
waait de wind.
Tot de laatste lamp is hij afdgedaald
en nóg heeft hij hem niet gevonden,
arm kind!
Daar blijft hij wachten tot de zon opkomt
en de lampen doven
de rijen langs een voor een.
Hij rilt van kou en van droefheid.
Lieve mensen, luistert nu eens goed:
Wie is de Vader die zó te wachten staat?
Wie is het kind dat zich zó wachten laat?

JER. VERMIN M.S.C.
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Uit: de tocht
Hoe dikwels, hoe dikwels het hete gefluister mijner lippen: ‘vandaag, vandaag zal
ik het zingen: mijn lied, het nieuwe lied aan de Vreugde! Wist ge dit niet: God is de
God der Vreugden, de blijde God! Wist ge dit niet? - Ik zal u roepen en verrukken
met een vreugdelied’. Mijn armen geklemd langs mijn lichaam: om het ritme dat te
stuwen, te stuwen begon in mijn bloed.
Want ik wilde - o, de onstuimige, tumultueuze tochten van mijn bloed - ik wilde uw
sterke ontembre zanger zijn, en mijn lied moest zijn: als een bergketen zwaar en
sterk, als een onneembare vesting vermetel, en als een katedraal klimmende himne
die gáns het leven schoort en omspant.
En ik trok van verte tot verte, en verten na verten doorvorsten mijn ogen. Niets,
niets kon mijn verlangen verarmen, zo lang, zo lang - en na iedere verte gingen mijn
lippen: ‘later, láter, dit niet’.
Hoe dikwels, hoe dikwels het bedwongen juichen van mijn hart - o, de klimmende
zon aan den einder van iedere verte - ‘nu, nu gaat de grote nieuwe vreugde komen,
nu zal zij stijgen en over me dalen in eindeloos-zoete verrukkingen, en vandaag o,
vrienden! o, mensen! vandaag zal ik het lied, het lied der Vreugden zingen: God is
een God van Blijdschap. Ik zal u roepen tot mijn God en Heer met een lied dat zwaar
is en sterk als een bergketen, vermetel als een onneembare vesting, en als een oude
katedraal: klimmende himne die gans het leven schoort en omspant’.
Maar in dagelikse nederlagen ben ik gebroken: 'n nederlaag werd iedere nieuwe
verte: aan alle kanten werd mijn geloof geveld. En bitterheid nam bezit van mijn
ogen, bitterheid nam bezit van mijn lippen, bitterheid nam bezit van mijn stem,
bitterheid nam bezit van mijn denken - mijn hart lag als as uiteengewaaid over de
verten van vroeger. Mijn woorden scherpten zich kil, mijn ogen verhitsten in
hooghartige spot - omdat een mens machteloos en weerloos is:
Ik heb mijn lendenen omgord voor de sterke strijd. En mijn ogen werden gewet in
een zwaar gevecht. En ik ging onder u rond zingend - en ge wist het niet, - stil
zinnende op Gods Barmhartigheid - en ge wist het niet. En 'k heb gedacht: ik zal u
allen zingen mijn lied, het nieuwe lied aan de Vreugde. O, in uwe ogen zal vervoering
glanzen, en nog stil nabeven als gij reeds lang weerkeerdet in uwe
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kameren. Er zal een wondere kracht wassen in uw armen naar de toppen uwer
vingeren. Een wijde liefde zal u omvangen en u dragen naar het hart van alle dingen
en tot de harten aller mensen. Hoort, hoort, ik zal uw zanger zijn.
- Maar het lied heb ik dien dag niet gezongen.
Ik ben geschreden naar de blauwe droom der landen: mijn ogen spelend in spelende
genegenheid naar de moederlike ritmen der heuvelende aarde, God als een zingend
zinderen in mij. Hebben we U lief, God, om de aarde die Gij ons gaaft, om het wonder
der seizoenen die Gij hebt uitgezet rond ons als dwaaltuinen en zoete verbeeldingen:
om de wateren die ademen aan de randen dezer aarde. - Luistert, o luistert! - Vandaag
zal ik het lied zingen!
- Maar het lied heb ik dien dag niet gezongen.
Toen, op een mild gebed heb ik mijn woorden gestemd, en ik keerde naar de steden
weer: ‘zij wisten niet wat zij deden, en wat zij deden hebben zij niet gewild. Vergeven
wij hen, gelijk Gij ons vergeeft’. - Wees stil nu mijn hart, wees stil: het leven gaat
verheerlikt openwaaien als wij de pijn aanvaarden: over al deze harten 'n zegening.
Wacht, wacht mijn hart - - Maar het lied heb ik nimmer gezongen.
Mijn ogen hebben gezocht de vraagloos-gebogen dienstbaarheid van velen, zo schoon,
in dit groot miesterie van het leven - en mijn lippen fluisterden ‘Broeders’, en mijn
ogen hebben rondgezien, rondgezien ‘Broeders’,
ik heb mijn hart ontsloten voor de grote erbarming - maar dit is scherpste pijn, en
nooit meer verlaat hij u: want het leed der mensen is zwaar en blind en in duisternis
gaan zij verdoold,
ik heb gemijmerd over hen die komen na ons: o, hun geloof, hun verlangen, o, het
licht hunner ogen, - schoon en stil en rijk zoals wij nooit iets bezaten. En iets in hen,
is van òns, door òns,
God, ik heb geluisterd - naar alles heb ik geluisterd om het geheim te vinden van
die ene, mateloze vreugde waarom het hart vroeg, en die het wìst, wìst, wìst - naar
het wondere openbloemen uwer genaden in de harten rondom ons, dan hier, dan
daar,
kom, ik wil mijn lied stemmen op een stil ritme van innigheid, ik wil zijn bij de
eenvoudigen, de armen van geest, en zingen voor hen alleen: een neurieënde melodie
van avendrust: ik ben te moe, te moe.
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en ik sprong op, om een ruige barbaar te zijn, me te bevrijden, verbeten, van alle
begrippen, me te bedwelmen, enkel, aan de stortende vreugden van het zijn. Ziet! zó
zijn wij! Ziet! wij staan naakt als een zwemmer, onze speiren zijn gestaald aan het
geweld der golven! Ziet! wij hebben gebroken met alles dat òns brak - en het licht
is gestroomd in onze ogen die glanzen van geluk! Nu zal het zijn alsof de eerste dag
openwoei over een nieuwe schepping, alsof we 'n lentemorgen de haven uit de open,
blauwe zee invoeren - de zeil-steilten een majestatiese verrukking, en de zee één
paradijselik geluk!
- maar het lied,
het lied
zwaar en sterk als een bergketen,
het lied, dat zou zijn als een onneembare vesting, vermetel leunend over het diepe
land,
het lied, dat zou zijn als een klimmende himne - katedraal, die gans het leven
schoort en omspant
dat lied heb ik nooit gezongen - nooit, nooit: de wereld hing te zwaar aan mijn
bloed: overal waart Gij - in iedere mensenstem de nadering van Uw gericht: een
zware lage wolk die dreigend naderschuift.
En de wereld lag donker-verdoold over den einder, en rustig.
HENRI BRUNING

Roeping. Jaargang 3

300

Plasschaert over Piet van Wijngaerdt
Van Albert Plasschaert verscheen bij den jongen kunsthandel Gebr. Daalderop te
Utrecht een fraai-verzorgd boek over Piet van Wijngaerdt, met vijfentwintig
reproducties-in-lichtdruk op Japansch papier. De firma Gebr. van Rijkom verzorgde
de lichtdrukken en P. Vijlbrief de strakke omslagversiering. Een opmerkelijk
tijdsverschijnsel, de uitgifte van dergelijke ‘beperkte oplagen.’ Geeft het aan den
eenen kant vaak gelegenheid tot verheugenis over winsten voor ‘het schoone boek,’
- een eldorado voor bibliophielen - het heeft toch ook zijn bedenkelijke zijde, n.l.
deze, dat het aan vele belangstellenden in geestelijke waarden, die niet te zware
beurzen dragen, de gelegenheid ontneemt om kennis te nemen van zaken, die zij
moeten, of gaarne zouden weten. Het goede boek, dat tegelijk het eenvoudige boek
is, zal in menig opzicht wel ‘het juiste midden’ moeten heeten, waarmee de meeste
eer kan worden ingelegd, al mag van den auteur nimmer geeischt worden, dat hij
zich ten behage van de menigte vulgariseert. Het meesterwerk op krantenpapier valt
nog steeds te prefereeren boven de een of andere middelmatigheid op
dubbelovergehaald-rhinoceros van twee vellen in een kilo, ook al gaat er - in een
zwak oogenblik - een zekere bekoring van uit, je beste pak aan te trekken, zeer
zorgvuldig de handen te wasschen en te manicurceren en een superieure cigaret op
te steken, om dan het exquise product van den.... typograaf en den binder te
savoureeren. (Dit raakt niet de verdiensten van den heer Albert Plasschaert).
Plasschaert leidt ons Van Wijngaerdt in als een ‘romantisch’ schilder, waarbij hij
die z.g. romantische bezieling in de hedendaagsche Hollandsche schilderkunst
baseeren wil op ‘de levensbeschouwing der gelijktijdigheid, van het
gemeenschappelijk verband, van de gemeenzaamheid, van het innig verbonden zijn,
van het deel hebben van alles aan één grooten stroomenden geest.’ Deze
levenshouding stelt hij tegenover het verwonnen realisme, als ‘de levensbeschouwing
van het elkaar zich opvolgende, de levensbeschouwing van het feit na het feit, ook
van het feit naast het feit.’
Zooals iedere algemeene karakteriseering en localiseering is ook deze vatbaar
voor critiek (het zou een mirakel zijn, wanneer in het hedendaagsche géén
veelzijdigheid en veelstemmigheid viel op te merken), maar in de kern lijkt zij mij
niet onjuist. De belangstellenden in schilderkunst zullen Plasschaert, den criticus,
overigens genoegzaam kennen, om te weten, dat hij ook de man is van het
verbijzonderde peilen met felle eenzijdigheid vaak, der enkele uiting. Gelukkig is
hij, althans hier, niet blind voor een sprekende eigenschap bij vele hedendaagsche
schilders, n.l. deze, dat niet immer ‘de eerbied voor het materiaal’ groot genoeg is.
Men mag alle waarde toekennen aan de verdieping van den geest (het ontbreekt
waarlijk niet aan vele herauten voor vele geesten), maar voor de naar het objectieve
strevende critiek blijft ook de beheersching van den vorm een vraagstuk van
beteekenis.
JAN ENGELMAN
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Michel-angelo's profeten
Bij den uitgever B. Mensing te 's-Gravenhage verscheen een beschouwing van Cyriel
Verschaeve over de Profeten van Michel Angelo: de geweldige scheppingen van
dezen heros der beeldende kunst aan het gewelf der Sixtijnsche Kapel. Goede
afbeeldingen van de schilderingen verluchten het werk, dat overigens geen meesterstuk
van boekdrukkunst mag heeten (de geteekende rebusletters op den omslag behooren
tot een al zeer verwerpelijk type).
Cyriel Verschaeve is natuurlijk in zijn clement bij dit ‘zwaarmoedig genie’ der
renaissance, ‘dat door gestalte na gestalte hier tegen den wereldlast van 't levensraadsel
geworsteld heeft en in de Delphische Sibylle zinnen, geest en ziel evenmachtig
bevredigde in een weergaloozen triomf van kunst, van wijsbegeerte en mystiek,’ hij staat, om het eens zeer huiselijk te zeggen, met de renaissance op en gaat met de
barok naar bed. Verschaeve wijst op het feit, dat de profeten en sybillen door
Michel-Angelo buiten hun historie om werden opgevat. Deze vaststelling bepaalde
ook zijn richting bij het beschouwen: hetgeen ieder begrijpelijk kan voorkomen,
want geen ernstig mensch zal de speciale waarden van beeldende kunst met theologie
en bijbeltekst willen afmeten. Toch liggen die speciale waarden Verschaeve blijkbaar
weer niet te na aan het hart, want men heeft zijn beschouwing op te vatten als de
weergave van een subjectieve zielsberoering, een wel merkwaardige maar literaire
beroering, in een impulsief persoon onder het dek der Sistina. Deze zegt hij uit in
zijn gespierd, vaak wat pathetisch proza, waarvan de primaire verdienste in de
diepgang der gedachte schuilt: hij duikt menigmaal in de ziel der dingen. Niet komen
wij nader tot de zuiverbeeldende waarde der schildering, tot de vraagstukken (die
Michel-Angelo moeten hebben beziggehouden) met betrekking tot het deelen van
ruimte en vlak, - hier van zoo bijzondere beteekenis, omdat een relief-beelding in
het vlak op onnavolgbare, synthetische wijze samengroeide met de tijdruimtelijke
van de architectuur.
JAN ENGELMAN.
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[Tweede deel]
Rembrandt, de realist.
En zij riepen Simson uit het gevangenhuis; en hij speelde voor hunne
aangezichten, en zij deden hem staan tusschen de pilaren.
(Richteren XVI, 25)
Alle dinghe
Syn mi te inghe!
Ic ben soe wyt!
De weinigen, de weinige redelooze Realisten, hebben zichzelf niet den smaad der
gemakkelijke ontsnapping aangedaan; naakt tot in de bitterste uren hunner
menschelijkheid doorstaan zij het tempeest der Werkelijkheid ‘dans ce silence, dans
cette contemplation, dans ce crépuscule d'argent de l'oraison....’ die Caïn Marchenoir
in de Grande Chartreuse vond, - ce crépuscule d'argent de l'oraison qui guérit les
colères et qui guérit les tristesses.1) Hun het naast verwant zijn de hongerende rodeurs,
- weinigen! - wien de schoonheid der aarde even hevig in het lijf gebrand werd als
het besef der Werkelijkheid in hun geest. J'ai cinq sens qui me rattachent à la vie;
mais, ce sixième sens, ce sens de l'infini!2) Die deze gespletenheid in haar naakte
ellendigheid niet te dragen vermochten of niet áândurfden, vluchten in den kunstenaar:
aan hun lijf brandt de schoonheid der aarde, in hun geest staat het besef der
Werkelijkheid en de bevrijding uit dit groot gevecht wordt ontwrongen aan het
heroïsch kompromis, - heroïsch maar toch kompromis, van absoluteit en
betrekkelijkheid: kunst, Zij: de redelooze stem dezer gespletenheid, maar het is de
redeloosheid van een klaagmuur, waaraan een stem hongert, die haar verhooring niet
vinden zal voor het einde, vergeefsche toorn toornt, vergeefsche droefheid klaagt,
want voor deze weinigen duren tot het einde.... les colères.... et les tristesses....
Weinigen, - en een van dezen is Rembrandt.
Zij zijn, hoe tot razernij ook de aarde aan hun lijf wentelt, de Realisten onder de
kunstenaars.

Meer dan uit een drift naar zelf-analyse, wordt het verschijnsel, dat Rembrandt
levenslang bezeten is door een passie voor het zelfportret3) verklaard uit
noodwendigheid zich rekenschap te geven van zijn verhouding tot het leven,4) - want
zoo hevig wordt deze mensch gekweld
1)
2)
3)
4)

Léon Bloy - Le Desespéré.
Jules Laforgue - Hamlet.
Van Rembrandt zijn meer dan honderd zelfportretten (schilderijen en etsen) bekend.
Dit opstel werd geschreven naar aanleiding van het boek van Huib Luns: Rembrandtiana (v.
Munster's Uitgeversmij., Amsterdam). Indien ik Huib Luns zou zeggen, dat hij dezelfde is
als z'n verre voorvader, die Rembrandt in honger liet krepeeren en hem voor zijn naargeestig
deel geranseld heeft naar den waanzinnigen lach op het zelfportret van 1668 (ach! nu wij
achteraf bemerkt hebben, dat Rembrandt precies als een admiraal en een ontdekkingsreiziger,
aan onzen nationalen roem! heeft bijgedragen, is het makkelijk farizeesch te fluisteren, dat
wij dien lach ‘den menschelijken mensch gaarne vergeven’), - hij zou mij verständnislos
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door den breuk tusschen zichzelf en het leven, tusschen zijn menschzijn en het
mensch-zijn der anderen, zoo onbarmhartig bijt bij het bewust-worden van de
vergeefschheid van zijn bestaan onder de menschen dit konflikt zich in zijn ziel, dat
er zich rekenschap van geven de aller-eerste bevrijdingsakt wordt. Wel nimmer
verbeeldde hef zelfportret zoo kompleet de heroïsche tragedie van den eenzaam
worstelenden mensch als Rembrandt volbracht in het zelfportret, waarmee hij zichzelf
tégen de anderen verweerde: in trots verbrijzeling en deernis. Tégen de anderen!
Zelfverweer! Zelfverweer, - zoolang deze hongerende mensch, dwars tegen de
menschen in groeiend, in de nimmer aflatende rekenschap ten overstaan van zichzelf,
het konflikt al dieper borend in zich voelde toescherpen. Bevrijding wordt dan de
vermetele en vertwijfelende kultiveering van het konflikt: zichzelf imperatief opleggen
aan de anderen. Maar verweer werd dit zelfportret óók toen hij verbrijzeld in lijden,
verlaten bedelde bij elk menschenhart om onderdak voor zijn liefde. Wie Rembrandt
nadert moet de eenzaamheid vermoeden kunnen, waarin deze mensch een leven lang

aanstaren en met van gramschap blikkerende oogen zijn zwatelende Rembrandtiana-lyriek
doceeren, maar den dorperlijken hoon niet vermoeden, daarmee den weerloozen Rembrandt
aangedaan. ‘O good Horatio, what a wounded name, things standing thus unknown, shall
live behind me’: beroofd van Hendrickje en Titus bleef Rembrandt niemand ‘to tell his story’
tegen-in de horde beduimelaars (Luns is enkel voortzetting eener traditie) zijner nagedachtenis,
bij wier dokumenten zich nu ook dit naargeestig boek aansluit: het jongste dokument voor
de stoutmoedige stelling, dat de geschiedenis onzer kunst de geschiedenis onzer schande
blijft! Luns' visie op Rembrandt! Dat is Rembrandt, wiens vreugde aan den schoonen schijn
hem verleidde zich als cavalier graag op z'n Zondags te vertoonen en met Saskia op de knie
het lustige leven een dronk te wijden ‘zeker zoo levendig en spontaan als de beroemde
melodie uit Verdi's Traviata’; dat is Rembrandt, wiens geëtste zelfportret van 1639 ‘iets’
vertoont van den trots om het bezit van het pariciershuis in de Breestraat en ‘al’ het
contentement van publiek en kunstenaar (o, weerlooze Rembrandt! gij hebt maar ‘iets’ kunnen
uitdrukken van uw bourgeois-satisfait-vreugden maar de voldoening der trage stompzinnigheid
vermocht ge geheel te doorvoelen); dat is Rembrandt, die door een ‘gelukkige levenstaktiek’
het huis in de Breestraat verwierf en wien Saskia's erfenis bekommernissen brengt, waartegen
de heroïsche natuur van een kunstenaar (‘Moge men in dit boek ook iets vinden van het hart
van den schilder Huib Luns’, - noodigt de inleiding uit) niet bestand is (richtige psycho-logika
naar Luns' visie op het zelfportret van '39); dat is Rembrandt, met wien Hendrickje slechts
te noemen is als de gedienstige beredderaarster van den opgejaagden bankroetier en 't model
voor zijn schilderen van het ‘Ewig-Weibliche’; dat is Rembrandt ten slotte, die alles gegeven
had wat hij te geven, alles gezged, wat hij te zeggen had en stierf in het volle bewustzijn van
zijn onschatbare waarde, in de rustige zekerheid van zijn veroveringen. ‘O good Horatio....!’
- beurtelings onnoozele, bourgeois-satisfait en vulgair Spekulant. ‘Dit is geen kunst voor
teere zielen en onnoozele wezens’, schrijft Huib Luns en hij vermoedt het rekwisitoir niet
tegen zijn zwatelende beduimelaarsdyriek. Maar hij legge zijn oeuvre voor zich en bestare
dan dat vroege (geëtste) zelfportretje van Rembrandt, - al Hamlet's verachting voor Polonius
is om die lippen en opgetroken neus saamgenepen - en 'n: that great baby you see there is
not yet out of his swathing-clouts, zal hem in stukjes snijden.
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gehuld kon gaan, - eenzaamheid, uit wier barsten nood het zelfportret in machteloos
verweer, hunkerend naar bevrijding, wordt opgestooten. Verweer tegen de uren,
waarin de redelooze angst, verholen in alle ding, losbreekt: menschen die roekeloos
hun wankel leven wagen op den rand der eeuwigheid, de vermetele veiligheid der
passagieren en het roekeloos ritme van een vrouw, het dwaze klagen van een
harmonika tegen den nacht, zingende menschen in een beweegloozen voornacht;
verweer tegen het achtbaar leven, dat een waanzinnig horizontaal vlak werd; tegen
het hoonend rumoer van den roem, tegen de weeke onnoozelheid der poseerende
patriciërs en tegen den harden, harden trots van zijn gepantserd hart. Verweer tegen
zijn liefde en verweer tegen het lijden: veel later, als het vermalende leven dit hart
verbrijzeld heeft en alle bitterheid is weggebrand, zal hij zijn liefde, zijn mannelijke
deernis en liefde, willen uitzenden maar elke deur gesloten vinden. Dwalend tusschen
oorsprong en einde der dingen doorstaat deze bedelaar het lijden aan de ijdelheid
van zijn rijkdom: niet meer dan wat liefde - maar voor hem hoonend als schamele
zelfzucht - vermocht hij te geven voor de zichzelf verbrijzelende liefde van een
vrouw, die toen tegen-in alle korrekte beduimelaars, zijn onaantastbare heilige
geworden is. Een, één uit allen tegen wie eenmaal zijn liefde woedde en zijn toorn
verteederde, heeft hij bereikt en deze eene niet zonder dat haar ontferming als een
hoon in zijn hart vrat: machteloos tegen dezen hoon; - Hendrickje's milde liefde en
mede-lijden (versta dit woord) en zijn weerloos nemen, nemen, nemen om zichzelf
te behouden. Van Rembrandt's pijn hierom spreekt de groote verstilde smart van vele
zelfportretten uit die laatste jaren. In het vermalende leven is Rembrandt's
levenshouding anders geworden en anders werd de innerlijke gesteldheid van het
zelfportret: van een der eerste, steil en onverzettelijk hard in razernij met een spijker
op de etsplaat gekrast tot de milde vergeving der Staalmeesters, tot het zelfportret
van het sterfjaar, - maar altijd opgestooten uit den breuk: een mensch-zijn tegenover
het mensch-zijn der anderen.
En evenwel: dit mensch-zijn niet in den kleinen opstand tegen het verwikkeld
samenstel der menschelijke discipline en de vaalheid, waarin deze het leven hult
maar in den hevigen honger naar het ‘grondelooze Licht’, waarmee hij vanzelf al
buiten de maat van de vriendelijk vervalschte normen der maatschappelijkheid
gegroeid stond: gedreven - en primair - ver boven de kleine verhouding dezer dingen
naar den kwellenden opstand tegen zijn eigen menschelijkheid (ook dit is in het
zelfportret) en den opstand tegen het mensch-zijn der anderen, in wie hij het besef
niet vond van wat voor hem Werkelijkheid was. Zonder dit was hem het mensch-zijn
verminkt; tegen dit verminkte menschdom
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heeft zijn toorn gewoed toen de trots zijn liefde martelde, woedde zijn liefde toen
hij zijn toorn machteloos bevonden had.
Werkelijkheid was hem de tweespalt van elke menschelijkheid: Goed en Kwaad
en deze heeft hij, verhevigd tot hun absoluteit, smartelijk doorleden: God en Duivel
in hun gevecht om èlke ziel. Bij Rembrandt gaat het om de zielen en voor altijd staat
deze tweespalt in de menschelijke natuur achter het woeden van den kamp tusschen
licht en duisternis: het licht tot in de uiterste duisternis angstig achterhaald. In elken
mensch en in zichzelf zag Rembrandt zich den ontstelden toeschouwer van dit absoluut
gevecht, - en elken mensch gegrepen door dit geruchtloos tumult: woestijnen breken
open: borende oogen werden geschampt aan het verderf, oogen die alle gewelven
zagen breken, oogen die vergeefs den witten boog van den Melkweg berènden, oude
oude oogen die alleen nog maar moe zijn van het vergeefsche zien, oogen die het
leven vreten, oogen die angst uit alle ding besprong; monden hard gewrongen op
duisterheid, weerlooze monden, monden gemerkt met den zwarten luister der
verworpenheid, monden die alle bitterheid beten, monden gebroken in een rauwen
blaf; opengedragen in een stille, stille hand al het lijden dat de menschheid bespringen
kan: hand die niet meer langs muren tast en hun steilten niet meer meet; armen aan
wier ontkrachting een heelal verging. Lichamen gekruisigd aan de woedende aarde,
lichamen in harnassen gesmeed, lichamen in pantsers gewrongen, in koningsmantelen
rottend, lichamen die niet meer leven, lichamen die zich recht-op klampen aan hun
tooisel en lichamen die verbeten met hun kleeren vechten, lichamen waar alle duivelen
in gevaren zijn, lichamen bezeten van het leven en lichamen: heilige-wit. Maar dit
ook, o dit: de gemartelde menschheid tast, tast in de hand van een zieke vrouw - o
het redelooze lijden van deze hand-tast naar den zoom van Christus' witte kleed.
O! de angsten en vreugden in de dreunende muziek der aarde. Boomen die
aangevaren zijn door de marteling der elementen, boomen die zwart-gevreten in dit
torsen naar den hemel schreeuwen en boomen die bezeten zijn van de almachtige
leefkracht der aarde, boomen die in razernij naar hun verderf storten, boomen teeder
verrukt als het openbloeien van een tak bloesemden perelaar, boomen die alleen maar
stil voor zich te suizelen staan onder een open lucht. Vlakten, vlakten,
ruischend-zingende vlakten onder het machtig getij van zon en licht, vlakten als
dreunende orgels en vlakten brekend in angst-krochten.
Dit is het groot gevecht waarvan Paulus aan de Romeinen schrijft.
In Rembrandt's naakten woedt de doorbraak van dit besef in het mysterie der
Schoonheid, woedt met de hevigheid die Dmitri Kara-
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mazow's heete hart naar de bekentenis dreef: Die Schönheit ist ein furchtbares und
schreckliches Ding!.... Die Schönheit! Ich kann es nicht ertragen, wenn jemand meistens sind es sogar Männer mit edlem Herzen und hohem Verstand, - mit dem
Ideal der Madonna beginnt und bei dem Weibe Sodoms endet. Noch furchtbarer aber
ist, wer mit dem Ideale Sodoms in der Seele doch das Ideal der Madonna nicht
verneint, nach der sein Herz lechzt und glüht; wahrlich, wahrlich, es glüht und sehnt
sich nach ihr, wie in der Jugend, in den noch lasterlosen Jahren. - Het is wat de dichter
van Les fleurs du mal wist: ‘....comme le sens intime de Dieu est bientôt noyé dans
toute conscience par les concupiscences de la chair, le chant.... de la sainteté est peu
à peu submergé par les souvenirs de la volupté. La vraie, la terrible, l'universelle
Vénus se dresse déjà dans toutes les imaginations.... Tout cerveau bien conformé
porte en lui deux infinis, le ciel et l'enfer, et dans toute image de l'un de ces infinis
il reconnaît subitement la moitié de lui-même.... Quand le thème religieux, faisant
invasion à travers le mal déchaîné, vient peu à peu rétablir l'ordre et reprendre
l'ascendant, quand il se dresse de nouveau, avec toute sa solide beauté, au-dessus de
ce chaos de voluptés agonisantes, toute l'âme éprouve comme un rafraîchissement,
une béatitude de redemption....5) Het moge de aanschemering der eindelijke bevrijding
zijn, waarvan Paulus aan de Romeinen schrijft: Want ik houde dat het lijden van
dezen tijd niet waard genoeg is der toekomende glorie, die in ons zal geopenbaard
wezen. / Want het verbeiden van de creatuur verwacht de openbaring van Gods
kinderen. / Want de creatuur is der ijdelheid onderworpen niet willens, maar om
zijnentwil, die ze onderworpen heeft op hope: / Want dezelfde creatuur zal ook verlost
worden van den dienst der verderfenisse tot de vrijheid der glorie der kinderen Gods
/ Want wij weten wel dat alle ceatuur verzucht, en als barende arbeidt tot nog toe.6)
Het naakt bij Rembrandt7) is - o dadelijk gerust gestelde zielen - is niet gevat in
den louter sensueelen gloed van het ‘smijdige menschennaakt in stijfstaande verf
zwelgend uitgekneed, zóó dat het alles lijfelijk warm en tastbaar en nochtans in volle
lucht wijd-ademend schijnt’ en

5) Baudelaire: L'Art Romantique (Richard Wagner et Tannhauser).
6) Rom. VIII, 18-22.
7) Voor Luns gaat Rembrandt's licht en donker niet verder dan een ijl vermeien in de virtuositeit
het materieele licht-en-donker-probleem te overwinnen. ‘Deze jonge man tuurt en speurt of
het leven er van afhangt. En inderdaad, het leven van den kunstenaar uit het Noorden hangt
er van af, of hij in staat is den diepen zin van natuurlijke vormverschijningen te speuren tot
in het kleinste kleine, en de kleur te volgen tot het in het grauwste grauw, en het licht te
achterhalen tot in de uiterste duisternis’ (pag. 26-27). Op pag. 134-135 bemerkt men (voor
den hoeveelsten keer?) dat Luns aan Rembrandt's innerlijke gesteldheid in blanke
blijmoedigheid passeerde.
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dit dan omschemerd van ‘schroomvallige mijmerweelde’.8) Geen der naakten van
Rembrandt is primair ontstaan uit lijfelijke vreugden noch speelt hier de frivoliteit
van een 17e-eeuwer, - zij zijn door-varen van de huiveringen om het mysterie der
Schoonheid: angst voor het verderf dat verholen in de Schoonheid loert. In haar werd
Rembrandt het onverzoenlijkst besprongen door den tweespalt van Goed en Kwaad,
God en Duivel, vrijheid der glorie van de kinderen Gods en ‘den dienst der
verderfenisse’. Eenmaal teekende hij zichzelf schilderend naar een naakt-model:
hoog en dreigend-schoon het naakt boven een ontstelden mensch, - gedoken naar
een vlucht en loerend naar een wreeden sprong:
Viens-tu du ciel profond ou sors tu de l'abîme.
O Beauté? Ton regard, infernal et divin
Verse confusément le bienfait et le crime....
..................
Sors tu du gouffre noir ou descends tu des astres?

In de duisterste uren van dit torment rodeur langs de grenzen der verworpenheid (de
Satan ou de Dieu qu'importe....!) ontstaan bij Rembrandt de Danae, de Joseph bij de
vrouw van Putiphar. Onder het verschuivende licht en duister, onder het tumult van
dit woedend getij krommen de menschen zich over den afgrond van hun ziel. Angst
voor het verderf der Schoonheid: een roofdier schreeuwt naar de sterren.

Rembrandt's Leidsche periode: mensch-zijn en kunstenaars-potentie bevrijden zich
gramstorig in het zelfportret, - hij markeert den afstand, rekent af, verdoemt, heerscht,
boort, bóórt met een vertwijfelden grimlach naar een laatste zekerheid, berènt het
leven van mensch tot mensch, breekt hoonend zijn hunkeren.
Met twee zelfportretten besluit hij de Leidsche periode.9) Vijf-en-twintig jaar etst
hij10) een zelfportret in den luister van een zwaargeplooiden koningsmantel, och ja!
en hoog-opkruipend aan zijn hals het ijl gespeel van een kanten kraag maar geladen
is deze mensch met de verbijstering om het altijd-dreigend zwichten voor het verderf,
dat hij in zijn vleesch, in het vleesch van iederen mensch verscholen weet: onder het
grelle schamplicht der oogen hunkert een trotsche mond

8) Jan Veth: Rembrandt's leven en kunst, pag. 118. (Scheltema en Holkema)
9) In 1632 gaat Rembrandt zich blijvend te Amsterdam vestigen.
10) ‘Wien het geluk vriendelijk toelachte’, verzekert ons Jan Veth in zijn boekje, - dit geluk dan
gebaseerd op de vele portret-opdrachten etc.! De heer Veth bemediteere, wat Bloy ergens
zegt: Le Bonheur ....est fait pour les bestiaux ....ou pour les saints.
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overheen - hoeveel? - geruchtlooze nederlagen naar de angst: stameling om eindelijke
bevrijding, - schreeuw der oogen tegen wie dit lichaam in dezen mantel smeedde.11)
En, kort in Amsterdam, etst hij een zelfportret in hermelijnen koningsmantel,12) de
baret is een kroon om dit gramstorig hoofd, het geheven zwaard staat dwars over dit
gramstorig hart, - een machtelooze hongeraar naar rechtvaardigheid, die zooveel
bitterheid onder de menschen at, in het opperst verzet tegen zelf-verbrijzeling. O,
ongebroken en gepantserde trots, die geen verzoening te verwerkelijken weet tusschen
dit mensch-zijn en het mensch-zijn der anderen:
Trahi de toutes parts, accablé d'injustices,
Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices
Et chercher sur la terre un endroit écarté
Où d'être homme d'honneur on ait la liberté.

‘Wie kan gebeteren, dat hij van starren droomt’, - heeft Vondel zijn Joseph laten
klagen in de tragedie, waarmee hij zich bevrijdt van den smaad der kleine zielen.
Eenzaamheid drééf Rembrandt, zich te verbeelden in den vergeefschen
droomenzegger, - echoloos verglijdt een hunkerend leven langs menschen, - drééf
hem naar den twaalfjarigen Christus onder de priesters: eenzaamheid naar
eenzaamheid.
Het stadium, waarin de ziel zich bewust wordt van haar potenties en zich wondt
in elke aanraking met het dwaze leven, mag zijn krisis bereiken in het zelfportret
met koningsmantel en zwaard: verweer en beveiliging wordt ontworsteld aan het
soevereine ‘gewogen en te licht bevonden’-vonnis over de verminkte menschheid.
Vonnis, dat den burger van elken tijd, hetzij hij zich als vennoot der Oost-Indische
Compagnie een steunpilaar der wereld en centrum van het heelal waant, het zij hij
heden bevangen van denzelfden waan in een Cadillac het asfalt der steden bevaart,
onverstaanbaar is. Hem ontsnapt ganschelijk de bewogenheid dezer ziel, hem blijft
het voor altijd verborgen, dat een ziel zich hongerend en vermetel op haar onberoerden
kern terugtrekt: alleen in haar gevecht met God en de schoone aarde en haar gevecht
met de menschen en hun wapperende ijdelheid: het duurt een

11) Voor kunst-historici etc. is het een belangrijk twistpunt of de mantel van dit zelfportret door
Rembrandt werd geëtst of door een zijner leerlingen. De kwestie is natuurlijk endgültig
beslist: deze mantel is zóó vreemd, dat hij niet van Rembrandt kan zijn en dus heeft een ander
de oorspronkelijke plaat verknoeid! Men merkt natuurlijk niet op, dat mantel en portret een
gesloten psychische eenheid vormen, noch vergelijkt men de psyche van dit zelfportret met
die van andere uit dezelfde periode. Neen, neen, die manel is erg vreemd en dus niet van
Rembrandt. Laat het zoo zijn! maar dan is die mantel aan het portret toegevoegd door iemand,
die de beteekenis van dit portret van Rembrandt verrassend juist heeft gezien, zoodat van
verknoeien geen sprake kan zijn.
12) Voor Huib Luns natuurlijk ‘Rembrandt op z'n Zondags’; voor kunst-historici: het probleem
der barok!
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leven van hunkering en meedoogenloos spitsroe-loopen lang voor in de aanschemering
der eindelijke verzoening deze kamp verstillen gaat. Maar lang voordien, bij de
bewustwording der waanzinnige verhoudingen, woedt het tempeest der eenzaamheid
en verdoeming, waaraan aanvankelijk slechts de vermetele kultiveering van het
konflikt als bevrijding ontwrongen wordt, - verweer ten uiterste.
Verweer óók tegen het hoonend rumoer van den roem.
Van zijn zes-en-twintigste jaar woont Rembrandt in Amsterdam.13) Het rumoer
van den roem is in aantocht: carrière! - leerlingen heeft hij al vroeg, kunstkoopers
waardeeren de prenten-naar-zijn-schilderijen als een gewild artikel, in Constantijn
Huygens vond hij reeds zijn Macenas; zijn vele portret-bestellingen waren toen al
bekroond met de opdracht van een zoo gewichtig personnage als prof. Tulp voor het
conterfeiten van diens anatomisch kollege, waarmee hij voor het ‘publiek (het
“publiek” herhaalt zich tot vervelens toe door alle eeuwen) evenwaardig wordt aan
vele andere beroemdheden dier dagen. Inderdaad! er was élan in den opgang dezer
schilders carrière, - oh benijdenswaard!14)
Maar terwijl dit élan nog aanhoudt, - tien jaar en meer! - en zich handhaaft zoolang
de tijdgenoot gelegenheid heeft zich te vergissen, heeft het groote, reinigende lijden
hem gegrepen: van alle dagen in zijn volgend leven de zwijgende koppige gezel, die
langzaam, langzaam dit trotsche hart tot verbrijzelens toe gaat breken, - het lijden in
zijn liefde: in Saskia15) en Hendrickje.
Het huwelijk met Saskia is een geruchtloos gevecht om zelfbehoud geworden.
Geruchtloos maar onverzoenlijk schier, - want twee menschen, die de barre
werkelijkheid van het leven even diep en hevig peilden, maar die ónverzettelijk
wéten, dat hun levens voor altijd in een onverzoenlijk verweer tegen elkaar gekneld
zijn: reddeloos verloren weten zij zich in het uur, dat zij voor elkaar zullen bezwijken.
Rembrandt bevocht het leven lijf aan lijf; naakt en hardnekkig worstelt hij met de
redelooze angsten, die hem uit alle ding bespringen; vecht met God en Duivel over
verbeten ondergangen om behoud.

13) 1632.
14) In de psycho-logika van Luns luidt het dan ook, populair bij uitstek: ‘In machtig
zelfvertrouwen, zoo volkomen en geheel vervuld van zichzelf en zijn bekwaamheden, is hij,
de 25-jarige de snijkamer binnengekomen en zonder emotie(!) heeft hij deze verlaten, slechts
denkende aan de knappe kompositie en het brilliante schilderij, dat hij voor Tulp met vaardige
hand en blinkende verwen hoopte te schilderen.’ (‘Moge men in dit boek ook iets vinden
van het hart van den schilder Huib Luns’, - noodigt de inleiding uit) - pag. 51.
15) In 1634 huwt Rembrandt met Saskia van Uylenburch. De drie eerste kinderen uit dit huwelijk
stierven zeer jong; het vierde kind - Titus - stierf een jaar voor Rembrandt's dood.
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Afb. 8. REMBRANDT EN SASKIA. 1635? Museum Dresden.
Luns - Rembrandtiana, Uitgave Van Munster's Uitg. Mij.

Afb. 35. ZELFPORTRET. 1663 (?). LORD IVEAGH. Londen.
Luns - Rembrandtiana, Uitgave Van Munster's Uitg. Mij.
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Luns - Rembrandtiana, Uitgave Van Munster's Uitg. Mij.

Afb. 12. ZELFPORTRET. Ets. 1639.
Luns-Renbrandtiana. Uitgave Van Munster's Uitg. Mij.
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Afb. 27. ‘DE KRUISAFNAME BIJ TOORTSLICHT.’ Ets. 1654.
Luns - Rembrandtiana. Uitgave Van Munster's Uitg. Mij.
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Saskia zocht in zelf-ontvluchting te vergeten, te vergéten en zij het ook in ik weet
niet wat; ontsnapping aan zichzelf en bevrijding in een zinlooze negatie, die niet
meer vraagt en niet meer tast en niet meer weten wil.
In verzoeningsloos verweer stond het leven van deze menschen, waarin het
geruchtloos gevecht tusschen twee levens, die zich op hun ‘kernen’ terugetrokken,
voltrokken wordt, - teruggetrokken op de kernen van hun beider mensch-zijn. Hard,
hard, moest dit zich smeden, onder de bestendig aanwezige dreiging hunner liefde,
- dreiging, want deze liefde werd doorstaan in het kwellend besef, dat wie bezweek
en over den kruisweg van zichzelf hart naar hart zou dragen, zichzelf moest
vernietigen: vreezeloos. Maar daarna, daarna zou Rembrandt, wiens diepste
menschelijkheid voorbestemd was voor altijd in opstand tegen de negatie te staan,
het leven niet meer te leven waard geweest zijn; alleen in deze zelf-gekozen negatie
vermocht Saskia het leven te dragen. In dit verweer tegen elkaar doorstonden zij de
vrees voor hun liefde, de vrees dat zij in hun liefde voor elkaar bezwijken zouden.
Want voor het doorstaan der liefde geldt nu wat Rilke in de laatste der
‘Aufzeichnungen’ Malte Laurids Brigge bekennen laat: Mein Gott, was war da alles
abzulegen und zu vergessen; denn richtig vergessen, das war nötig.... Viel später erst
wird ihm klar werden, wie sehr er sich damals vornahm, niemals zu lieben, um keinen
in die entsetzliche Lage zu bringen, geliebt zu sein.16) Hoevele malen heeft deze
rodeerende visioenair zichzelf geranseld naar de negatie van Saskia, zich geranseld
naar de krankzinnige maskarade van het Dresdener portret: vertwijfelende hoonlach
tegen zichzelf en alle steilten, vertwijfelende vergemeenzaming met de 17e-eeuwsche
cavaliers, vertwijfelende ontkenning van zijn wezenlijkst mensch-zijn. Op het krimpen
der horizonnen kerft een mensch zijn schreeuw.17)
Maar hoevele ook: uren en dagen, dat Rembrandt's woedende, on-

16) Driemaal heeft Rembrandt zich direkt uitgesproken over hun beider leven: in het Dresdener
schilderij van 1634 (Rembrandt met Saskia op de knie), in het Londensche schilderij van
1634-'35 (Rembrandt met Saskia-bij-het-toilet) en in het etsje van 1636 (Rembrandt met
Saskia bij tafel).
17) ‘In '35 schildert hij het beroemde, uitgelaten schilderij, dat, in het museum te Dresden,
Rembrandt's jonge vreugde schetterend uitjubelt. De als cavalier uitgedoschte meester met
de rijk gekleede jonge vrouw op de knie, wijdt het lustige leven een dronk. Maar zeker zoo
levendig en spontaan als de beroemde melodie uit Verdi's Traviato, klinkt Rembrandt's dronk
aan het leven als uitgelaten gezang ons tegen.... Een voorhang is als weggeschoven voor het
lustige tooneel en Rembrandt's wat gemaakte lach (inderdaad!) is schril belicht als op het
theater (inderdaad!) Rijk overladen met juweelen is er in Saskia iets van de opgetooide
mannequin, de rapier van den schilder is een te-veel (kritisch?!), en het “tooneelkippetje”
(een pauw) op de tafel past in het opgeschroefde geheel. Maar licht en kleur (dit “maar” is
kostelijk) schatert en schettert uit een kompositie vol leven en beweeg, en
Noordsch-radikaal(?) is de stemming in het werk een uiterste van zinnelijke levenslust en
drastisch tot op den rand’ etc. etc. (Huib Luns, pag. 41 en 42).

Roeping. Jaargang 3

314
machtige hoon wegbrandde en hem, doordrenkt van een groote hulpelooze droefheid,
niets bleef dan een donker-klagende klacht over dit zinloos leven. Verzadigd van
deze droefheid is het schilderij, dat in denzelfden tijd ontstaan is: weerlooze berusting.
Een gebaar: o, de harde boog van Saskia's arm en de trieste zelf-spot van het
parelsnoer in de hand van Rembrandt, - werelden wijken huiverend uiteen, wijken
wijken en dezelfde nood is hun gemeen.18)
Met de felle verbetenheid van een Strindberg-tragedie etst Rembrandt een jaar
later opnieuw een dubbel-portret: Wie schön das Leben gewesen, und wie grausig
es geworden ist. Du hast es nicht gewollt, das es so würde, ich habe es nicht gewollt,
aber doch ist es so geworden. Wer gebietet denn über das Leben! Naakter en heviger
heeft Rembrandt de krankzinnige eenzaamheid van zijn leven niet beleden: bezeten
van vizioenen bijt hij haar marteling bij de vrouw, die hij liefhad met een woeste
liefde, - schreeuw uit het lijden in zijn liefde. Zoo tot meedoogenloosheid hàrd werd
deze mensch geslepen op den nood van het ontzinde leven, dat hij in deze vrouw al
de twijfelende bevreemding herkent, die hij dagelijks onder de menschen vrat. Daar
is geen tasten meer naar elkaar, dit is het naakte vechten van twee menschen om
zelfbehoud: teruggetrokken op hoogommantelden trots kreunt de ontstelde
weerloosheid van hun beider menschelijkheid.19)
Vanuit deze geteisterde menschelijkheid, die allen wegtrapte en zich door allen
weggetrapt wist, geslagen uit elk houvast-onder-de-menschen en vechtend met de
grimmige vergankelijkheid, etst hij een portret van zijn vader: grijsaard met
angst-gesperde oogen en een grijnzenden mond over het leven.20)
In de Danae21) heeft hij ontsteld over de afgrond van zichzelf gebogen, over de
donkere begeerten van dit wilde, wilde hart. Scharlaken maan berijdt den nacht, de
sterren weken, uren branden weg:

18) ‘Freilich ist bei diesem Doppelbildnis noch viel weniger Porträt-ähnlichkeit vorhanden als
bei dem Dresdner, und die steife, interesselose Haltung(!) des jungen Mannes, der ziemlich
gelangweilt das Perlenhalsband hält, hat sogar (dit “sogar”!) den Verdacht erweckt, als hätten
wir hier die aus Rembrandtschen Studien zusammen gestoppelte Arbeit(!) eines Schülers
vor uns.’ Aldus Adolf Rosenberg in zijn voorwoord op ‘Rembrandt, des Meisters Gemälde
in 643 Abbildungen’ (pag. XXI).
19) ‘Wij vinden het echtpaar ernstiger terug (bedoeld is: ernstiger dan in de Traviata etc. G.B.)
en het geluk glanst meer dan het straalt uit dit werkje. Hoe lieflijk is de jonge moeder, - een
zoon Rombertus was haar nog in 1635 geboren, - op het tweede plan gegeven. Dit etsje neemt
in den ontwikkelingsgang van de Nederlandsche barok zeker de plaats niet in van het schilderij
van het vorige jaar, maar door zijn achtelooze spontaniteit, door den menschelijken ernst,
die uit de compositie spreekt, worden wij meer innerlijk geroerd en bewogen, want hoeveel
natuurlijker is niet de expressie van deze groep. Maar vooral: wat is de
Zondagmorgen-atmosfeer hier voelbaar (Huib Luns, pag. 43; ik kursiveerde het een en
ander!).
20) 1635.
21) 1636.
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de boog der aarde heft het schoone lijf der vrouw, - geen ster schampt haar juweel.
Wankelloos schoort zich het ontstelde schrijden van dezen man op de weerlooze
aarde, - het roofdier schreeuwt op den rand der woestijn en het zag de wankeling der
karavanen niet.
En onder het gepeupel, dat bij het rechthuis van Pilatus schuldig staat voor Christus'
Kruisdood herkent hij zich in een woordeloozen, afgebeulden zwerverskop, die schuw
naar barmhartigheid reikhalst; zwerver, wiens rauwste menschelijkheid straks Adam's
verleiding door Eva in de etsplaat bijt; één uit het verworpen gepeupel maar eenzaam
in de horde om het wéten der verwerping, eenzaam om het machteloos verweer,
eenzaam om het weten der Werkelijkheid.22)
Verworpeling en koningsmensch. Koningsmensch: en de Bijbelbeelder, die zich
- hoevele uren en dagen? - uit de benauwende afgemetenheid van het Amsterdamsche
patriciaat joeg naar de oud-Testamentische Barbaren, onder Richteren en Koningen
vechtend tegen de woestijnen van Jehovah en Zijn Profeten, schildert Simson's
Bruiloft23) opgestooten óók uit het leven met Saskia, als de tragische verbeelding van
hun huwelijk. Twee koningsmenschen, hoog en eenzaam, boven de ijle dwaasheid
en de vulgaire geneugten der anderen; twee koningsmenschen, wien eendere nood
gemeen is, maar die elkaar niet te naderen vermogen.
Een jaar voor Saskia's dood24) heeft hij haar portret geschilderd: Saskia met een
anjelier. De harde trots week in het vermalende leven van haar mond; het is het jaar,
dat Titus geboren werd, nadat hun driemaal een kind ontnomen was, - er is een hand
die huiverend van verlangen zich strekt, er is een hand die nog in schuw verweer
terugwijkt. Vervuld is deze beeltenis van de groote weemoedige droefheid, die een
mensch wel in de geruchtlooze avonden van den laatzomer beklemmen gaat: de aarde
wijd van horizon tot horizon beweegloos in de pijn om al wat onvervuld gebleven
is.
Twee jaar tevoren had Rembrandt met Saskia de patricierswoning aan de Breestraat
betrokken en daarmee voor het aristokratisch gepeupel van Amsterdam, - want nóg
handhaafde hem de wereld dier opgeluisterde katafalken, - welhaast het hoogtepunt
van zijn glorie bereikt;25) zij zien den grimlach niet, waarmee hij zich, Saskia op de

22) 1636.
23) 1638: ‘En Simson's huisvrouw weende voor hem en zeide: Gij haat mij maar, en hebt mij
niet lief; gij hebt den kinderen mijns volks een raadsel te raden gegeven en hebt het mij niet
verklaard. En hij zeide tot haar: Zie, ik heb het mijnen vader en moeder niet verklaard, zou
ik het u dan verklaren’ (Rigteren XIV, 16).
24) Saskia is in 1642 gestorven, het portret is van 1641.
25) ‘Door werken en héél hard werken, door zijn talent en zijn gelukkige levenstaktiek, is de
Leidsche molenaarszoon uit de Weddesteeg, de gezeten burger van de Breestraat geworden’
(Huib Luns, pag. 65-66).

Roeping. Jaargang 3

316
knie, eenmaal schilderde.
Twee zelf-portretten datzelfde jaar: een ets en het geschilderd zelfportret met den
dooden roerdomp.
De ets: een grimmige kop. Niet de onverhulde grimmigheid van de zelfbeeltenis
met koningsmantel en zwaard maar een verdoken grimmigheid als wel uit kleine
roofdieren boort, die op satijnen kussens worden gevangen gehouden: verholen
verbetenheid en verzet nijpen samen om dezen mond, loeren uit deze oogen, zooals
- maar morbieder - uit sommige groengebeten regels van Ooscar Wilde.26) Het is
hetzelfde jaar, dat hij den goudweger Jan Uytenbogaert etst en over het zinloos
ceremonieel, waarheen het leven dezen mensch stiet, het grauw verschemerend
schrikgezicht aan den wand: Joden vechtend met de verdoemenis der slangen in de
woestijn. In verweer tegen de grimmige vergankelijkheid schildert hij zich achter
den gespreiden, roekeloozen pracht van den dooden roerdomp26a); vergankelijkheid
waarmee Vondel vocht in zijn Gijsbrecht van Aemstel:
Hoe kort kan 's wereld's pracht veranderen
Hoe stuift ze weg voor wind in rook en stof, -

vocht tegen-in-het ‘hemelsche gerecht’, dat hij als een Oordeelsdag over Aemstel's
huis en stad heeft zien woeden:
Het is de jongste dag en met dit huis gedaan
Nog zal het wrakeloos zoo niet te gronde gaan.
Daar moet een groot getal met ons ten hemel varen.

Dit is het groot gevecht met de vergankelijkheid, dat ook Rembrandt gevochten heeft,
- niet om den luister van het bestaan maar om het leven zelf en de schoonheid der
aarde, die hij zoo stormend heeft lief-

26) ‘In het geëtste portret, dat wel aangeduid wordt als ‘Rembrandt, leunende op een steenen
kozijn’ vinden wij de compositie van de wijze en wel-overleggende Italianen terug, maar
met meer beweging en vooral met dat eigenaardig teveel, dat mede het kenmerk is van alle
barok. Het ruime, pronkerige gewaad, de flatteerende baret, romantisch op de krullende haren
gezet; haren, die hij twee keer zoo lang heeft gemaakt, als hij ze droeg, met de karakteristieke
overdrijving der late Renaissance.... Niet zonder pose blikt de barokmeester ons uit deze ets
tegemoet met iets samengeknepens in de oogen, dat nu eenmaal van den schilder is, maar
vooral ook zit in deze virtuose grafische kunstproeve veel van de tevredenheid, die de 33-jarige
gevierde meester moet hebben gekend. Ons dunkt: iets van den trots om het bezit van de
patricierswoning in de Breestraat ligt in dit portret. Deze ets is immers uit het jaar, waarin
hij ten deele door Saskia's foruin en in vertrouwen op de vele portrets-bestellingen, die hem
uit den den steeds breeder wordenden kring zijner bewonderaars werden gedaan, tot den
aankoop van het kapitale heerenhuis overging.... Daar beter dan uit de andere portretten
(‘beter dan’!!) spreekt uit de ets van '39 de man die, gelukkig door het succes, gevierd door
zijn vrienden, met statie wil leven, modieus en rijk gekleed gaan en alles wil bezitten wat
schoon en merkwaardig is’ (ik kursiveer hier en daar: Huib Luns, pag. 64-65, 66. Herinner
u de inleiding: Moge men in dit boek.... ook iets vinden van het hart van den schilder Huib
Luns)
26a) 1639.
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gehad.27) Tegen het gericht der wereld, dat zich in de volgende jaren over hem
voltrekken gaat, stond hij geharnast en weinig zal het hem gedeerd hebben, dat in
nog maar weinig tijds de ‘Nachtwacht’28) zijn ongeschokte glorie onder de menschen
gaat aanvreten; dat de rijken der wereld zich van hem zullen afkeeren nu de barre
werkelijkheden, zonder elementen waarop dit gepeupel zich verzoenen kon, al naakter
door gaan breken; dat hij een uitgeworpene zijn zal tot het einde.
Met den Ethiopischen Kamerheer had hij over de verzen van Isaias gebogen gezeten
en naar Philippus geluisterd; dwars tegen den barschen pracht en weerbaarheid van
den krijger, die hiervan niets begrepen heeft, heeft hij zich met den Kamerheer van
zijn luister ontdaan en geknield, - daar was alleen het bevreemd gezicht van een
jongetje en een hond, die wel janken wou.29) St. Hieronymus etst hij tegen de gestadige
wenteling van een trap in den duisteren schacht omhoog of omlaag maar aan het
raamlicht staan de hoog-gestrekte armen van een gekruisten Christus.30) In een reeks
van geschilderde en geëtste landschappen, besloten met ‘De drie Boomen’, het
bruggetje van Six en de ‘Omval’, ondergaat hij de angsten en verrukkingen om de
schoonheid der aarde.31) Duistere schacht omhoog of omlaag: want al heviger wentelt
de aarde aan dit lijf in het nimmer aflatend gevecht met zichzelf: lichaam, dat
ondergang en behoud in zich besluit. In deze donkerste jaren van Rembrandt's leven
ontstaat, rustend in perverteering een lichtlooze verloren zoon: donkerste van al
Rembrandt's werken,32) - alleen de Duivel heerscht, God is geweken uit deze huid
om Satan.
Maar over hem is een dag gekomen, waarop de eenzaamheid in weerlooze
vermoeidheid aan hem omhoog wies; dat barre uur was de aarde wild en leeg en elk
mensch een ijle schim. Geen hoonlach en geen schreeuw ontwrong zich in een
wankelend noodsein aan deze laatste berooving. Daar was alleen nog een dwaas
sieraad en het wachten op het einde. Zoo zijn de uren, waarin geluidlooze
kamerwanden waanzinnig in een schacht omhoog storten: handen rusten op de ont-

27) Rembrandt, die alle materieele moeilijkheden en de processen tegen hem gevoerd, vrijwel
passief langs zich heen liet gaan, heeft zich slechts eenmaal tegen een aanval van buiten
persoonlijk verweerd. Dit was - en dit is zeer teekenend voor Rembrandt's psyche - toen dr.
Albertus van Loo en diens zuster hem verweten Saskia's vermogen verkwist te hebben.
Rembrandt's eisch om schadevergoeding voor dezen laster, werd evenwel niet ontvankelijk
verklaard (1638 - zie Jan Veth, pag. 76-77).
28) 1642.
29) 1641.
30) 1642.
31) Deze landschappen, - een twintigtal - ontstaan in de jaren 1638-'45. In de jaren na Saskia's
dood heeft Rembrandt met Geertje Dircx, een trompetters-weduwe geleefd, die omstreeks
1649 zijn woning verliet.
32) 1646.

Roeping. Jaargang 3

318
zinde evenmaat der vlakken. Toen heeft hij aan de oogen en mond van een meisje
het woordeloos gedragen lijden herkend en wat den eenvoudigen van geest
gemeenzaam is, werd in haar openbaar: lijden dat de wereld schoort. Haar had het
bereid - zoo wordt de weerlooze akker gekorven, - den nood van Rembrandt's
gekwelde mensch-zijn te peilen en hem in 't dragen tot brekens toe, voor te gaan.
‘....la détresse de ta chère âme souffrante t'a éclairée sur ma propre détresse.33) Sterk
tot in zwijgende, overgegeven heldhaftigheid heeft Hendrickje's liefde daarna den
smaad der menschen om zijnentwil verduurd. In woordeloos-verstilde, stoorlooze
teederheid heeft Rembrandt haar bezeten; al ijdel gerucht heeft hij om háâr, om haar
liefde en lijden en zelfverbrijzeling geweerd. Zoo, zoo zijn haar portretten, welke
een zoo teedere, rustige, klare schoonheid bezitten, als aan maar enkelen gegeven
werd den menschen te openbaren. Teeder en licht is het in 't binnenst van dezen
mensch geworden, wanneer hij Hendrick je schilderde, - een kind werd hij, zoo
wereld-onttogen, in haar mateloos vertrouwen, dat nooit in twijfelende bevreemding
gewankeld heeft en den hoon der menschen door alle dagen van haar zwaar bestaan
geduldig droeg, - hoon, die den onmachtigen Rembrandt 't bitterst moet geweest zijn
van al, wat het leven hem te vreten gaf.34) Door haar heeft hij zich langzaam, langzaam
op mogen worstelen tot de klare berusting en levensaanvaarding, welke in Rembrandt's
kunst vanaf deze jaren openbaar worden: in zijn visies op het nieuwe Testament,
welke in de Honderdguldenprent mogen aangevangen zijn35); in zijn Christussen, in
een reeks van zelfportretten, in de Anatomische les van Deyman, in de Staalmeesters,
het Joodsche Bruidje en het Brunswijker familieportret. In Hendrickje is hij zich
bewust geworden van de mogelijkheid tot een verzoening met de wereld, niet in
vergemeenzaming met de anderen maar in het dragen van het lijden, het alle
levensdagen dragen van het lijden, waarin alléén de liefde zich wankelloos te
verwerkelijken vermag en den uitweg harer hulpeloosheid vindt. In Hendrickje's
eenvoudige daad werd de liefde voor de menschen, waarvan Rembrandt levenslang
bezeten werd en waaraan hij levenslang geleden heeft, haar harden kruisweg
gewezen;36)

33) Léon Bloy: Lettres à sa fiancée.
34) Het testament van Saskia bevatte een clausule, waarin bepaald werd ‘dat Rembrandt van
Rhijn, hare man, in volle possessie ende vruchtgebruyck van alle hare testatrices naer te
latene goederen sal blijven sitten’, - evenwel ‘tot herhuwens toe.’ Door de wanorde zijner
geldzaken werd het Rembrandt hiermee onmogelijk gemaakt, met Hendrickje Stoffels een
wettig huwelijk te sluiten. Men begrijpe, wat het voor Rembrandt moet geweest zijn, dat
Hendrickje in 1654 om het samenleven met hem voor den kerkeraad ontboden werd en
‘dacrover ernstelijck bestraft, tot boetvaerdicheyt vermaent, en van den taffel des Heeren
afghehouden’ (Citaten bij Jan Veth, pag. 108).
35) 1649.
36) Voor Huib Luns schijnt Hendrickje Stoffels ten opzichte van Rembrandt alleen belang te
hebben gehad als model voor 't ‘Ewig-Weibliche’ (pag. 178) en als boedelberedderaarster.
‘Hendrickje heeft gestreden, jaar en dag, en in de hitte van het gevecht stond zij op de bres
en schijnt nooit uitgeput als 't geldt den opgejaagden bankroetier bij te staan’ (pag. 185). Dat
er behalve een bankroetier en schilder ook nog een mensch Rembrandt was, ontgaat Luns
natuurlijk ganschelijk.
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lang nadien heeft hij in de Staalmeesters daarvan mogen spreken.37)
In ongeschokt zelfvertrouwen hebben vijf der zeer aanzienlijke burgers vele dagen
voor Rembrandt geposeerd, opdat dit schilderij voor elke volgende generatie
onwankelbaar hun lof zou verkonden. Een roekeloozen dag, o! dwaze, dwaze
Staalmeesters! is de bedelaar tot de zaal, - ah! het is voorzeker een zeer zwaar
betimmerde, een massieve, een in zeer afgemeten half-licht verschemerende zaal
geweest, - een roekeloozen dag is hij tot de zaal en in de presentie der robuuste vijf,
die zich in de voordeeligste positie om een zwaar bekleede tafel hadden geschaard,
toegelaten.
Vijf uit de vele ehrentfeste en struische mannen, die - degelijk geschoold in
burgerzin Oranjeliefde en zelfvertrouwen - de Republiek der Zeven Vereenigde
Provinciën opstieten tot een machtigen Staat aan de Noordzee en Amsterdam tot 's
lands eerste en rijkste stad; vijf van de eersten uit een koopmansstaat, welks alwijze
bestuurderen 's lands welvaart deugdelijk op handelsverdragen en rooftochten in
Insulinde grondvestten; vijf wier Staat, - o wèl hùn Staat, - over elken handelsoorlog
zijn expassie bevocht naar alle kontinenten en wien elk geladen koggeschip wel een
fregat als vrijgeleide waard was; vijf van de machtigen der wereld, vijf
bourgeois-vorsten over handel en industrie, vijf eerbare heroën van solieden burgerzin,
vijf mannen der rondom tastbare realia, vijf struische representanten van het bloeiend
gemeenebest: ten bate zijner ijdelheid heeft dit gemeenebest nog eenmaal den
krepeerenden Rembrandt opgedreven. In kollektieve en hechtgeheide eerzaamheid,
robuust en wel-gedijend zou hij hun portretten konterfeiten en hen voor 't nageslacht
bewaren. Ach ja! zij zouden hun portretten hebben. En zij zaten, en stonden, en
richtten zich op, en bemediteerden het machtig gebaar hunner wikkende en wegende
bemoeienissen. De bedelaar zag dat al! En hij bedacht wellicht hoe hij eenmaal,
hongerend naar rechtvaardigheid, een koningsmantel om zijn schouderen geslagen
had en het zwaard over zijn hart geheven; hoe hij lang geleden, - was 't in Leiden
nog of was 't in Amsterdam - zichzelf als een vorst en heerscher ten voeten uit
geschilderd had en hoe hij sindsdien met al de liefde van den vergeefschen
droomenzegger aan zijn hart, veel harde harde dagen onder de menschen
gepelgrimeerd had, - onder de menschen, die nu deze vijf naar hem uitgezonden
hebben. Hij zag de vijf en hij zag zichzelf en hij zag zijn leven en een

37) 1661.
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groote droefheid heeft hem vervuld. Ja! hij zal hen schilderen, zooals ze geschilderd
willen zijn, hij zal hen schilderen zooals ze zich geven, zooals ze zijn; zooals ze zich
geven en zijn en zich in elk geslacht opnieuw bevestigen en bestendigen, - de anderen,
met wie zich te vergemeenzamen de vergeefsche hunkering van zijn bestaan was.
Zóó zal hij hen schilderen. Maar de koningsmantel en het zwaard rukt hij dezen
laatsten, laatsten en bittersten keer van zich af en zie: daar gaat een rood, een hevig
rood gloeien, branden tegen-aan, tegen-op de stugge, zwarte kleedij der vijf. O, dit
schreiende, donker-ruischende, hunkerende rood; rood alomtegenwoordig maar hun
verborgen, rood dat smeekt en zindert en prevelt en zich heft in een almachtigen
vloed, dat opkruipt en terugvalt en klaag ten schreit, rood, dat áángloeit tot een
beweeglooze scharlaken verrukking en rood dat aangevreten in grauw schuw verebt.
Dáârover hun gebaar, daarover hun wikkende bemoeienis, daarover hun hoon, hun
kleine zelfverzekerdheidjes, hun trots, hun geborneerde geest, hun twijfelende
bevreemding, hun schrik. En barrehoofds achter den dwazen zwier dier breed-gerande
hoeden, - ah! de groteske dans dezer hoeden, - rijst, rijst uit het duister omhoog: de
knecht der vijf. Een gesmadene, een vertrapte, een vernederde, maar voor wien deze
vijf de ijle schimen van al der wereld ijdelheid zijn: over zwarte fantomen dit
wereld-wijd mededoogen om de dwaasheid der menschen. Het is in dit mededoogen,
waarvan de zelfportretten uit Rembrandt's laatste levensperiode vervuld zijn, dat de
verzoening van Rembrandt's mensch-zijn met het mensch-zijn der anderen zich
voltrekt. De eenzaamheid wijkt ook dan niet, - grenzen tusschen mensch en mensch
worden nimmer uitgewischt. Maar er is zelf-verbrijzeling, liefde, vergeving; dit is
geen mensch meer, die zich op-kromt tegen de anderen maar een, die het leven
doorstond en boven de menschen zijn bevrijding vond; die nu bereid is de menschen
te bevrijden. Alleen het lijden van een leven lang vermag den mensch te vervullen
van deze mannelijke liefde en deernis, die tegen-in smaad en afwijzing weerloos
stand houden. De ‘Staalmeesters’ en de reeks der laatste zelfportretten zijn van deze
gesteldheid de klare, naar vormen inhoudswaarden evenwichtige en volstrekt
doorleefde uitdrukking geworden.38) Een mensch heeft zich in God gereinigd. Maar
een

38) Ik heb in den loop van dit artikel Huib Luns eenige malen aan het woord gelaten; in wat deze
heer over de ‘Staalmeesters’ schrijft bereikt zijn imbeciliteit het hoogtepunt (Luns is overigens
slechts een gaaf vertegenwoordiger der geheele soort). Hij is dan voor de Staalmeesters gaan
staan en mediteert: ‘Wat doen die menschen in het zwart, op de meest eenvoudige en klassieke
wijze gegroepeerd achter een tafel die met de weelde van een oostersch tapijt bedekt is?
Keuren zij een partij laken, op den voorgrond gedacht? (o, Rembrandt! Rembrandt! een pak
làken!!) Tracht zij de bezwaren van een gildebroeder te ontzenuwen met een beroep op
geschreven of gedrukte contracten? De mannen met het geopende boek in het midden zouden
hierop wijzen. Of scheiden zij twistende manufacturiers, die op de plaats van den beschouwer
verondersteld worden? Of loopt de vergadering van deze wijze mannen ten einde en leeft de
toeschouwer de aarzelingen mede van confereerende menschen, die er geen eind aan kunnen
vinden, als de een voor den ander het sein tot opbreken niet geven wil?’ (pag. 186) De heer
Luns raakt er niet uit en maakt er gemakshalve met een ‘hoe dan ook’ een eind aan: ‘Hoe
dan ook, wij staan hier voor de grootste eenvoudigheid van het eeuwige schoon....’ etc. Ha!
ha! Bravo! heer Luns. Waarop nog zeer veel schoons volgt en de heer Luns tenslotte
konstateert, dat Rembrandt met de Staalmeesters de bruid gewekt heeft. ‘Zij is niemand
anders dan de klassieke Latijnsche Muze.’ -!! De zesde figuur is overigens aan het
opnemingsvermogen van den heer Luns ganschelijk ontgaan. Natuurlijk!
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mensch, wiens menschelijkheid ook dan nog op eenzaamheid gekruisigd ligt. In de
stilte dezer late dagen volgroeit zij schrikkelijker naarmate de nadering tot God meer
voltrokken wordt. Er is geen tumult meer, - alleen het geruchtloos schrijden van stilte
tot stilte, en angst om de roekeloosheid der menschen tegen de eeuwigheid, en
droefheid om zooveel dwaze dagen van zichzelf.
Drie jaar nadien is Hendrickje gestorven39); heldhaftig heeft zij haar eenvoudige
daad gesteld en als Raskolnikow's Sonja tot het einde haar taak volbracht. Zie, hierin
nu wordt ons de smartelijke tweespalt, die de Schoonheid in het leven breekt,
openbaar: wat Rembrandt in zijn kunst heeft verwerkelijkt, verwerkelijkte Hendrickje
in haar leven. Er komen uren, waarin dit zoo gedrochtelijk in ons groeit, dat alleen
een vloek over elke van de roekelooze verbeeldingen der Schoonheid zich tusschen
onze lippen wringt. Begrijp ook dit woordeloos verwijt in den glimlach van Hendrickje
en vergeet hierin de hardheid aan Saskia's mond. Het is de vloek der Schoonheid,
dat zij betaald wordt met het Leven, - het is haar lafheid en verbeten onmachtigheid.
Zie, daar zijn uren, waarin een mensch de Schoonheid, zooals enkelen, enkelen haar
vermochten te openbaren, haten moet met een starren haat; uren, waarin den mensch
een vreemde angst overvalt, dat alleen waar het Leven steriel geworden is de
Schoonheid op zou staan als de gedrochtelijkste leugen. Misschien zullen zich hierom
vlijmende pijn en een matelooze droefheid in Rembrandt gebeten hebben, toen hij
een jaar voor zijn dood het Joodsche Bruidje40) schilderde in de herdenking van Saskia
en Hendrickje, - maar vlijmender en smartelijker boorde zich in hem die pijn om
Hendrickje, die hij voor het oordeel der wereld niet heeft vermogen te herstellen en
in wier liefde hij den hoon der wereld aan haar gevreten heeft.41)
Datzelfde jaar is Titus gestorven. Uit de teedere portretten, die

39) 1664, - Hendrickje's kind werd in 1652 geboren. Van Hendrickje en haar kind heeft Rembrandt
in 1662 een schilderij gemaakt (dat met een ander portret van Hendrickje in het Louvre hangt)
en waaraan ‘men’ zijn onnoozelheid demonstreerde, door er onder te schrijven: Vénus et
Amor.
40) 1668.
41) Als Hendrickje in haar testament tot voogd over haar dochtertje Cornelia heeft gesteld
‘deszelfs Vader, Rembrandt van Rhijn’, voegt zij er aan toe: ‘die sij vriendelijck daertoe
bidt’. Wat Hendrickje en Titus voor Rembrandt hebben gedaan, door het stichten van een
kunsthandel, mag voldoende bekend worden verondersteld.
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Rembrandt van Titus gemaakt heeft, weten wij wat deze laatste berooving voor hem
geweest moet zijn: in het zelfportret van 1668 brak het heelal in een waanzinnigen
lach.
Daarna - dit weten wij uit het zelfportret van het sterfjaar - heeft Rembrandt den
vrede gewonnen.
Op 4 Oktober 1669 is hij gestorven.
En den dag daarop is zijn schoondochter, Magdalena van Loo gekomen, tot een
andere vrouw ‘als perplect staende’ zeggende: ‘ick hoop niet, dat vader de goude
pottstucken van Cornelia, daer mijn de helft van toecomen, genomen heeft’, waarop
zij ‘de sleutel van de kas van Cornelia affeyschte, ende daermede de kas opgedaen
en.... een sack geit uytkreegh, in welcke sack seecker sackje met gout in was.’
The rest is silence.

Hier past het te spreken van Rembrandt's roem, - suggestie van een overgeleverd
misverstand en wankel gekreëerd door den beursheer, den kantoorklerk, den notaris,
den journalist, den generaal, den schoolmeester: vervalschte menschen - velen, velen!
- die beursheer etc. geworden zijn, geworden, verworden tot. In hun mond is een
naam, in hun hoofd is het misverstand en: ‘o, ja!’ - het ‘o, ja!’ van den vader van den
beursheer, den kantoorklerk, notaris, journalist, generaal, schoolmeester; het ‘o, ja!’
van huns vaders vader etc. Roem is het misverstand en het ‘o ja!’ waarmee een naam
de generaties erfelijk heeft belast; generàties, o generaties generalen etc. Roem is de
bestendiging van een misverstand. Zie, de gids brengt de ladies en gentlemen en
misses voor de Staalmeesters in het Rijksmuseum, voor de Bethsabe in het Louvre:
Rembrandt! - Zij spreken niet meer. Waarom?! De ladies, gentlemen en misses weten:
o, ja! Zwijgen! Waarom?!
Hier manifesteert de roem, in dit zwijgen manifesteert zich de roem, de hoon van
den roem: instinktieve drang van den bourgeois naar zelfbehoud: zie, wij zwijgen,
wij schenken edelmoedig roem weg, wij begrijpen! - comprendre, c'est égaler.
Maar ook: in dezen smaad aan zichzelf restiuteeren. God ja! restitueeren zij
ondanks zichzelf. Want de generaties monden uit in de heeren der Oost-Indische
Compagnie, de regenten, de patriciërs, de wevers, de magistraten, de geleerden, de
burgers: die onder dezen hongerde en een uitgeworpene werd - oh! het snel herstelde
misverstand! - rijst, rijst ondanks de generaties, tegen-in de generaties,
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rijst uit zijn verlatenheid onder de edelhoogmogende horde der vaderen in de hoonende
glorie van het misverstand der zonen.
Alzoo: roem de bestendiging van een misverstand.
Bestendiging!
Maar de oorsprong?
Mysterie!
In Rembrandt's kontemporainen roem fungeert het goedig misverstand van
Constantijn Huygens: lichtelijk imbeciel42) maar nochtans maecenas en amateur, - in
den roem zijner protégé's bevredigde hij zijn ijdele edelaardigheid. Hij, nietwaar!
zoon van een sekretaris van den Raad van State, en daarmee van jongsaf gegroeid
in de voorzichtige discipline van een patriciers-milieu, geschoold in Oranjeliefde en
standsbesef, illuster lid van gezantschappen, sekretaris van Stadhouder Frederik
Hendrik en bóven dat al scheppend artiest! en door dat alles te zamen een der eersten
onder de eersten van de edelhoogmogende horde, mag zich levenslang gekoesterd
hebben in den goedmoedigen waan, dat niet hij dankbaar mocht zijn wijl Rembrandt
hem in zijn nabijheid duldde maar dat Rembrandt zich gelukkig te prijzen had om
gunsten en vriendschap van een zoo machtig protektor. Maar ontleed de vale
bewonderingen van dezen bourgeois-maecenas, - ontdekkingsvaart ter onnoozelheid,
- en: het basement wankelt, waarop Rembrandt's kontemporaine roem gevestigd
stond: misverstand.
Huygens, - één uit de velen, één uit de massa, - mag het type zijn van het patriciaat
dat in de jaren van (nog eens: het snel herstelde en snel gewroken) misverstand
bereidvaardig zijn ijdelheid poseerde voor den gewilden potretteur maar geen
vermoeden had van de visioenen, die deze mensch in zich omdroeg en hem met
onbezwaard geweten liet krepeeren, toen het op eenmaal zijn artistieke waardeeringen,
waarmee het 't meest wezenlijke van Rembrandt meende te raken, niet meer kon
aanleggen. Huygens, die in blanke openhartigheid zijn gemis aan elementair begrip
openbaarde43) mag naar het hart van den tijdgenoot gesproken hebben, mag als norm
van diens waardeeringsvermogen gelden, wanneer hij zijn aandoeningen veilt ten
overstaan van Rembrandt's ‘smaak’ en ‘levendigheid’ en demonstreert aan het razen
en jammeren, aan het ‘afschuwelijke gelaat’, aan de ‘uitgerukte haren’, het
‘gescheurde kleed’, de ‘gewrongen armen’, aan ‘de handen ten bloede toe geknepen’,
aan ‘de knie door een plotselinge beweging gebogen’ van een door Rembrandt
geschilderde Judasfiguur.
En zoetjes schrijft hij zijn verwonderingen neer:

42) ‘....ik heb n.l. de gewoonte, om de vriendschap te zoeken van mannen van naam....’ (uit het
Huygens-handschrift, door dr. J.A. Worp gepubliceerd in Oud Holland 1891, pag. 111).
43) en
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Ik kan niet nalaten, om zulke beroemde jongelingen (Rembrandt en Lievens
n.m.) - en met moeite maak ik een einde aan mijn praatje over hen - van
den anderen kant in één enkel opzicht te berispen, dat zij namelijk, wat ik
Lievens reeds heb verweten, zoo geheel tevreden met zichzelven, tot nu
toe Italië niet de moeiten waard achten, terwijl zij toch maar enkele
maanden noodig zouden hebben, om het te bezoeken. Dat is natuurlijk bij
zulke groote geesten een toevoegsel van dwaasheid. Zeker zal datgene,
dat hun alleen ontbreekt om hunne kunst te volmaken, in ruime mate
bevorderlijk zijn geweest voor de dwaasheid van alle jeugdige talenten.
O! wanneer zij, bekend geworden, zooals ik zou verlangen, met de
Raphaël's en Michel Angelo's, druk bezig waren om met hunne oogen zoo
vele gedenkteekenen van groote geesten te verslinden, in hoe korten tijd
zouden dan deze mannen, geboren om de kunst ten toppunt te voeren, als
zij slechts zich zelven kenden, in staat zijn, om dat alles te overtreffen en
de Italianen naar hun Holland te laten komen! Maar, om nu ook het
voorwendsel niet te verzwijgen, waarachter zij zich gewoonlijk verbergen
en hun niets doen, voorzoover daar hier van sprake is, te verontschuldigen,
zij zeggen, dat zij in den bloei van hunne jaren, waarmee zij in de
allereerste plaats rekening moeten houden, geen tijd hebben om te reizen,
en verder, dat thans koningen en vorsten aan deze zijde der Alpen zoo
verzot zijn op de schilderkunst, haar zoo in waarde houden en
onderscheiden, dat men de beste Italiaansche werken buiten Italië kan zien
en dat, wat men ginds op tal van plaatsen met allerlei moeiten moet
opsporen, hier opeengehoopt en meer dan genoeeg wordt gevonden. In
hoeverre zij zich op die manier te recht verontschuldigen, wil ik niet
beoordeelen.44)
Hoe trouwhartig bekent de maecenas hier zijn onvermogen om de psyche van den
mensch en kunstenaar in Rembrandt te begrijpen, hoe trouwhartig ook bemediteert
de kunst-minnende! aristokraat Rembrandt's verweer tegen een Italiaansche reis
zonder nochtans diens ironie te vermoeden. Ach! âl Huygen's bekommernissen om
Rembrandt raakten niet diens mensch-zijn en den geest van zijn werk. Den teederen
geweldenaar, die hem verborgen bleef zooals ze den Staalmeesters verborgen moest
blijven, heeft hij niet lief-gehad. En toen de Hollandsche aristokratie, waarvan
Huygens het type mag geweest zijn, niet meer de gelegenheid had, zich in Rembrandt's
werk te vergissen en zijn stem zich al naakter verhief, heeft 't gepeupel hem laten
krepeeren, zooals 't Hercules Seghers heeft laten krepeeren. Rembrandt's roem was
het misverstand van de zeer pragmatisch georiënteerde Republiek der Zeven
Provinciën, - o, altijd is de gemeenschap zeer pragmatisch georiënteerd! - en zij heeft
het misverstand van dezen kontemporainen roem ten snelste hersteld. Een eenzame
stem is hij geworden, toen het hoonend rumoer van den roem aan hem
voorbijgetrokken was. Stem, die openbaarde, dat niet het kommercieele Amsterdam,
waarheen de zeer energieke heeren der Oos-Indische Compagnie den rijkdom van
Insulindie sleepten, niet de afgemeten nadrukkelijkheid der hoofdstedelijke patriciers,
niet de faam der society - o, Martin Day en de anderen, die jezelf roekeloos liet por44) Zie het reeds vermelde Huygens-handschrift in Oud Holland, 1891 (pag. 106 en v.v.).
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tretteeren! - werkelijkheid waren, maar de visioenen van God en Duivel, waarmee
deze mensch verkeerde.
Plotseling ontkent in het Holland der realia een machtige stem de waarden der
ieder gemeenzame dingen, - over het finale lot dier stem kon géén misverstand
bestaan!
Men zegt, dat zij toebehoorde aan een - als vele anderen! beroemden schilder.45)
NIJMEGEN
GERARD BRUNING

45) In dit opstel heb ik getracht, - eenigszins schematisch - geest en leven van Rembrandt, zooals
die zich in zijn werk openbaren, samen te vatten, dank mede den vriend, die ons 't eerst bij
Rembrandt bracht en met wien wij vele uren zijn werk beschouwd hebben. Voor enkele
feiten werd het opstel gebaseerd op het reeds vermelde boek van Jan Veth. Problemen van
Barok etc. heb ik opzettelijk uitgeschakeld, omdat die zoowel voor Rembrandt als voor
degenen, die tot den geest van zijn werk willen doordringen, ganschelijk bijkomstig zijn en
eer een barrikade - o, kunst-historici! - dan den weg vergemakkelijken. Detail-beschouwing
over Rembrandt als Bijbelbeelder, als landschapschilder, als portretschilder vielen buiten
het kader van dit opstel, maar ook in deze detailleering zou de lijn door te trekken zijn.
Wellicht dat deze beschouswingen, alsmede die over enkele grootere werken - voorzoover
redelijk bereikbaar! - te eeniger tijd volgen. Het boek van Luns werd uitsluitend als
voetschabel gebruikt.
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Strindberg's Damaskus-trilogie
Und Gott segnete den siebenten Tag, an
dem er das Werk vollendet hatte - das gut
war. Du aber, wir aber, wir haben es zu
einem bösen gemacht, und darum, darum....
Nach Damaskus.

IV.
De Onbekende staat aan de oever van het afscheid. Vermoeid. Zijn binnenste
leeggeplunderd, de wereld rond hem een uitgebrande woestenij. Hij had zich hooghartig verzet tegen de Onzichtbare - muitend verweerd tegen de vernederende
weg die hij voelde te moeten volgen: hij werd gebroken: alles werd hem ontnomen:
hij verhàrdde vereenzaamd, hààtte verbitterd - verblinde zich zelf voor wat goed was
en zuiver: als hij staat aan de oever van het afscheid wenst hij niets, niets meer terug:
‘mir ist alles gleichgültig’. Het leven - ontgocheling op ontgocheling - was hem
geworden: één lange doornenweg van telkens afscheid nemen. Hij keert zich af. Hij
wendt zich naar de blanke rust, de bevrijding van het klooster: de dood van zijn oude
Ik, de dood van zijn vlees: ‘das ist mein Jugendtraum von einem Haus, in dem Friede
und Reinheit wohnen! - Sei gesegnet, weisses Haus.’
Zijn géést boog zich. In zijn verstànd was er niets meer dat hem bond: hij dacht
zich van alles bevrijd. Maar wanneer hij dan daadwèrkelijk alles verlaten gaat - 'n
mèns neemt van het léven voor immer afscheid - komt zijn vléés gepijnigd daartegen
op en blijkt hevig en ontroerend-om-z'n-menselikheid, hoe, met héél zijn mens-zijn
nog, hij vastgezogen zit aan dat leven, aan dat verleden 'twelk hem ontgocheling op
ontgocheling baarde.
Zijn ziel wordt bitter te moede als hij bedenkt: het leven los te moeten laten omdat
het hèm niets gaf, omdat het hèm (wien het leven zo lief was) de ene ontgocheling
na de andere werd: zijn stem is hard, somber, - en donker flakkert even omhoog weer
het verzet tegen zijn schuldbesef. Terstond daarop weer het verlangen naar het klooster
- zo snel mogelik weg te zijn van het verleden dat hem verwart, onwillig maakt, dat
hij voelt trekken: om gelijktijdig-bijna weer 'n poging te doen zijn verlede nte
verdedigen en te rechtvaardigen, en anderen te beschuldigen. Dat het hem niet zo
heel gemakkelik valt daarvan afstand te doen om zonder om te zien het nieuwe licht
tegemoet te schrijden blijkt wel uit het ‘min-of-meer’ sinies slot van het gesprek
waarin de Konfessor hem zegt dat hij aan de andere zijde van de rievier, in het
klooster, een absoluut onbekende is:
‘Siehst du, hier, auf dieser Seite bist du ein bekannter, lass uns sagen, ein
berühmter Mann, dort auf der andern Seite aber bist du unter den Brüdern
vollständig unbekannt, also nichts weiter als ein gewöhnlicher, einfacher
Mensch.
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Der Unbekannte: Soo? Liest man im Kloster nicht?
Der Konfessor: Nicht Tand, nur ernste Bücher!
Der Unbekannte: Aber man hält doch Zeitungen?
Der Konfessor: Nicht solche, die über dich schreiben!
Der Unbekannte: Also, auf der andern Seite des Wassers existiert das
Werk meines Lebens nicht?
Der Konfessor: Welches Werk?
Der Unbekannte: Ach so! Gut! - Können wir jetzt gehen?’
Nog 'n ontgocheling meer.
Maar het leven is niets. Van welke kant ook bekeken - het leven is niets. Deze
sombere ondervinding zal hem van de aarde losschakelen:
Voor hij wordt overgezet ziet hij zijn dochter: Sylvia geheten, ‘weil sie den ganzen
Tag wie ein Laubsänger sang’. Hij heeft haar sinds enige jaren niet meer gezien. Als
hij haar nu weerziet is niets van al 't vroegere schoon in haar overgebleven. De vader
wordt deze ontgocheling groter dan enig andere: hij moet zich tegenover haar staande
houden met hardheid tegen haar te veinzen. Als zij weg is tracht hij zich tegenover
de Konfessor nog even te redden met 'n wrange lach - steunloze wankeling - om het
dan uit te snikken, wanhopig van armoe. Men plundert hem leeg. Maar alle banden
die hem nog ongeweten aan het leven binden moeten verbroken: alle zoete
herinneringen uitgevaagd: de noodzaak voor het nieuwe leven. 't Is of windsels van
nog niet geheelde wonden worden gescheurd - met schrijnende pijn bloeden ze allen
tegelijk weer open. Staat 'n glas wijn voor hem op tafel (‘ich will ihn nur zum letzten
Male ansehen’) dan grijpt plotseling weer heel het leven hem aan: verbrijzelend weet
hij opeens, fel, hoe hij nu alles, alles verlaten gaat: 'n moment opent zich gans het
leven aan zijn blik: hij overziet het - dan sluit zich het vizioen: 't leven 'n zich
ontplooiende vlag - niets blijft dan 'n lap, slap neerhangende langs de mast: Ich habe
das ganze Leben in einer Sekunde gesehen, mit seinen Freuden und Sorgen, seiner
Schönheit und Erbärimlichkeit; jetzt aber sehe ich nichts mehr!’
Dan gaat de Konfessor de boot voor de overtocht bestellen.
Onderwijl komt zijn vrouw Ingeborg: gans vertwijfeld: haar kind - dat, nu de
Onbekende haar verliet, haar troost bleef, en waarin zij de Onzichtbare poogde te
ontkomen - is gestorven. Hij is hard tegen haar die om zijn medelijden vraagt, veinst
zich onverschillig voor haar smart en pijnigt en bespot haar op bittere wijze. Maar
't zijn de bittere siniese opmerkingen van een man die gans ontgocheld werd, in wie
de haat-tegen-zijn-kwelgeest strijdt met de vrees zich aan zijn meelij voor haar over
te geven, en met de vrees dat zijn meelij hem weer aan haar zal binden en hem zal
doen terugkeeren van zijn weg naar het klooster; maar in wie vooral de vrees zich
weer aan haar te zullen overgeven het allerhevigst is. En daarom maakt hij zich hard,
kei-hard, daarom is hij zo bitter.
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Hij verdiept zich in het probleem van het huwelik.
Ook de vrouw teoretizeert, maar de smart van het moederhart breekt telkens
onbewust haar tegen-natuurlike teorieën stuk. Hun beider denken vergroeide in de
verbittering tegen de volkomen desillusie.
De Onbekende vernielt haar geloof in het kind:
‘Betraure die Kleine nicht! Du hättest vielleicht die Grosze betrauern
müssen, wie ich!
Die Dame: Das ist also das Leben!
Der Unbekannte: Ja, das ist das Leben! Und deshalb gehe ich, mich
lebendig zu begraben!’
Maar de hardheid, de onverschilligheid die hij veinsde, zijn harde intellektuele
belangstelling in haar teorieën om niet onder invloed van haar lijden te komen - dat
alles zinkt weg als zij het uitsnikt van eindeloze verlatenheid. Hij schreit. Hij staat
op het punt - en om dit te ontwijken veinsde hij zijn hardheid - opnieuw met haar
naar het leven terug te keren. Zij durft niet:
Die Dame: Von neuem beginnen? Die Kämpfe? Das wollen wir nicht tun!
Der Unbekannte: Du hast recht, die Kämpfe würden nur von neuem
beginnen! - Und doch ist 's so schwer, sich zu trennen!
Die Dame: Sich trennen? Das Wort1) allein ist schrecklich genug!
Der Unbekannte: Was sollen wir denn tun?
Die Dame: Ich weisz nicht!
Der Unbekannte: Nein, man weiss nichts und kaum das; darum, siehst du,
bin ich nun dazu gekommen zu glauben!
Die Dame: Wie weisst du, dass du glauben kannst, da der Glaube ein
Geschenk ist?
Der Unbekannte: Man kann ja ein Geschenk erhalten, wenn man bittet.
Die Dame: O, wer bitten könnte, aber ich habe niemals betteln können....
Der Unbekannte: Ich habe es lernen müssen - warum kannst du's nicht?
Die Dame: Man muss sich erst selbst erniedrigen....
Der Unbekannte: Das besorgt das Leben so gut....
Het leven heeft de Onbekende vernederd, en ook de dame zal eerst zó moeten
vernederd worden vooraleer haar oergevoelens, haar oer-leven haar weer in bezit zal
kunnen nemen en haar woorden en daden zuiveren.2) (Maar is zij eenmaal zover, en
heeft zij weer het zuivere inzicht herwonnen dan groeit zij ook zó snel, en wordt zij
1) Kursivering van de schrijver.
2) Wellicht is de een of ander geneigd tegenspraak te ontdekken in het zich-terstondbuigen van
de dame in het eerste deel èn haar trots - wat men 'n leugen zal noemen - ‘'k heb nooit kunnen
bidden’. Men herinnere zich evenwel dat in het eerste deel sprake was van de overgave van
een ondanks alles naieve, primitieve ziel - in dit deel echter van de overgave van een slecht
geworden vrouw die - en dit is een zeer voorname faktor - nog gan-en-al gevangen zit in de
verse pijn van haar lijden. En omdat ze nu niet over die zelfvernedering heen kan zègt ze dit
nooit te hebben gekund: zij ontkent of is vergeten.
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zó volkomen in haar overgave - en dit is niet alleen psichologies zeer juist, maar
vóór alles is dit fijn en liefdevol, gezien de verhouding van Strindberg, - de
‘vrouwenhater’! nietwaar?, - tot de vrouw waarvan hij zoveel heeft geleden, en die
hem zoveel omlaag haalde - dat zij, terstond bóven de Onbekende staande, deze
leiden zal. Waar de man weifelt, schrijdt de vrouw vóór.
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De Onbekende heeft nu volledig met het leven af gerekend: niets bindt hem meer
aan het verleden. Als het eerste bedrijf van dit derde deel is geëindigd, is hij volkomen
van het leven losgeschakeld: het zoetste dat hem het leven schonk: de vrouw, het
kind - het werd hem waardeloos: beiden werden hem niets dan kwellingen. Bevrijd
kan hij de klim naar het klooster beginnen.
Maar de weg die hij tans volgen gaat is lang en zwaar, afschuwelik en vol
beproevingen: de Onbekende lijdt: hoe hij lijdt? - we vernemen het uit die klacht
tegen de Konfessor: ‘Ja, sprich schön, hier ist so viel Hässliches!’ 'n Beschuldiging,
in deze omstandigheden, verdraagt hij niet: z'n trots worstelt dan oproerig omhoog
en hij tracht zijn natuurlik gevoel te vermoorden met zijn verstand: hij, de mens die
niets schoners vond dan een moeder gebogen over het kind, over haar werk, wiens
jeugddroom het was 'n wit huis waarin vrede en reinheid wonen, wiens droom het
was: verzoening met het leven door de vrouw, en die in de vrouw de engel zocht dèze mens vraagt wijl hij zich-zelve schuldig voelt, in bittere opstandigheid tegen al
dit lijden, deze boete: wàt rein is en wàt onrein. Dat hij heel goed beseft 'tgéén hij
vraagt en waarom hij het vraagt, blijkt uit zijn houding:
Der Unbekannte: Warum wird die Begierde geboren?
Der Konfessor: Reine Begierde, um befriedigt zu werden; unreine, um
erstickt zu werden.
Der Unbekannte: Was ist rein und was ist unrein?
Der Konfessor: Bist du schon wieder da angelangt?
Der Unbekannte: Frag diese hier.... (n.l. ‘die Venusverehrer’)
Der Konfessor: Nimm dich in acht! (Fixiert den Unbekannten, der in sich
zusammenkriecht.)
Der Unbekannte: Du erwürgst mich.... meine Brust!....
Der Konfessor: Ja, ich will dir die Luft rauben, die du zu aufrührerischen
Worten, zu verletzenden Fragen benutzest.
Tans is het moment waarin hem de schoonheid der vrouw geopenbaard zal worden
(zie eind 2de deel), gekomen. De vrouw kwam door de loutering welke zij onderging,
tot inkeer: zij onderwierp zich, deze inkeer nam haar verbittering weg en zuiverde
haar gevoelens: de vrouw kwam ongeschonden weer in haar naar boven: ‘die Tränen
des Kummers haben mir den Staub aus dem Augen gewaschen.’ Aan háár schoonheid
richt hij zich op, zuiveren zich zijn gevoelens en hij trekt doorheen zijn spreken
onbewust in en zonder dat hem daarbij het redenerend verstand te hulp kwam - maar
alleen drijvend op zijn gezuiverd gevoel - datgene wat hij haar (en zij hem) over de
verhouding van man en vrouw het vorige bedrijf gezegd heeft. Hij ziet in haar, in de
vrouw ‘das Urbild, den Engel, der wegen Sünde ins Gefängnis des Fleisches geworfen
würde.’ En dat heeft hij ook altijd in de, vrouw gezocht. Waarom hij de vrouw dan
de vijandin der menschheid noemde? - ‘Ich suchte in der Frau einen Engel, der mir
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seine Flügel leihen sollte, und ich fiel in die Arme des Erdgeistes, der mich unter
Betten, die er mit den Federn der Flügel gestopft hatte, erstickte - ich suchte einen
Ariel und fand einen Caliban - wenn ich in die Höhe wollte, zog sie mich nieder und sie rief stets den Sündenfall hervor....’
Zó door die tegenstelling tussen realiteit en deipst-menselik verlangen komt hij
tot de konkluzie dat de zondaar, als straf, gevangen wordt door de vrouw ‘dessen
Herz Nezte und Schlingen sind, und dessen Hände Fesseln’. Ook ik, zegt de
Onbekende, was 'n zondaar, ook ik was niet aangenaam in Gods oog.
Als hij dit bedenkt maakt zich een bitterheid van hem meester: hij vraagt: maar
heb ik dan nooit iets goeds gedaan, want nooit hoorde ik een goed woord: ‘Es ist
schrecklich, nie ein gutes Wort zu hören!’ Maar hij wees altijd ieder goed woord af.
Maar waarom deed hij dat; ‘Immer verlangst du Erklärungen des Unerklärlichen’ en
Ingeborg herhaalt a.h.w. en vult aan 'tgeen de Konfessor even tevoren zei:
‘Der Konfessor: Beuge dich vor diesem Unerklärlichen, und du wirst
sehen, dass die Erklärung später kommt!
Der Unbekannte: Später? - Alles kommt später.
Der Konfessor: Was jetzt nicht kommt!’
Ingeborg zegt hem: ‘Ich gab mein Herz, zu wissen die Weisheit.... und ich sah an
allen Werken Gottes, dass ein Mensch die Dinge nicht begreifen kann, die unter der
Sonne geschehen. Wie sehr auch der Mensch arbeitet, sie zu erforschen, er kann sie
doch nicht begreifen; und wenn auch der Weise sagt, er verstehe sie, kann er sie doch
nicht begreifen.’ Maar, zegt ze, begrijpen is niet noodzakelijk: 't enig noodzakelike
is: naar omhoog zien, 'n rechtvaardige zijn: die zich overgeeft in 't vertrouwen: ‘die
Gerechten leiden keinen Mangel’, in 't vertrouwen dat ‘wanneer God bij ons is de
mensen niets vermogen.’ Het is dit blind vertrouwen dat het enig noodzakelike is en voor het overige gaan we door 'n absoluut donkere nacht van gebeurtenissen die
we niet kunnen begrijpen. Het is dit blind vertrouwen, dit gelove ndat 't leven licht
en blijde maakt: ‘ich sehe jetzt nichts Hässliches mehr.’
Ingeborg werd zó schoon in haar overgave dat de Onbekende uitroept: ‘Ingeborg!
Ich habe dich böse gemacht, und du bist auf dem Wege, mich gut zu machen.’ (Hij
is verzoent met zijn grootste vijandin) Maar dan weer het verlangen in hem:
verzoening met het leven door een vrouw: ‘nenne mich dein Kind, dann werde ich
dich lieben.... und wenn ich jemand liebe, so will ich dienen, gehorchen, mich
misshandeln lassen, leiden, dulden....’ Niet mij, antwoordt ze,
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maar de Schepper moet je beminnen. Maar dan opeens ziet hij àlles wat hij de laatste
dagen lééd, opeens ziet hij de redding: aan dat alles te ontkomen in zijn schoonste
droom: ‘meine liebliche Hoffnung, meine dunkle Sehnsucht und mein letztes Gebet!....
Versöhnung mit der Menschheit durch das Weib....’ Weer wil hij zich vastklemmen
aan de aarde om aan het lijden te ontkomen; en hij poogt dit verlangen te
rechtvaardigen door het doffe, bittere verwijt tegen de Schepper: ‘Er ist unfreundlich
- wie mein Vater!’ ‘ich bin sein verstossener Sohn’.... Ik kan Hem dus niet liefhebben.
Maar terstond blijkt het tegendeel: hij, die zich 'n verdoemde waande, bracht zegen:
'n mens (de waardin) is hem dankbaar. De Onbekende schreit.
Tans is de Onbekende even ver als Ingeborg; en hij kwam tot het nieuw
levensinzicht (het geloven door Ingeborg. Haar taak in het leven van de Onbekende
is nu afgedaan: hij zag in dat zijn grootste vijandin, zijn vrouw, ook goede zijden
had. Zij leerde hem geloven èn vergeven. Zij gaat: daarheen waar de zon immer
schijnt: naar 't klooster op de bergen.
Hij ziet nu, vollediger dan ooit, in dat niets hem overblijft dan de weg naar 't
klooster te vervolgen: dat 'n terugkeren naar de wereld 'n onmogelikheid is.
Dan beginnen de bekoringen der Venusvereerders: zij brengen hem tot vertwijfeling
door hem de omvang van zijn schuld te tonen. Dit is het moment waarvan de Verleider
gebruik maakt. Hij treedt op, ‘Die Güte bezweifeln’ zegt hij de Onbekende, ‘und
nicht auf die Verzeihung hoffen, heisst Gott böse nennen. Das ist Verleumdung,
Verleugnung, Lästerung’. Maar dit is de listige hoon van de verleider: hij vermindert
de vertwijfeling: niet door hem te laten vertrouwen op God, maar door de omvang
van zijn schuld te verminderen, en alles terug te voeren tot zuiver natuurlike oorzaken.
Alles wat de Onbekende enkele ogenblikken geleden nog zo zuiver voelde als het
enig ware, zo stèrk voelde dat hij tot Ingeborg, die hem het nieuwe inzicht openbaarde,
zei ‘du bist auf dem Wege, mich gut zu machen’, dat alles begint nu de Verleider,
het intellekt omver te gooien: de vertwijfeling vervluchtigt als rook in de wind - alles
is zo geruststellend-eenvoudig.
‘Also, du bist auf dem Wege zu den heiligen Männern hinauf, die glauben, wer
schläft, sündigt nicht; zu den Mutlosen, die den Kampf des Lebens aufgegeben haben,
weil sie einige Niederlagen erlitten; zu den Bindern, die Seelen binden, statt sie zu
lösen.’ En hij verklaart hem waarom hem de zonde zo drukt: durch Entsagung und
Enthaltung bist du in den Zustand der Schwäche gekommen etc. (het drama wijst
juist het tegendeel uit); hij verklaart waarom hij zoëven goed moest spreken van de
vijandin der mensen: zie je, dat is de verholen
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drift naar de vrouw. Zoek 'n vriend! Ieder gezonde man is een vrouwenhater (en de
Verleider zègt hetzelfde, en de Onbekende gelóóft aan hetzelfde wat de vrouw vóór
haar loutering, vóór de zuivering van haar gevoel, zeide: pg. 196), en de strijd in het
huwelik komt alleen hieruit voort dat de man niet leven kan zónder die vijandin. Jij
bent óók geen vrouwenvereerder: dat je er een bent, heb je je maar laten opdringen.
En van schuld tegenover die Venusvereerders, is absoluut geen sprake. Ook van
geen schuld tegenover zijn eerste vrouw (‘Er ist so gut, und ist's immer gewesen,
aber er hatte eine garstige Frau’). En waar dat opgejaagd leven dan vandaan komt
(als alle schuldbesef en alle gewetenswroeging is uitgeschakeld): ‘alle leicht gerührten
Menschen werden wie wilde Tiere gehetzt!’
Maar waarom, vraagt dan de Onbekende ‘warum habe ich sieben Jahre unschuldig
gelitten?’ Wanneer de Verleider hem nu zijn lijden verklaart, gaat hij zelfs zóver
hem bij een heilige te vergelijken: hij doet dit echter zeer listig door zich-zelf er
eveneens bij te betrekken; 't is geruststellender voor de Onbekende als er nog iemand
in zijn omgeving is die óók zo is: ‘Hass und Bosheiten unsrer Mitmenschen haben
sich auf uns niedergelassen. Weiszt du, dort oben gibt es wirkliche Heilige, die selber
nie etwas Böses getan haben, die aber für andre leiden, für Verwandte, die ungesühnte
Verbrechen begangen haben. Diese Engel, die fremde Verworfenheit in sich auf
genommen haben, gleichen schliesslich Banditen’. Men voelt zich geneigd lichtelik
te lachen met het goedhartig-peinzend, kinderlik-gelovig antwoord van de Onbekende:
‘....du bist der erste, der auf die Fragen antwortet, die mich mit dem Leben versöhnen
können’ - hij is er dan ook nog nooit zo goedkoop afgekomen!
‘Der Unbekannte: Du bist der Befreier!
Der Versucher: Und darum....
Der Unbekannte: Darum hast du den Geier bekommen!
De Verleider laat met dit antwoord, de Onbekende zèlf het lijden een
onrechtvaardigheid verklaren.
De Onbekende zowel als de Verleider, beiden zijn zij onrechtvaardig bejegend
geworden omdat zij bevrijders wilden zijn. Dan maakt de Onbekende - en verrukkelik
is hierbij de zelfgenoegzame, burgerlike toon waarop hij spreekt - enkele
tegenwerpingen, maar verzoent zich weer met de Verleider als deze, zonder dat hij
de moeilikheden oploste, hem zegt ('n vroegere levenshouding van de Onbekende):
Alles wird gerächt, auch unsere unverständigen Handlungen. Wer verzeiht? Der
hochherzige Mensch zuweilen, aber die Göttliche Gerechtigkeit nie! (vgl. pg. 219
met pg. 61)1)

1) Men lette erop: dat door het feit dat Strindberg door de Verleider laat verhalen hetgeen de
Onbekende vroeger zei (gelijk we konstateerden: uit hoogmoed), hij tàns die vroegere uitingen
erkent als geinspireerd door de Verleider, en ze dus.... intrekt.
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Dan als tegenwicht van de Verleider - 'n herinnering aan wat de Onbekende in het
eerste deel beleefde - verschijnt de Pelgrim: deze vertelt het lijden als boete voor 'n
vroeger vergrijp te hebben aanvaard: ‘und weil ich meine Strafe in Ruhe und in
Demut auf mich nahm, erleichterte der Herr meine Last’ en brengt hem a.h.w. in
herinnering hetgeen ook de Onbekende in zijn leven ondervond. De Verleider praat
er vlug overheen, en de Onbekende - die de Verleider volgt - poogt zich-zelf te
verdedigen door de Verleider te prijzen als ‘ein skeptischer Gentleman, der das Leben
gesehen hat.
En de Verleider.... nu ja, die durft nu wel zo 'n beetje met ze te sollen - want ook
de pelgrim raakte wat van z'n stuk -: ‘Kommt, Kinder; ich erzähle euch auf dem
Wege Geschichten.2) Kommt, kommt, kommt!’ (Einde tweede bedrijf)
Werd bij de Onbekende door de Verleider alle schuldgevoel weggenomen - tans
laat de Verleider (want hij werkt meestal zó dat niet hij maar 'n ander de
gevolgtrekking uit zijn woorden maakt) geheel de mensheid vrij spreken. Want in
de gerechtscène, waarheen de Verleider de Onbekende tans brengt, laat hij het
voorkomen alsof de misdaad van een mens het noodzakelik, dus het door de schuldige
niet gewilde, gevolg is van een vroeger door een ander bedreven misdaad. Het volk
ziet zich dan ook verplicht ieder voorgeroepen schuldige suksessievelik voor
onschuldig te verklaren en vrij te spreken. De schuld wordt teruggeschoven,
teruggeschoven totdat men bij Eva terechtkomt: maar ook deze is schuldig.... buiten
haar schuld: ‘Die Schlange hat mich betrogen.’ Dan moet de slang voorkomen:
‘Schlange! Antworte!’ - 'n donderslag is 't antwoord.... Wanneer dan, na deze
gerechtscène, de Verleider verklaart: ‘Causa finalis oder der letzte Grund - ja, den
erfährt man nicht!.... Aber wenn die Schlange die Schuld hat, so sind wir
verhältnismässig unschuldig’ dan kan hij terloops die beperking ‘verhältnismässig’
gerust maken want dan heeft het volk de schuldigen reeds voor geheel onschuldig
verklaard en is in de Onbekende - die in de verschillende beschuldigingen (welke
een voor een te niet werden gedaan) fragmenten uit zijn eigen leven moest erkennen
- het zelfvertrouwen hersteld. Want nu is niet hij alléén meer onschuldig, maar allen
mèt hem zijn het. En zoals het straks de Onbekende een gevoel van veiligheid moest
geven toen de Verleider met hem ook zich-zèlf 'n heilige verklaarde, zo werkt ook
tans de onschuld van de ganse mensheid geruststellender ten opzichte van zijn eigen
onschuldgevoel.

2) Stelt U voor: aan de Onbekende: 't Is of Strindberg (=Onbekende) zich-zelf weer een
‘Schlingel’ scheldt.

Roeping. Jaargang 3

334
Nadat Ingeborg hem gewezen heeft op het kinderlike van al zijn gevraagd, - de
Onbekende strijdt met zijn bewondering voor de dialektiek en de koude, kalme,
uitdagende trots van de Verleider - ontspint zich een strijd tussen de Verleider en
Ingeborg om de ziel van de Onbekende. De Onbekende die in het diepst van zijn ziel
een hunkeraar is naar de verzadiging aan het grote, warme licht der Liefde, 'n
hunkeraar naar stilte en reinheid, maar in wie tans al het andere de onverhand nam
(gelijk ook vroeger door zijn trots en bitter niet-willen-buigen) nadat hij bewust en
vrijwillig gehoor gaf aan de influisteringen van de hem vleiende Verleider die een
eenzijdig licht wierp op fragmenten uit zijn leven: hij kan, wanneer dit
oergevoel-inhem weer naar boven is gewoeld niet meegaan met de Verleider die
tenslotte het leven moet verklaren uit hardheid en haat en vervloekingen, waar de
vrouw op de grote stille zegeningen des levens wijst en hij de waarheid daarvan met
het diepst van zijn ziel erkennen moet:
‘Und Gott segnete das erste Paar; und Gott segnete den siebenten Tag, an
dem er das Werk vollendet hatte - das gut war. Du aber, wir aber, wir
haben es zu einem bösen gemacht, und darum, darum.... Der aber, der das
Gebot des Herrn befolgt, wohnt auf Garizim, wo noch Segen verteilt wird.
So spricht der Herr: ‘Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem
Acker! Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog, dein Eingang
und dein Ausgang; und der Regen des Himmels wird deine Saat fruchtbar
machen, dass deine Kinder gedeihen. Und du wirst vielen Völkern leihen,
du aber wirst von niemand borgen. Und Gottes Segen wird dir folgen in
allem, wenn du nur den Geboten des Herrn folgst!’
Dan verandert Ingeborg zich, terwijl zij die zegeningen uitzingt, in zijn moeder. 't Is
als een verbeelding van de Onbekende die nu eindelik zijn moe hoofd neer kan leggen
op de liefdevolle schoot van een moeder: want zó doorvoelde deze verarmde en
verhongerde mens in zijn diepste en meest vereenzaamde uren de zegening der
Eeuwige Liefde. Het diepst van zijn ziel dat ‘ihr eignes Leben lebte’ hongert om zich
dáárin te verliezen.
En dan verliest het de Verleider die alles moet verklaren uit haat en vervloekingen.
Als dan in het volgend toneel de Verleider nog ééns tracht die zuivere gevoelens
te vertroebelen en tracht, wanneer hij vraagt hem het raadsel van de vrouw op te
lossen, hem over te halen tot wat ook hij doet n.l. ‘während ich nactsinne, geniesse
ich noch heute das Schönste, was die Schöpfung uns gegeben hat! - Geh hin und tue
desgleichen’1) - dan kan hij niets, niets bij de Onbekende bereiken. Zijn gevoel is te
diep doorschokt. Te hevig. Zijn oer-gevoelens werden te sterk en te overtuigend. ‘Wie kann uns ein Teufel veredeln

1) Hem dus over tracht te halen tot datgene waarmee het drama begon: ‘da aber das Suchen
ziemlich lange dauern kann, verschmähe ich nicht, in Ermanglung des goldenen Ringes,
einige abgelegte Zigarrenstummel’.
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(want toen hij de eerste maal liefhad maakte die liefde hem tot een beter mens); wie
kann ein Geist der Hölle uns Güte einbläsen; wie.... Nein, es war ein Engel! Ein
gefallner allerdings; und ihre Liebe war ein gebrochener Strahl von dem grossen
Licht, dem ewigen, das wärmt und das liebt! - liebt! - liebt!’ Het ingeschapen
levensbesef is hier eindelik bevrijd van het door de hoogmoed en door de zonde
geïnspireerde intellekt, en waar de mens niets van de dingen die onder de zon gebeuren
begrijpen kan, voelt hij, gezuiverd door de liefde, dit ene fel, bewust: dat de bronaar
van àlle leven de Eeuwige Liefde moet zijn, en haar liefde, de liefde van de vrouw,
als al het geschapene, daarvan een afstraling.
Maar wanneer hij zo zuiver de aardse liefde ziet, dan grijpt hem die weer vast
‘meine liebliche Hoffnung, meine dunkle Sehnsucht und mein letztes Gebet!’ Hij
wordt teruggezogen naar de aarde: ‘hinab; zur Erde, zur Mutter mit dem weichen
Busen und dem warmen Schoss....’ Weer gelooft hij dat het geluk slechts in haar
nabijheid te vinden is. Nog ééns wil hij zich dóór de vrouw met het leven verzoenen.
En, zegt de Konfessor, dit nieuwe huwelik ‘verspricht um so mehr, als ihr beide neue
Menschen seid’: beiden zijn zij gelouterd, beiden kennen zij de gevaren die vermeden
moeten worden.
't Volgend toneel zijn zij wederom verenigd. Hij leidt Ingeborg zijn woning binnen:
‘Wilkommen in meinem Haus, Geliebte: in deinem und meinem Heim, meine Braut;
in deiner1) Wohnung, meine Gattin.’ Schijnt het geluk dezer beide mensen 'n moment
'n hechte, rustige volkomenheid - aanstonds begint men een ijlheid daarin te
bespeuren, 'n zweven, en daaronder, diep en donker, 'n angst. 't Geluk wordt opeens
huiver-ijl vervluchtigend, eindeloos-teer, ongrijpbaar, pijnlik, smartelik ongrijpbaar.
Waarvandaan die angst? Maakt hier 'n verborgen angst 't geluk zo broos, of is er de
angst om de broosheid van alle geluk? 't Is 'n angst die het geluk hier zo broos, zo
ijl maakt: de Onbekende onderbrak zijn Damaskus-tocht: dàt achtervolgt hem: 't
verleden moet nu worden teruggedrukt uit dit moment: ‘Du bist meine erste, meine
einzige, denn was früher war, ist nicht mehr, ebensowenig wie die Stunde, die eben
verging!’; 't verleden moet worden beschuldigd om alle wroeging te doden en hij
zegt tegen Ingeborg als zij hem vraagt ook leven in haar te zingen: ‘Eurydicen, die
ich aus der Unterwelt geholt habe. Maar 't geluk:
‘Die Flammen der Licher stehen still vor Andacht, die Blumen denken....
aber dennoch....’
Der Unbekannte (in seinen Gedanken): Dennoch....

1) Kursivering van de schrijver.
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Die Dame: Still!
Der Unbekannte (erhebt sich): Ich höre ein Gedicht kommen!.... Das ist
deins!....
Die Dame: Du darfst es nicht sagen, denn ich sehe es.... in deinen Augen!
Der Unbekannte: Denn ich las es in deinen!.... Übrigens, ich kann es nicht
sagen, denn es hat keine Worte!.... es hat Duft, es hat Farbe.... Und wenn
ich es sagte, wurde es sterben! Ungeboren ist am schönsten! Ungewonnen
am liebsten!
Die Dame: Still!.... oder unsere Gäste (d.w.z. de onzichtbare gasten die
hen verwelkoomden, de goede geesten die hun woning zegenden) gehen!
(Schweigen)
Der Unbekannte: Das ist das Glück.... aber ich kann 's nicht fassen!
Die Dame: Sieh es, atme es, denn es lässt sich nicht fassen!
(Schweigen)’
Dan: het alleen-in-elkander-willen-geloven met dit aarzelende van Ingeborg:
‘Geliebter, jetzt naht die Versöhnung en dit hardnekkige, dit opeens weer
opstandig-harde: Mit der Menschheit, und dem Weib - durch das Weib? Ja, die ist
geschehen, und gesegnet seist du unter den Frauen!’ 't Licht dooft uit, niets ziet men
dan een zwakke lichtschijn ‘von der gelben Messinglampe im Zimmer der Frau’.
Waarna deze zelfbeschuldiging van de Onbekende die de angst van dit toneel
verklaart: ‘Weisse Taube, bei dir sucht der bange Adler Schutz, wenn die Donner
des Himmels schwarz unter sich betten, denn die Taube ist getrost; sie hat die Donner
des Himmels nicht gereizt....’
't Huweliksgeluk valt echter uiteen: wederom dreigt het huweliksleven een lange
folterweg van wederzijdse pijnigingen te worden: dan gaan ze uit elkaar zonder dat
zij evenwel het probleem van het zichwederzijds-moeten-pijnigen hebben kunnen
oplossen: ‘Also wir hassen einander....
Die Dame: Und lieben einander....
Der Unbekannte: Und hassen einander, weil wir einander lieben; wir
hassen einander, weil wir an einander gebunden sind; wir hassen das Band,
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wir hassen die Liebe; wir hassen das Lieblichste, das das Bitterste ist, das
Beste, das dieses Leben gibt.’1)

1) 't Is echter m.i. de Onbekende die, doordat hij zijn persoonlikheid wil handhaven en
daardoor haar persoonlikheid d.w.z. haar moeder-verlangen onderdrukt, dit huwelik
onmogelik maakt.
De Onbekende voelde zeer zuiver hoe en wat-in-het-leven-van-de-man de vrouw is:
hij verlangde zich-zèlf aan haar over te geven (pg. 209, 229, 232); en het wezen van
de vrouweziel, het moederverlangen, verlangt niets anders dan zich over de man heen
te kunnen buigen, alles voor de man te kunnen zijn. Dit alles voelde de Onbekende.
Maar nu hij met haar verenigd is durft hij zich niet aan haar over te geven, hij kan geen
afstand doen van zijn persoonlikheid en niet inspireert zij hèm, maar hij wil hààr
inspirasie zijn: ‘ich wollte dir mein ganzes Ich geben; ich liess dich den Rahm von
meinen Schalen abschöpfen, die ich während der Erfahrungen eines langen Lebens
und auf den Streifzügen durch die Wüsten und Haine der Kunst und Wissenschaft
gefüllt hatte!’
Die Dame: Das leugne ich nicht, aber das war nicht meins!’
Want dàt is het niet waarnaar haar moeder-verlangen, haar verlangen ‘háár vleugels
hem te lenen’, vraagt: haar moeder-verlangen verhongert nu zij niet alles voor hem
kan zijn, en niets-van-hèm door háár léven ontving: ‘das war nicht meins.
En maakt ze hem gelukkig dan maakt zij dáárdoor zijn sterke persoonlikheid nog
kràchtiger, zelfstandiger: hij groeit boven haar uit, leeft dan a.h.w. van zich-zelf, en
daalt hij tot haar neer dan ontvangt zij niet een mens die naar haar verlangt om zich
aan haar hoger op te richter1), maar een mens die haar zijn schatten komt brengen welke
hij bijeengaarde op zijn dooltochten door Kunst en Wetenschap.
1) Dat zij dit verlangt en niet: geliefkoosd te worden blijkt uit het feit dat ze hem verwijt
‘das war nicht meins’: dat is het verwijt van de verhongerende -liefde die wil, en niet
het verwijt der ‘’-liefde die wil
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Is zij weg - de Onbekende valt op een stoel bij tafel neer - dan terstond de Verleider
weer aanwezig: ‘immer dort, wo es nach Krach riecht.’ Twaalf bladzijden lang wordt
nu alles wat er in de Onbekende aan schone, zuivere gevoelens naar boven was
gekomen, uitgemoord: wat de Onbekende in zijn meest diepe levensmomenten - daar
waar hij zonder vertroebeling door hoogmoed of verbittering de dingen naakt, zoals
ze waren, aanschouwde - zag al het ware, het goede en schone: dat alles wordt nu
stuk voor stuk en met een grenzeloze listigheid en vlotheid vernield. 't Siesteem van
de Verleider: verbitteren, op je hand krijgen door vleien, 't intellekt laten werken in
de gevleide mens, en dan is het van de trots naar de meest absurde verwarring, naar
de meest tegen-natuurlike ideeën en vandaar naar de vertwijfeling maar enkele
stappen. De Verleider begint met 's levens navrante wreedheid aan de Onbekende te
ontvouwen: hij peilt daarbij natuurlik niet naar de oorzaken maar neemt het gebeuren
en stelt dit zo wrang mogelik en als 'n noodwendigheid voor. De Onbekende, daardoor
verbitterd, voelt het leven loodzwaar op hem wegen. Dan wekt de Verleider
siestematies 'n walging in hem voor de vrouw en weet het zo te keren dat niet de man
maar de vrouw de oorzaak is van alle ellende, zodat tenslotte de Onbekende zijn
vroegere zelfbeschuldiging intrekt: ‘Einmal aber, als ich die Lösung der Rätsel suchte,
indem ich mir selbst Unrecht gab, nahm ich an, sie sauge mein Böses auf und ich ihr
Gutes’. Is de vrouw voldoende beschuldigd en de Onbekende voldoende schoon
gewassen van alle schuld dan laat de Verleider - onder het mom van onpartijdigheid!
- hem ook iets goeds van de vrouw zeggen, versterkt zelfs dat goede nog wat, om
terstond daarop de Onbekende weer te verstrikken in zijn gevoel van onschuld met
'n vraag uit welks antwoord de Verleider-zelf de gevolgtrekking maakt: ‘Ja: das ist
die Quelle der Erniedrigung (n.l. de vrees de gunst van de vrouw te verliezen)! Sie
gewöhnten sich zu schweigen, und schliesslich befanden Sie sich in einem Gewebe
von Falschheiten.’ De Verleider heeft hem nu zover gedreven dat hij zonder protest
de vrouw als oorzaak van alle ellende aanvaardt. De Onbekende gedijt in zijn gevoel
van onschuld maar schijnt het après tout toch wel een beetje al te mal te vinden
zomaar klakkeloos alle
Dáárom ging ze zijn geluk haten, en hield ze van hem als hij ongelukkig
was. Hieruit is te verklaren dat hij tegen haar zegt: ‘Aufrichtig gesagt - es
gibt Augenblicke, wo du für mich nicht existierst. Aber es gibt Momente,
da ich Deinen Hass wie einen erstickenden Rauch empfinde, buchstäblich’,
en zij tegen hem ‘Und ich habe die Empfindung, als krieche das Herz aus
der Brust, wenn du böse auf mich bist.’
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schuld op haar te schuiven: beter is man èn vrouw, allebei, maar onschuldig te
verklaren: en hij doet het op de volgende wel wat naiefgezapige wijze: Warten Sie!....
Glauben Sie nicht, das Gatten ihre Personen so miteinander mischen dass sie nicht
Mein und Dein unterscheiden können; nicht die Person des andern unterscheiden,
nicht eigene Fehler von denen des andern unterscheiden können. Meine eifersüchtige
Freundin, die mich Othello nannte, verwechselte mich mit sich, identifizierte mich
mit sich....’ Ge begrijpt!? - Na 't antwoord van de Verleider ‘Das klingt annehmbar!
wordt de Onbekende grotesk van burgerlike zelfgenoegzaamheid en hij biert door
met deze vrijgestelden-wending: ‘Ja, sehen Sie! Man kommt oft am weitesten in den
Erklärungen, wenn man die Frage: Wer hat schuld? streicht. (en het hele gesprek
was n.b. niets anders dan één beschuldiging: tot zelfs de oplossing!) Wenn also Gatten
uneinig werden, so ist es das Reich, das sich gegen sich selbst sondert, und das ist
die grösste der Disharmonien.’ Maar let nu op! Hoe sinies de Verleider die hem juist
kan laten zeggen was hij wil, nu 'n loopje met hem neemt waarvan de Onbekende
van loutere zelfgenoegzaamheid niets merkt:
‘Der Versucher: Es gibt Augenblicke, in denen ich glaube, ein Weib kann
einen Mann nicht lieben!
Der Unbekannte: Vielleicht nicht! Denn lieben ist ein Verbum activum
und Weib ist ein Substantivum passivum. Er liebt, sie wird geliebt; er
fragt, sie antwortet nur!
Der Versucher: Was ist denn die Liebe des Weibes?
Der Unbekannte: Des Mannes!
Der Versucher: Gut! - Und darum, wenn der Mann aufhört sie zij lieben,
löst sie sich von ihm!
Der Unbekannte: Dann, aber auch....’
De Onbekende die zich-zelf zo goedaardig van alle schuld liet vrijpleiten staat nu
plotseling voor de konsekwensie zich-zèlf te moeten beschuldigen. - Als 't plotseling
door alles heen flitsend besef dat in het huwelik met Ingeborg hij de schuldige was.
Vóór dit besef echter zich van de Onbekende kan meester maken, verschijnt zijn
eerste vrouw. Dit tafereel is als een herinnering door de Verleider in de geest van
de Onbekende opgeroepen om de verwarring nog groter te maken (doel van de
Verleider is immers: de mens te laten vertwijfelen). 'n Moment besefte hij immers
dat hij de schuld was van de mislukking van het huwelik - maar nu opeens de
herinnering aan het eerste huwelik waarin zij de schuldige was. Weer moet er
gegraven: nu naar het waarom van háár schuld. Ze graven, graven, hun denken
omwoelt alles, alles wordt van alle kanten bezien - maar ze staan voor het
onbegrijpelike: ze wéten, heel diep, dat ze het besef van de schoonheid der liefde
bezitten, dat de liefde een afstraling moet zijn van de goddelike Liefde - maar de
wèrkelikheid maakt van die afstraling een karikatuur: omdat hun mens-zijn haar in
de weg stond. Ook dàt
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beseffen zij. Maar hoe kwam dat, dat dit haar in de weg stond. Dàt weten ze niet. Ze
voelen alleen de onmogelikheid (dóór hun mens-zijn) van het huwelik aan als een
aanklacht tegen hen zelf. Dat verbittert hen. En, verbitterd, wordt nu het huwelik-zelf
door hen (onder leiding van de Verleider) omlaaggehaald, zó lang en zó diep tot ze
van zichzelf walgen. Maar de laatste aanklacht tegen het huwelik spreekt de Verleider
uit, alsof zij voor die leugen terugdeinzen:
‘Ja, Kind, viel habe ich verstanden, dies aber nicht: Was die Geliebte
meiner Seere mit.... (zögert).
Der Unbekannte: Sprich es nur aus!
Der Versucher: ....Was die mächtige Liebe, die eine Hochzeit der Seelen
ist, mit der Fortpflanzung zu tun hat!
Der Unbekannte und die Frau: Da sagt er 's!
Der Versucher: Ich habe nie verstanden, wie ein kusz, der ein ungeborenes
Wort ist, eine lautlose Rede, eine stille Sprache der Seelen, durch eine
heilige Handlung - gegen eine chirurgische Operation ausgetauscht werden
kann, die immer mit Weinen und Zähaneklappern endet’ etc.
Als de Verleider hen tot deze absurditeit, tot deze
tegen-alle-natuurlik-gevoel-indruisende leugen heeft gebracht, dan is het alsof zij
walgen van zich-zelf: ze staan op en gaan weg: de man naar omhoog: zijn
Damaskus-tocht voort te zetten - de vrouw.... weer naar het leven terug.
Staat de Onbekende na dit hernieuwd huwelik, na deze nieuwe poging terug te
keren naar het leven, als na 'n lange pijnlike kringloop weer niet op juist hetzelfde
punt als toen hij voor de eerste maal in dit derde deel Ingeborg ontmoette en haar
zei: ‘nein, man weiss nichts und kaum das; darum, siehst du, bin ich nun dazu
gekommen zu glauben!’ Het huwelik bleek een onmogelikheid. Waaròm? Ze weten
het niet. En als ze daarover na gaan denken eindigen ze met een walging tegen
zich-zelf. Wat rest de Onbekende anders dan: resienjasie (je begrijpt immers niets)
en humaniteit (ze kunnen het zelf niet helpen).
Dan eindelik - vierde bedrijf - bereikt hij het klooster: 'n verzoening met het leven
bleek onmogelik.
Hij wordt voorbereid, in zover hij dit nog niet is, voor de dood van zijn oude Ik:
De aanvang van zijn lijden wordt hem verklaard als gevolg van een persoonlike
schuld: 'n schuld die hem onbekend was wijl hij deze vergeten was: onnodig is het
dus naar de oorzaak van het lijden te zoeken: hij moet dan ook beloven ‘für alle
Zukunft die Geschichte deiner eignen Pein zu vergessen und sie nie mehr zu erzählen.’
En het lijden dat een ander mens je aandoet is een straf voor die persoonlike schuld:
dus ophouden ‘über einander Buch zu führen, und vor allem mit der ewigen
Rechtfertigung’ want we worden met schuld
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geboren en ‘arten Adam nach’: het lijden moet dus duldzaam gedragen worden, en
die ons laten lijden moeten we vergeven.
Maar de allerinnerlikste zin van het leven - die kan hem niet geopenbaard worden:
de diepste zin van het leven is een onoplosbaar Miesterie: men kan niets weten: 't
enige dat de mens rest is: geloven.
De Onbekende zegt: de mensen zullen je altijd laken - hoe of je ook bent. Als de
prior hem zegt en laat zien wat het oordeel der mensen waard is en wàt eer en roem,
dan werpt hij op: maar is het dan wel waard te leven. Maar niet hoe je genoemd
wordt, maar wat men is - dat is het enige dat waarde heeft. Hij ziet de tegenstellingen,
de tegengestelde levenshoudingen waaruit de levens - en de rij kan tot in het oneindige
verlengd worden - van Boccaccio, Luther, Gustaaf Adolf, Schiller, Goethe, Voltaire,
Napoleon, Hugo, Graaf Fr. L. v. Stolberg, La Fayette, Bismarck moesten worden
opgebouwd: géén kon zich-zelf trouw blijven, zij keerden zich allen met de zich
ontwikkelende tijdgeest tegen zich-zèlf en de mènsen keerden zich tegen hen: hoe
men genoemd wordt is dus van geen waarde, alléén wat men ‘in Werden’ is.
De levenshouding, het levensverloop dezer allen die in disharmonie kwamen met
zich-zelf, het levensverloop dezer kloosterlingen die gans het leven hebben
meegemaakt en doorleden, schiftte dit levensinzicht open:
‘Wir haben hier keine Ansichten; wir haben den Glauben, wie ich schon gesagt
habe! Darum haben wir nur einen Kopf; und der sitzt genauw uberm Herzen!....’ En
Waarheid? ‘Die Mächte reissen Possen mit Possenreissen und foppen die
Hochmütigen, besonders die, welche allein die Wahrheit und die Erkenntnis zu
besitzen behaupten!....’ Weten kunnen we niets. Niets rest dan humaniteit en
resienjasie in geloven.
't Klooster, waar hij binnentreedt om zich voor de wereld te begraven, zijn oude
Ik te doden, is niet - zoals wellicht de een of ander die dit boek las zal denken: omdat
het er uiterlik veel van heeft - een katholiek klooster, maar ook is het niet bedoeld
als een simbool voor het aanvaarden van zijn nieuw levensinzicht: het klooster waarin
Strindberg de Onbekende laat binnentreden is er een van eigen vinding, waar men
Strindberg's nieuw levensinzicht - mengsel van Kristendom en Boeddhisme1) - beleeft:
aanvaarding van het lijden dat een straf is, aanvaarding van dit onverklaarbaar leven,
èn.... 'n terugtrekken uit het leven.2) Want wat anders dan dit laatste restte deze mens
die

1) Vergelijk Einsam pg. 246-250.
2) De mogelikheid van een dergelik klooster - voor levensmoede intellektuelen - is lange tijd
Strindberg's droom geweest. Men vergel. Entzweit en Schwarze Fahnen.
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zijn verhouding tot de mensheid, tot de vrouw niet tot klaarheid wist te brengen, die,
wanneer zijn hart terughongerde naar de aarde ‘hinab’; zum Erde, zur Mutter mit
dem weichen Busen und dem warmen Schoss’, nog eenmaal pogen zou zich met het
leven te verzoenen dóór de vrouw maar, lijdend en veroorzakend de smartelikste
pijnen, bekennen moest het probleem van het huwelik niet te kunnen oplossen. Hij
trekt zich terug - resienjerend en vergevend.... om zijn oude Ik, zijn vroegere
verlangens te begraven.
Vóór de grote zwarte haardoek over hem zal worden uitgespreid, trekt nog eens
het leven aan zijn oog voorbij:
'n vrouw met 'n dopelingetje: ‘Sieh, da ist ein kleiner Sterblicher, der dem Leiden
geweiht werden soll!,
'n bruidspaar: ‘das Lieblichste! Das Lichteste!.... Das Erste, das Einzige, das Letzte,
dan dem Leben Wert gab!.... Auch ich sass einmal mitten in der Sonne - eines
Frühlingstages, auf einer Veranda - unter dem ersten grünenden Baum, und eine
kleine Krone krönte einen Kopf, und ein weisses Schleier lag wie ein leichter
Morgennebel über ein Antlitz, das nicht das eines Menschen war.... Dann kam das
Dunkle!....
Waarvandaan? Waarvandaan? De Onbekende wéét het niet.
Dan komt de Konfessor met een grote zwarte baardoek:
‘Herr, gib ihm die ewige Ruhe.
Chor: Und das ewige Licht leuchte ihm!
Der Konfessor (hüllt den Unbekannten ins Bahrtuch): Er ruhe in Frieden.
Chor: Amen!
Wanneer we nu even op het verloop van dit laatste deel dezer trilogie terugzien - dan
bemerken we hoe sterk en strak dit schijnbaarverwarde deel werd gebouwd op één
strak, en ondergronds-gespannen en ondergronds-uitgroeiende ideeëngang. De
ideeëngang - leidend tot humaniteit en resienjasie - waar een mens met heel zijn
menselikheid tegen aankampt. En ook déze strijd is strak, al schijnt hij vele
herhalingen te geven.
Het eerste bedrijf schakelt hem los van de aarde, snijdt de laatste banden (die hem
aan de aarde zouden kunnen binden) dóór: het schoonste, dat hem het leven nog te
leven waard maakt: de vrouw en het kind, heeft geen waarde meer voor hem: zij
beiden werden hem enkel ellende en ontgocheling. Het leven heeft geen zin meer
voor hem. Maar bitter en verwrongen zijn zijn gevoelens over het leven, en over de
vrouw.
Het tweede bedrijf zuivert zijn gevoelens ten opzichte van zijn vrouw, verzoent
hem met zijn grootste vijandin, en brengt hem ertoe te geloven, geen oorzaken meer
te zoeken en te aanvaarden.
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Hij is dus gereed: de nieuwe mens is in hem ontwaakt.
Nu komt de wending. De Verleider treedt op en bevrijdt hem van zijn schuldgevoel,
verklaart deze uit fizieke oorzaken.
Het derde bedrijf. De dramatiese spanningen stijgen: alle gevoelens verbreden,
verdiepen en verhevigen zich: allerfelste haat staat tegenover allerhevigste liefde, en
van deze blinkend-witte toppen storten we weer neer in de donkerste krochten der
menselike vertwijfeling.
De Verleider doet de schuld van gans de mensheid te niet. Verklaart heel het leven
uit haat. De Onbekende wroet mee tot de donkerste diepten van dit denken en even
later wordt hij gesleurd en getrokken naar de hoogste toppen der Liefde (héél het
leven verklaart uit de Liefde.... en de zonde), vanwaar hij de wijde verten van een
nieuw geluksland dat hij en Ingeborg - twee gelouterde en gezuiverde en met het
leven, eindelik met héél het leven verzoende mensen - weer zullen betreden,
aanschouwt. Maar nog dit bedrijf zal alles in hem vernietigd worden, zó dat hij met
walging voor zich-zelf van 't leven afscheid neemt: het dènken over het leven maakt
hem slecht d.w.z. bitter en opstandig en trots. Strindberg laat hier zien hoe een mens
door het dénken over het onbegrijpbare leven, slecht wordt. Ook déze verzoening door twee gelouterde mensen - met het leven, deze laatste mogelikheid van verzoening
bleek 'n onmogelikheid. Evenals het begrijpen van datgene wat geen van beiden
hebben gewild. Niets rest dan: vergeven en berusten.
Het vierde bedrijf vaagt de laatste moeilikheden tegen die laatste levensoplossing
weg.

Tans rest mij nog nadat ik poogde de beide hoofdfiguren te karak-karakterizeren, de
overige figuren te verklaren.
Al deze figuren worstelen, gelijk de Onbekende, met het probleem van het lijden,
schuld en boete.
De Grootvader. Ook zijn leven, gelijk dat van de Onbekende, werd gebouwd op
een misdaad. We krijgen in dit drama (eerste deel) zijn houding ten opzichte van het
boetelijden tegenover die van de Onbekende.
Als notaris heeft hij zich bezittingen van anderen op onrechtmatige wijze
toegeëigend: ‘aus dem Erbe von Witwen und Waisen, aus Pfändungen Ruinierter,
aus dem Nachlass Toter, aus Bestechungen streitender Parteien’. Tans, na 'n zeer
stormachtig leven - want ook daarin werd de strijd: het lijden, berustend, als boete
te aanvaarden, uitgevochten heeft hij eindelik in de eenzaamheid der bergen, die de
schande van de nederlaag tegen God verbergen, 'n zekere rust
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gevonden: 'n ‘zekere’, want dìt werd de levenskonkluzie, dìt het enige dat hij nog
van het leven verwacht: alleen de kracht je lot te dragen en afzien van alle hoop op
geluk ‘denn das gibt es nicht’. Tans heeft hij zich daarmee verenigd: hij vond ‘einen
gewissen Frieden’: het lijden is 'n boete: ‘ich muss es hinnehmen, wie alles andere,
das ich verdient habe!’ Uit deze strijd die zwaar was1), moet verklaard worden dat
hij aan de Onbekende die ‘nur überall Bosheit sieht’, vraagt zijn vrede niet te
verstoren: want ook hem die aan geen geluk geloven mag valt het nog altijd moeilik
steeds aan het goede te geloven, steeds te vertrouwen en niet ook overal ‘Bosheit’
te zien.
Maar deze mens is niet hard, niet bitter: ‘et introito ad altare Dei: ad Deum qui
laetificat juventutem meam’. Dat is zijn hoop. Maar voorvoelt hij nieuwe kwellingen
dan stroomt smart als 'n donkere vloedgolf over zijn hart: ‘Deus, Deus meus: quare
tristis es, anima mea, et quare conturbas me’. ‘Spera in Deo’ antwoordt hem de
moeder. Hij berust. En hij leerde mild te zijn tegenover de mensen, hij leerde schoon
lief te hebben2) - al vleugt èven 'n ènkele maal nog bitterheid doorheen zijn woorden.3)
Dichter, in wat betreft de levensstrijd, staat bij de Onbekende de moeder-figuur.
Haar man verstiet haar. Hoe hevig ze dit onderging - en deze hevigheid stort met
één slag heel de huiveringwekkend-diepe en verborgen mogelikheden van deze
hartstochtelike vrouweziel die eveneens tot berusting kwam in het Spera in Deo,
open - blijkt uit het feit dat ze het wraakgevoel van de Onbekende n.l. in één vrouw
haar hele geslacht te vernietigen kan meevoelen. Zij heeft wellicht hetzelfde gewild
bij haar man toen deze haar verstiet. Zij die ‘grenzenlos boshaft’ is heeft de religie
en de boete nodig; ook zij heeft het meegemaakt dat de wroeging haar hart koud
maakte als heel haar levenspanorama zich voor haar oog afrolde. Zij heeft het enige
geneesmiddel om aan haar angst, en aan de achtervolgingen te ontkomen,
aangenomen: om vergeving bidden, zoeken goed te maken wat geen mèns ongedaan
kan maken maar alleen de Gekruisigde kan herstellen. En zegt ook zij niet uit....
ondervinding dat een mens sterft wanneer hij God wil tegentreden: Hem uit te dagen
tot een open strijd? Ook zij ziet het leven als één lijdensweg: blijkt dat niet uit de
wijze waarop zij de Onbekende de dood van de grootvader mededeelt? ‘Wo er ist,
hat er kein Leiden mehr’. Berust ze - ook in haar ziel stijgt soms

1) ‘Ich sehe nach dem Strom, der gestiegen ist.... und dann frage ich mich, wie ich mich funf
und siebzig Jahre gefragt habe - wann ich das Meer erreichen werde....
2) N.D. Deel I pg. 49, 50.
3) pg. 49 ‘Mögen sie da sitzen bleiben!’
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de smart zo tot ze uit moet breken in een bittere, opstandige, klacht: ‘ich wünsche
zuweilen, der Fluss stiege und nähme uns alle fort während des Schlafes der Nacht.’
Ook zij, wanneer we haar voor het eerst zien optreden, maakt gelijk de grootvader,
'n zeer milde, gerijpte indruk. Maar ze is fel, hartstochtelik als heel haar natuur, in
haar optreden tegen de Onbekende: 't is alsof ze haar berusting met wild verzet tegen
de trots van de Onbekende wil verdedigen, alsof ze vreest dat de trotse, opstandige
houding van de Onbekende haar weer zal meeslepen, alsof ze hem wil vernederen
en neerstriemen om in zijn nederlaag eigen vastheid te winnen, overtuiging voor haar
(haar-vernederende) berusting. Dit, èn dat ze zich het werktuig gevoelt der
Voorzienigheid die ook haar tot het levensinzicht spera-in-Deo striemde, èn dat dit
neerstriemen van de man misschien heimelik aan haar wraakgevoel (in één man héél
zijn geslacht te kunnen vernietigen) voldoening geeft, verklaren de felheid van haar
optreden tegen de Onbekende: zegt de grootvader haar niet waarschuwend
‘unterscheide genau zwischen deinem Rachegefühl und deiner Berufung....’
De dokter. Ook deze mens werd gegeven in zijn houding ten opzichte van het lijden.
Als kind verloor hij het geloof aan de Goddelike Gerechtigheid wijl hij gestraft
werd voor iets dat niet hij maar 'n ander (de Onbekende) bedreef. Dit is nu de
levenskonkluzie waartoe hij gekomen is wanneer de Onbekende in het eerste deel
dezer trilogie in zijn leven treedt: ‘man kann seinem Schicksal nicht entfliehen’: hij
laat alles komen zoals het komt: ‘es soll vielleicht so sein, da es so ist’. Vroeger heeft
hij de kracht gehad zich te verzetten - die kracht heeft hij echter in zijn strijd met het
onvermijdelike verloren.
Maar toch, in het geheim, verborgen, verzet hij zich, daagt hij de Onzichtbare zij het dan zeer zwak - uit: uit trots bouwde hij zijn houtstapel, waarin tweemaal de
bliksem neersloeg, twee el hoger: dit uitdagen tracht hij te doen onder de schijn van
meer schaduw te willen hebben.
Wanneer de Onbekende na zijn eerste nederlaag in het eerste deel bij de dokter
terugkeert heeft deze de houtstapel weggehaald: nadat hij gestraft werd in zijn vrouw
(die hem door de Onbekende ontnomen werd) gevoelt hij geen neiging meer het
noodlot uit te dagen: hij wil de donder niet meer in huis en niet meer spelen met de
bliksem. Heeft de Onbekende zich dan echter reeds voor de Gekruisigde gebogen zij het dan niet voor blijvend - de dokter weigert dit: hij geeft toe dat er dingen zijn
die alleen daardoor te verhelpen zijn dat
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ze ongedaan worden gemaakt, maar hij gelooft niet aan de mogelikheid daarvan. 't
Kan zijn dat de Gekruisigde (‘die Gute Hilfe’) de oplossing is, maar zekerheid omtrent
die oplossing heeft hij niet. Zijn oplossing is dan: je moet maar leren je-zèlf te
vergeven.
Maar dat hij, bewust of onbewust, niet aan het rust-gevende van die slotkonkluzie
gelooft, blijkt wel uit het feit dat, terwijl hij op het punt staat 'n nieuw leven met een
andere vrouw te beginnen, hij de Onbekende als deze hem zegt: ‘Eine Station noch
- und ich bin am Ziel’ antwoordt: ‘Niemals am Ziel, Herr!’
Van zijn huwelik komt echter niets: zijn ‘noodlot’ kan hij niet ontkomen. Hij
zwerft rond, zoekt bevrediging in wraak - totdat hij rust vindt in het klooster. Daagde
hij vroeger het noodlot uit wijl hij gestraft werd voor iets dat, naar hij zeide, hij niet
misdreef - als wij hem hervinden in het klooster bekent hij vóór die onrechtvaardige
straf 'n ander misdrijf begaan te hebben, waarvoor hij niet werd gestraft.
Cäsar. Deze nam zijn lijden (hij werd voor een krankzinnige gehouden) als straf voor
een vroegere misdaad van ondankbaarheid in deemoed aan: hij leed er niet onder:
de Heer verlichtte zijn last en hij voelde zich niet belachelik.
De bedelaar (=Konfessor, =Dominikaan), de eerste bruidegom van Ingeborg wijdde
terstond nadat zij hem verliet, zijn leven aan de dienst van God. Tegelijk dat de
Onbekende in het leven van Ingeborg treedt, treedt de bedelaar in het leven van de
Onbekende om deze naar zijn doel dat hij te ontkomen tracht, voort te drijven. Door
het feit dat hij poogt de Onbekende naar de overgave te dwingen treedt hij helpend
op in het leven van Ingeborg wier lijden hij meeleed, wier weinige vreugden hij
meegenoot, wier schone ziel hem - zij is zich daarvan niet bewust - uit de verte steunt:
zij was doorheen al die jaren zijn geestelike echtgenote: En hiermede schijnt
Strindberg voor dàn het probleem der verbinternis met de vrouw te hebben opgelost:
gelijk Dante, die heel zijn leven wijdde aan de nagedachtenis van Beatrice, gelijk
Beethoven, die uit de verte met Therse van Brunswick gehuwd was....
Als bedelaar grijpt de Konfessor op zeer siniese wijze in in het leven van de
Onbekende: hij raadt immer de meest verborgen gedachten van de Onbekende die
daardoor tegenover hem steeds verward is en beangst; in het tweede deel als
Dominikaan grijpt hij meer in het verborgen, maar niet minder zeker, in het doen en
laten van de Onbekende in; en als Konfessor in het derde deel is hij het die hem
bijstaat en leidt op zijn lange zwerftocht naar het klooster.
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Zo zien wij dan in deze tragedie de Onbekende - deze hunkeraar naar het wijde,
warme, goede licht der alles verzoenende Liefde - nadat hij gans het aards leven in
hoogte en diepte en breedte doorwoelde (zich-zelf verbeten: hoogmoedig verwerend
tegen het sterven van het lichaam, tegen het buigen van de geest, hard, bitter,
vereenzaamd, hongerend, uitgehold en immer lijdend, lijdend), na een eindeloze
zwerftocht eindelik neerknielen aan de voeten van de Gekruisigde.
Als een donker-klagende snaar, telkens beroerd, reglmatig beroerd, kort, kort, dof,
tot het wordt als 'n obsessie: de obsessie van een muziek waarin gans een mensehart
ligt stukgebroken; als op 'n grijze droefgeestige herfstmorgen - het licht peinzend
verlaten - voor een raam 'n zwarte tak aldoor op en neer, op en neer, nat-glimmend
in de kille vlagen van de regen - - zó, doorheen héél dit drama als 'n klacht van de
lezer, als 'n aanklacht-tegen-zich-zelf van de schrijver, deze regels uit Goethe's Faust:
‘Ein wenig besser würd er leben,
Hättst du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben;
Er nennts Vernunft und brauchts allein,
Nur tierischer als jedes Tier zu sein.

Want is het intellekt daar om de zonde vóór ze begaan wordt tegen het ingeschapen
levensbesef in als zodanig weg te redeneren - wanneer toegegeven is aan de hartstocht
van het vlees en gewetenswroeging en straffen gevolgd zijn, dan is daar wederom
het intellekt dat strijdt, strijden zal tot het uiterste, tegen alle zelfbeschuldiging, dat
hartstochtelik zich vooruit zal storten naar alle de levensmiesteries als naar tèlkens
nieuwe mogelikheden aan het lijden, aan de gewetenswroeging, aan de vernedering
van het vlees te ontkomen. Zo de mens: op en af, heen en weer: geslingerd op zich-zelf
terug, van zich-zelf af terugvluchtend in de hoogmoed, in de eenzaamheid en
verhongerend weer op zich-zelf terug en zo door, zo door, tot dat de mens heel het
bestaan als 'n verwilderde doorjoeg, heel een wereld doorvorste om tenslotte, verarmd,
uitgeput, lichamelik en geestelik misvormd en ontwricht, zich-zelf te hervinden:
staande in het miesterie met niets dan God - de Goddelike Jager - zijn verhongerde
ziel en zijn pijnigend geweten.... gelijk in den beginne.
Op deze oer-ritmiek van het leven staat dit drama gebouwd. En dit is het grote van
de zelfaanklacht van deze Damaskustocht: dat Strindberg - en hierdoor wint het
drama ontzaglik aan diepte en levenswaarheid - het geweten van de beginne af aan
de grote rol liet spelen in de psichiese ontwikkeling van de Onbekende, dat Strindberg
later in het derde deel het intellektueel verzet tegen de overgave der beide vorige
delen laat overnemen door de Verleider, zodoende de
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sinteze uit zijn hoogmoed trok, te niet doet de door de hoogmoed geinspireerde
ideeën, en intrekt de ideeën welke de Verleider opwerpt en waarin de Onbekende
meegaat: ‘du sollst dein Gewebe Faden für Faden aufreissen, und zeigen wie du
inwendig aussiehst.’
De psichologie van de zonde - in geen drama zag ik deze zo overweldigend en zo
volledig uitgebeeld, in géén drama de hoogmoed zo hartstochtelik tot zo
angstwekkende hoogten zich opworstlen, in géén drama zoveel werelden opbouwen
en weer ineenstorten, in geen drama àl de zielen zó van menselikheid lillend. En
samen met dat alles, snoeren-strak, de geslotenheid der handeling, de eenheid der
ideeën en der handeling. Groter dan Goethe's Faust die bij deze tragedie
geschoolmeester en knutselwerk is, werd Nach Damaskus het grootste drama der
laatste eeuwen.
Maar toch: eerst na deze tragedie, die der zonde, vangt aan der treurspelen treurspel:
de tragedie van de nieuwe mens: de allersmartelikste die bestaan heeft en bestaan
zal: De tragedie der Liefde.
HENRI BRUNING
Over Nach Damaskus schreven o.a.:
Hermann Esswein: August Strindberg, im Lichte seines Lebens und seiner Werke,
München, bei Georg Müller. Deze studie is wel de beste der hier gesiteerde. Zeer
eenzijdig echter, wordt het kontakt tussen Strindberg's ideeën en het drama-zelf niet
gelegd, zodat de verwikkelingen van het drama en daarmede het drama-zelf weinig
of niet verklaard wordt;
C.D. Marcus: August Strindbergs Dramatik, Georg Müller, München. Deze amateur
(die een kei van ± 500 pg. schreef), de grote lijn niet kunnende achterhalen, verklaart
nu ieder gevalletje op-zich. U begrijpt tot welke nonsens deze heer moest komen. 'n
Enkel staaltje: ‘Am wenigsten persönlich tritt der Konfessor als Dominikaner auf.
Er liest ihm hier ein langes Gebet aus der Bibel vor; vielleicht muss man die Szene
im Kloster “Zur guten Hilfe” ('t droomspel-fragment uit het eerste deel) so deuten,
dass der Dominikaner verschiedene Figuren an den Tisch gesetzt und sie so maskiert
hat, dass sie eine Aehnlichkeit mit all den Menschen haben, die dem Unbekannten
am nächsten standen’;
Dr. K.F. Proost: August Strindberg, zijn leven en Werken, J. Ploegsma, Zeist. De
klakkeloosheid van dit wetenschappelik mens is beneden alle peil. 't Enig-goede in
dit boek is het zeer fijne Strindberg-portret dat erin staat afgebeeld. Dat heb ik er dan
ook met de grootste zorgvuldigheid uit verwijderd, en, nadien, het boek opgeborgen.
Meester Frans Coenen: August Strindberg - Een studie. Groot Nederland 1924,
1925. Wij hopen op deze stompzinnig-glimlachende gentleman ‘der das Leben
gesehen hatt!! elders nog eens indringend terug te komen. Zijn studie behoort tot het
meest belachelike dat ooit over Strindberg geschreven werd.
Mr. A.G.C. Poelhekke. Modernen. Dit vulgair geschrijf kunnen we 't beste
stilzwijgend voorbijgaan.
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[Gerard Wijdeveld]
Dit blinde treden.
Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum duo caeci, clamantes et dicentes:
Miserere nostri, fili David.
Matth. IX.27.
Dit blinde treden door de nacht
Ieder woord
iedere daad
een schot
in de nacht:
waar landen onze kogels?
Dat we niet stil staan
niet angstig zijn,
dat in ons is
het lied
dat angst en aarzeling neerdrukt
in tred op tred.
Dat we zijn
alléén
dit lied.

GERARD WIJDEVELD
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Kristofoor
Dat ik nu weer hoor
't verhaal van Kristofoor.
Zo doolden wij van ster naar ster
alle muziek bleef vluchtend
ver.
Dat ik dit nu hoor
wij allen moeten zijn Kristofoor
dragen Kristus
het donkere water door.
Het Kind is gekomen
in de nacht
wij dragen het op onze schouders genomen
Kind, kind, je bent ons een drukkende vracht.
Kristofoor
die het Kind hebt gedragen
wij die van u vernamen
vragen u bid voor ons. Amen.

GERARD WIJDEVELD
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[Jos Verjans]
De boom
Hij stond met z'n voet in de aarde vast
en leefde eruit.
Maar z'n hoofd zat in de lucht
sterk en standvastig als Sint Jan van Patmos in 't Wezen van God.
Toch was ie simpel en zéér naief:
'n kind van de goede vertrouwlike aarde 'n groot naief-ernstig kind.
- Wiè heeft er gedacht aan de kleine vertrouwelikheden:
'n muizennest in z'n wortels 'n hoopje mieren 'n vogelnest in n' gat en waar zijn ze nù?
- En toch was ie ze alle zo heel lang goed toch waren ze 'n kleine gemeenschap. Hij was groot en naief
en zo zeldzaam dankbaar.
Hij heeft de seizoenen geteld
en zich elk als 'n goedheid gemèrkt.
Maar dat was in z'n jeugd:
hij is later de tel kwijtgeraakt.
Hij heeft in de winden gevingerd
zoals 'n vrouw d'r haar kamt,
en liet ze in rafeltjes verder vliegen.
Hij neuriede steeds maar z'n donkere wijs van
genoeglikheid
die niemand verstond waarnaar niemand hoorde.
- Alleen:
was er onweer, dan dook ie ineen en verroerde zich niet:
'n schuwe jongen als Vader toornt op 'n ànder;
en in prille nachten heeft ie et groeien beluisterd
in ademloze eerbied voor 't wònder.
--Ze hebben z'n takken em afgeslagen ze hebben z'n wortels em doorgekapt en ie is gevallen.
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Men meet en men zaagt.
- Nu ligt ie zo deerlik ontredderd
zo smartelik vreemd als wàs et m'n ouwe boom niet meer. -

JOS. VERJANS
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Aarde-onrust:
aandacht op eeuwigheid:
gekwelde waakhond in 'n zwaargeladen nacht
van onweerszwoelte.
hóór: 'n stap in schaduw wéér een - wéér iets knapt.
Waakhond heft de kop staat stil niets komt.
'n Lome hese blaf
en pijnlik zachtjes-fluiten:
angst.
Warend loopt de waakhond heen en weer
- de slappe ketting sleept ie met zich mee en speurt
en luistert.
En met de droge stoffige snuit op de grond
- kop op de poten gaat de waakhond liggen.
Ogen waken aandacht blijft verborgen - fèl - Tot de Meester komt.

JOS. VERJANS
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[Jer. Vermin]
Uw genade over ons:
sneeuwstorm rijk en met aandrift.
We zijn ondergestoven, zonder het te weten:
de verrassing van 'n eerste kijk uit het raam
na een volle sneeuwnacht;
en 't sneeuwt nòg, 't sneeuwt nòg!
Maar de mensenvoeten drukken zo zwaar
en onze ziel is een te veel begane straat.
Sneeuwpracht in de morgen,
in de middagstilte, des te meer slijk.
O God en dan....
de hele, hele klamme kille namiddag
die stilverwijtende
aldoor dezelfde
- als niet te keren jammer,
van vallende, langzaam uitstervende
sneeuwvlokken
in het slijk
van de straat.

JER. VERMIN M.S.C.
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De kringloop naar het sentrum
Roman-fragment.1)
‘Si nous n'avons pas écouté le témoignage de la vérité, écoutons celui de
l'erreur, écoutons la voix de la pourriture: elle a son éloquence.’
Ernest Hello.

Derde Hoofdstuk
Het had lang geduurd voor hij besloten was die kamer dan maar te huren. 't Was zo'n
verduveld lollig werk al die huizen zo maar binnen te gaan: je keek altijd tegen de
gevels - nu zag en hoorde je ook eens wat daarachter was: dat overkwam je niet
altijd!
Maar: 'n enkele maal had er in zijn ogen even een pijn getrild: vermoedde hij
aarzelend, onbestemd ('n instinktieve drang dwong hem niet verder te denken): te
staan voor een verborgen pijn, 'n verstard verdriet waarvan niemand wist. Dan werd
hij schuw en nerveus, alsof hem iets beklemde; haastte hij zich om weg te komen.
Het is echter niet de moeite waard lang over zijn bevindingen en de daarmee
gepaard gaande emosies uitteweiden, daar toch aan Dolf zèlf dit alles, zoodra hij
weer buiten stond, ontgleê. Hij onderging ze als een vluchtige, ongrijpbare be-roering
waarvan niets achterbleef, tenzij - - in zijn onderbewuste.
En dit is ook heel goed te begrijpen - en te vergeven:
Dolf was jong, en après tout interesseerde hem der mensen aangelegenheden maar
machtig weinig. Vooral op 't ogenblik, nu hij stond aan het begin van zijn ‘nieuwe
leven’, nu hij, als bedwelmd van een wijde, ijle voorjaarslucht, zijn eerste vrijheid
onderging als een uitgelaten, schuimende rooftocht, naar links, naar rechts, naar
overal, want overal lag het leven overdadig te grijp als iets juichend-gelukkigs.
Bovendien: z'n demokratiese tijd had hij al een eind achter zich en even ver de
tijd van gedurig ‘mateloos medelij.’ Dat was maar sentimentaliteit!
Die ‘ontdekkingstocht’ was dan ook, zoals hij meende, voor hem alleen maar erg
merkwaardig omdat hij - nu ja, literair was aangelegd.
En inderdaad wàs deze ontdekkingstocht voor hem-als-zodanig ook iets
merkwaardigs geweest. Hoewel hij er niet altijd - men vergeve hem ook dit omdat
hij jong was - comme un bon littérateur alléén-

1) Indien ge de situasie begrijpen wilt - weet dan dat de figuur waarover het hier gaat, Dolf
genaamd, een betrekking (zijn éérste) als journalist heeft gekregen. Leeftijd 21 jaar.
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geinteresséérd tegenover was blijven staan. Maar: daarvan was, zoals ik reeds meende
te zeggen, hij zich niet bewust.
Om echter op de zaak waarover het gaat - of niet gaat - terug te komen: eindelik
was hij dan maar besloten.
De kamer (waarin hij nu voortaan zou leven) lag achter een schoenwinkel, was
ruim, en goedkoop, en: beneden-aan-de-straat. 'n Smakeloos behang nu-ja-daar-kom-je-wel-overheen - bruin-geel, met grote, roestkleurige bloemen, als
oud, al lang, lang gestolten bloed.
(De winkel lag op een hoek: één etalage in de hoofdstraat, en één in het zijstraatje
dat naar de volksbuurt leidde. Zijn kamer zag op de zijstraat uit.)
Hij liet zijn koffer komen. Alles werd jachterig op zijn plaats gezet. Hij verlangde
zo snel mogelik dat verheugende gevoel van een nieuwe omgeving, 't besef van
eindelik op je-zelf te staan, heer en meester over je eigen te zijn, onbelemmerd te
ondergaan. Eindelik aan zichzelf overgelaten! Eindelik, goddank, bekommerde zich
niemand meer om hem....
In 'n vlaag van ondoordachte overmoedigheid gaarde hij al de snuisterijen en
portretten waarmee tafel en schoorsteen stonden volgepropt, bijeen, en liet ze de
juffrouw wegnemen. Toen ze het deed - oh! qui jettera un pont entre son coeur et le
présent - trok een vage pijn even zijn wenkbrauwen samen. Maar toen ze met een
klagerig resienjerende stem zei: ‘Gò meneer, houdt u daar niet van,’ en ‘hoe is 't
mogelik’ en ‘en 'k zei nog wel tegen m'n man: meneer zal de kamer zó wel naar z'n
zin vinden’ - wrevelde hij bij zich-zelf: moet jij erin zitten of ik; keek ontstemd de
kamer rond om haar gelaten doening te ontwijken en wrong iets verdrietigs-in-hem
stil met het bits, vernijdigend verzet: in de kern van de zaak met haar niets te maken
te hebben: 'n vertaande mummie zìj, en hìj jòng; en aan d'r man had-ie maling, en
aan heel z'n burgerlike rommeltje; die moest er nog achter komen dat er óók nog
zoiets als ‘mooi’ bestond! (comme un bon litterateur? Ach! wie zal de klove tussen
zijn hart en het heden overbogen!)
De eeuwige strijd tussen jong en oud (op welke ellendige slagveldjes worden de
voorpostengevechtjes niet uitgestreden): wat jullie in jullie tijd mooi vonden is tans
waardeloos, afgedaan, voorbij. En of dat nu pijn doet....
Kortom: hij redeneerde als een goed literator, en de strijd tussenjong-en-oud (zo
artistiek? zo artistiek!) overboogde de klove tussen zijn hart en het heden.
'n Klein Boeddha-beeldje hield hij achter. Hij zette het op zijn
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schrijftafel: vóór zich. Schreef toen even aan zijn oom1): z'n adres, en dat hij het
uitstekend stelde.
Leunde daarna een ogenblik achterover, keek zijn kamer rond.
Wilde dat verheugende gevoel van een nieuwe omgeving, etc. onbelemmerd
ondergaan. Maar een onrustig, onbestemd verlangen dreef hem de straat op.
Hij dwaalde naar buiten.
In zware brede stroken glooide het paarse land open naar de horizon. De adem
hing zwaar in zijn borst als een gespannen kracht die zijn schouderbladen deed
welven. En tegelijk was het of hij zijn armen wilde uiteenslaan om de aarde te
omvademen en de wereldbal te beuren boven zijn hoofd.
Het was een dier herfstmiddagen waarop je voortdurend denkt - om de wind die
licht en speels aan je lippen stuift - dat het lente is en de zware rijkdom van de zomer
nog moet komen. De lucht is ijl en zoel, winderig, doorademd van fijne geuren en
de zon tintelt zacht in de bomen en aan de huizen. Er is iets stils en tevredens in de
mensen als zij je aanzien. 't Is of ze allen lopen te glimlachen om een onbegrepen
gelukzaligheid, en allen elkaar goed zijn. Dat er een liefde in je openbreekt - zwaar
als het land dat openglooit naar den einder, en teder en licht en doorglansd als de
lucht om je heen.
En hij liep maar stil te zinnen, stil-lachende te zinnen op het licht, op de zon, op
de bomen, op de mensen, en hij liet de wind maar spelen tussen zijn vingers, en
tussen zijn haren, en in zijn kleren, en hij dronk de bedwelming van het ogenblik
diep en begerig.
Maar opeens een villa, en nog 'n villa, die de jaloezieën al had neergelaten, en
waarvan de bewoners alweer terug waren naar de stad. Dat bracht hem terug tot de
werkelikheid en gaf hem een gevoel van eenzaamheid: alsof hij plotseling buiten het
leven was geraakt.
Wat zag zo'n toeë villa er doods en ontverfd uit, en zo'n tuin met toegedekte
bloemperken en ingepakte rozenstruiken - wat bleek die eigenlik zielloos aangelegd.
Dat wachtte nu weer, verlaten en donker een half jaar lang op de lente, op de zomer.
Dan gingen de luiken weer open, de ramen open, en stroomde het licht en de wind
weer gul en geurig in de kamers die nu duf en donker waren. Dan kwamen er weer
mensen (de mensen met hun gepraat en gelach en lichte, kleurige kleren): dan
ontwaakte hier weer het leven, het lichte, gelukkige, zonnige leven! Maar nu, nu....
Er was een weemoedige stilte gevallen. De lucht stond rood van de ondergaande
zon.

1) Zijn voogd.
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Ergens in de buiging van de weg, achter een zwarte haag, scheef een wit bordje: ‘te
koop’. Hij keek door hoge zwarte ramen in lege kamers. De schemer stil en triest
aan muren en hoeken.
Hij keerde om. 't Werd toch kil ook, nu 't begon te schemeren.
Hij nam de tram. De rit in de tram-met-mensen vaagde zijn weemoedige stemming
gedeeltelik weg.
De stad, de winkelstraten vol licht en mensen maakten hem rustig, gaven hem een
gevoel van warmte en veiligheid. Zijn blijheid zinderde weer zacht in hem open, 'n
tedere genegenheid, 'n liefde, 'n gelukkig verlangen naar God-weet-wat maakte zich
van hem meester.
't Was of hij op ieder zou willen toegaan, met ieder praten, ieder iets gelukkigs
zeggen.
Tot hij opeens ontdekte dat hij zou willen zeggen: weet je, weet je, ik ben één van
jullie geworden, ik ben nu als jullie een deel van de samenleving. Dat wist jullie niet
en jullie kent me niet, maar ik ben toch één van jullie.
Hij richtte zich hoger op, glimlachte ironies om een smakeloze etalage. En tegelijk
wies in hem een onmeetbare kracht - als van een onafhankelike, alleen staande
oer-mens waar geen mens zich God zij dank om bekommerde.
En tegen etenstijd keerde hij met dezelfde onbestemde onrust naar huis terug.
De tafel stond klaar. Het licht van de gaslamp sloeg fel wit op het tafellaken, fonkelde
in de rand van de karaft en in de buiging van het glas.
Hij keek dromerig voor zich uit.
De vrouw droeg het eten binnen, wenste hem een ‘smakelik eten’, zei iets van ‘de
eerste keer’; hij glimlachte, wilde iets zeggen maar wist niet wat en knikte
glimlachend, dat het goed was. Ze ging.
Hij zag naar het licht dat onbewegelik glinsterde in de witte schalen. Er was een
naieve zorgvuldigheid in al dat heldere.
Dan zag hij om zich heen: de besloten, veilige ruimte der kamer waarin het tikken
van de klok, de toegeschoven gordijnen, en het licht midden in de kamer, het licht
helder en stil over de tafel die klaar stond. En daar stond hij: te kijken, te kijken: op
al die kleine dingen die goed waren.
En even dacht hij: hoe hij ééns voor n'eigen gezin zou arbeiden: hij komt van zijn
werk, 't avondeten staat klaar en alles is goed, stil, eenvoudig; tegenover hem 'n jonge
vrouw....
Hij at haastig af.
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Na het eten ging hij de stad weer in, slenterde rond, zonder doel: als-ie maar buiten
was. En toch was hij liever op z'n kamer gebleven, liever had hij rustig gewerkt.
Maar dat kon-ie nu niet. Waarom niet. Wist-ie niet.
Op 'n affiesje stond Pasen van Strindberg aangekondigd. Dezelfde avend nog zou
't worden opgevoerd. Strindberg....? Had-ie wèl van gehóórd, kènde 'm toch niet.
Kon-ie wel naar toe gaan. Was wel benieuwd. Acht uur - en nú was 't zeven.
Zocht een kafé.
Het eerste waar hij langs kwam, ging hij binnen. Belandde in een lokaal waar het
licht gedempt brandde, en 'n sfeer van rustige voornaamheid schiep. Hier en daar
aan tafeltjes enkele heren en dames. Er hing een zachte, ijle geur. Hij ging naar de
leestafel, nam een nieuwsblad, zag het in; schoof het even later weer van zich weg.
Leunde achterover. Luisterde naar het rustige, gedempte geroezemoes der stemmen:
zo kalm, zo zeker. Een heer lachte. Dan ontging hem dat weer. Keek glimlachend
rond: 'n lollig hol hier. Zou-ie méér komen. Moest toen opeens lachen: de idee - tik
op uw tafeltje en de kelner verschijnt; de daad - tik eenmaal, tik tweemaal, tik
driemaal - ééns zal hij wel verschijnen maar gewoonlik verschijnt-ie eerder.... Tikte,
en bestelde opnieuw. Begon toen eraan te denken hoe 't morgen op 't buro zou zijn:
z'n nieuwe werkzaamheden, wat die voor hem betekenden. Eindelik had-ie 'n
strak-afgelijnde weg, eindelik had iedere dag z'n doel, z'n bepaalde arbeid, z'n kèrn
waarrond en waarom al het andere bewoog. Vast, regelmatig, geleidelik zou zich nu
alles ontwikkelen, geleidelik en zeker zouden de dagen hem nu naar het laatste doel
brengen. Hij voelde het als 'n tot rust komen, 'n beveiliging - zoals 'n schipper het
binnenlopen in de haven na lang en koers-verloren zwalken over zee. Er gleed iets
in hem open: een blijde verwachtingvol-zekerheid die zijn bloed sneller deed stuwen.
Hij was nu een deel van dat grote ineengesloten geheel, opgenomen in dat, zoals
het hem eens had toegeschenen, strenge, harde organisme van de samenleving. Hij
was bevreesd geweest zich nooit daarin thuis te zullen voelen omdat-ie te schuw, te
eenzelvig was, dat-ie er nooit een deel van zou kunnen uitmaken: hij had altijd een
gevoel gehad alsof de mensen heel anders waren dan hij; hij had de samenleving
altijd ver van zich af gevoeld, onbegrijpelik, vreemd, niet voor hem; hij zou er wel
altijd buiten blijven. Dat was een deel van z'n pijn en angst en eenzaamheid geworden.
Want hij had een groot verlangen gehad, altijd, naar de mensen, maar ze nooit durven
naderen, te bang dat ze hem dwaas en onhandig zouden vinden, dat hij zich nog méér
een vreemdeling zou voelen.
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En nú was hij opeens in hun gemeenschap opgenomen, en nú ging ook hij zijn aandeel
in de grote samen-arbeid van het leven hebben. Nu was hij opeens als al die anderen.
Eén van hén. Eén mèt hen. Zie je - nu moest hij ook zien zich over al dat andere, die
schuwheid die eenzelvigheid heen te zetten. Maar dúrven, dúrven! De mensen waren
heel anders dan hij zich had voorgesteld. Alles was maar 'n onberedeneerde angst
geweest: de mensen waren goed, heel gewoon, in wezen was hij juist zoals zij.
En dan later, dan zou hij een thuis bezitten, - een vrouw, 'n kind. Dan had-ie 'n
rustpunt, standvastig, waarheen-ie telkens weerkeerde: telkens terug in die
stil-juichende gelukzaligheid der liefde. Alsof je ging in een droom, wankelend. En tegelijk zo eenvoudig, zo stilgewoon: niet meer dan twee mensen die met elkaar
samenleven, altijd bij elkaar willen zijn, en die een enkele keer elkander stil in de
ogen zullen zien, lang en diep - alsof ze zeggen: het leven is toch mooi - wist je dat
het leven zo mooi kon zijn? - En tòch zou het maar heel gewoon zijn: uiterlik zou
het in niets verschillen van dat van de anderen. Overdag z'n kantooruren, z'n dagelikse
werk, iedere dag hetzelfde, iedere dag. Maar 't zou zijn of er in ieder ding een fijne,
ijle muziek zou spelen. Hij zou - hij glimlachte even - 'n rustig ‘burger’, 'n rustig
‘ingezetene’ zijn als al die anderen - - maar toch anders, toch anders.
Maar 'n ogenblik stond het fel voor hem: De enge kringloop, het ònveranderlike
ritme der dagen dan. - Zou je dat kúnnen? zou je 't daarin altijd kunnen volhouden?
Had je dan aan niets anders meer behoefte? Aan niets anders? 'n Moment kon-ie 't
zich niet begrijpen, twijfelde hij, maakte het hem angstig. Maar dan zag hij weer de
liefde: hoe die alles zou overglanzen, hoe dan ieder ding, iedere mens in je
genegenheid werd opgenomen, deel van je werd - als zag je haar, haar alleen, in alles,
overal waar je ging. Je zou van ieder ding, van iedere mens gaan houden. Voor
iedereen goed willen zijn. Omdat er één was, één - die je al haar genegenheid gegeven
had. Je zou willen schreien zacht, en zacht lachen van geluk, schreien en lachen, om
dat dwaas geluk dat niet te zeggen en niet te begrijpen was: je zou nooit, nooit meer
eenzaam zijn, alles wat je bezat had je gegeven, al het lelike in je liet je los, van zelf,
je was helemaal vàn haar, dóór haar: kijk, kijk, zó schoon ben jij - want dìt heb je
van me gemaakt.
Zo mijmerde Dolf voort.
't Leven was goed, 't leven was als een moeder, een kind; 't leven was mooi,
eenvoudig - om er stil van te worden, en tegelijk om erover te juichen, luid, verrukt,
als om de morgen over de aarde
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die je spieren spande voor een ruig heerlik gevecht.
En de rest, 't vroegere, de pijn van z'n jeugdjaren - dat was maar romantiek geweest!
romantiek! Dàt lag nu àchter hem, àchter hem, was voorbij! voorbij! Daar nu maar
niet meer aan denken. Vooruit zien! Vooruit! Nièt àchteruit.
Er kwam om zijn lippen een blijde, vaste trek.
- Zo, zo was het goed. Hij voelde, hij ging een gelukkig mens zijn.
In de schouwburg. Hij luisterde, luisterde, luisterde, luisterde.
't Was, of er iets in hem werd omhooggeschoven, met onweerstaanbare kracht
meedogenloos omhooggeschoven; iets, waarvan hij in zijn binnenste altijd de
aanwezigheid had gevoeld, maar dat hij, als iets dat je anders bestelen zou, bestendig
ontkend had. Trouwens, of dat nu wel opging voor zijn leven, of dat nu werkelik ook
op hèm van toepassing was....? Hij had, jawel, hij had het door zijn leven leren
begrijpen, maar.... En hij had weer doorgeleefd, de gedachte als aanklacht, als
bedreiging telkens wegdringend. Maar nu stond ze opeens voor hem, als een realiteit,
als iets dat ook een ander had ondergaan. Ja! zó, zó had hij het ook altijd gevoeld:
‘het leven geeft niet alles, en niets, niets gratis.’
- Weet je wie ik ben? Ik ben de reus uit de bergen die de kindertjes bang maakt.
Boeh! Boeh!
- Maar waarom moet de reus de kindertjes zo bang maken?
- Omdat kindertjes anders niet braaf zijn.
Zie je, en een roe moet er zijn omdat kinderen zo vergeetachtig zijn. Ja ja, zó, zó
had hij het ook gevoeld. Maar - dàt je altijd moest gepijnigd worden vóór je iets
kreeg, dàt je niets, niets gratis kreeg! altijd die roe! die karwàts! En hij doorleed die
uren in bitter-muitend verzet weer heel zijn vroeger leven dat niets anders was geweest
dan opgejaagd worden, en - vooruitbetalen. Hij dacht terug, zocht terug naar gelukkige
ogenblikken: en vond niets dan kinder-eenzaamheid en kinderverlangen:
achterkamertjes waarin-ie z'n vrije middagen moest doorbrengen, gebogen over
leerboeken; vale stadsachtertuintjes waarin zoveel middagen - - die gelukkig hadden
kunnen zijn als nu nooit meer - voor altijd begraven waren; hij vond niets dan
levensangst en gewetenswroeging - - en de tegenstelling die hem zoveel en zolang
had gepijnigd: zijn leven en dat van ànderen: zìjn leven een kooi, waarin-ie altijd
opnieuw werd teruggedreven, en de blijde vrijheid, het jeugdavontuur dat voor die
anderen was. Blijheid -? Hij zocht, zocht - vergeefs; hij zocht opnieuw - weer vergeefs,
en weer opnieuw - en weer vergeefs: want dàt was bedorven geworden en dàt, en
dàt. Maar door al die eenzaamheid, die pijn, dat verlangen
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was hij een stil, dromerig natuurtje geworden dat onbewust nadacht over de dingen,
d.w.z. van niets dat hem kwelde lòs kon komen.
Hij was 'n uitverkorene! dat was het! want had hij niet tot verleden jaar versjes
geschreven (o, de vleiende briefjes der hoofdredaksies), en was hij op 't ogenblik
niet bezig met 'n drama? en was hij tenslotte niet tot dìt levensinzicht gekomen: dat
alle menselik verlangen oneindig is; dat God, als Straffer, de Enige is die het verlangen
van de mens zo dit de verkeerde richting uitging of dreigde uittegaan (distinguo),
bedwingen kan en op de goede baan terug kan brengen; dat-ie de noodzaak inzag
van hel en hemel; dat hij inzag dat alles moest hersteld worden in Christus ('n
vrijgestelde hoorde hij 'tzelfde zeggen. Te duur betaald? Och! 't is alleen een beetje
pijnlik 'tzelfde van zo iemand te moeten horen); dat-ie 't leven in vogelvlucht kon
zien d.i. als allemachtig klein, voorbijgaand en waardeloos en dat ie met Augustinus
(dezelfde vrijgestelde haalde dezelfde woorden aan) kon zeggen: ‘Gij hebt ons
gemaakt met een drang naar U, en onrustig is ons verlangen totdat het rust vindt in
U’; dat, kortom, 't enige doel op aarde was: God te dienen en daardoor in de hemel
te komen: 'tzelfde wat in de katechismus stond - - maar dat waren toen maar woorden
geweest, wóórden. Alles ijdelheid - alles, alles.
Jawel!
Niets krijg je voor niets, en dit enkele inzicht, die enkele gedachte - die vogel in
de lucht - had hij met heel zijn opgejaagde jeugd moeten betalen. Gelukkig, was hij
dan nog niet één ogenblik geweest! Vooruitbetalen? Te duur? Och! De kwestie was
alleen maar dat anderen èn 'n gelukkige jeugd èn dat inzicht hadden (dat verdiepte
inzicht!). Zie je, maar daar stond weer tegenover dat-ie tot 't vorig jaar versjes had
geschreven, etc. En dan: hij was vergeetachtig: God moest dus de reus uit bergen
voor hem zijn. - Vergeetachtig? Maar was hij er de schuld van dat hij vergeetachtig
was. Maar hoe kon hij vergeetachtig zijn als hem dat nooit was geleerd? Want wie
had die woorden levende werkelijkheid voor hem gemaakt? Niemand! Niemand! 't
Familie-leven....? 't Familie-leven was larie! larie! larie!
En zoo stond hij - als na 'n razende kringloop - weer bij z'n oude gedachte: de
zonden, de lichtzinnigheden der ouders, van hen, die je opvoeding leiden, van hen
die je omgeving hebben gevormd, worden in de kinderen, in jou gewroken. Want
wàt krijg je mee? Niets! Integendeel! Je komt op de wereld met een leeggevreten
ziel, anderen hebben geleefd, zijn gelukkig geweest ten koste van jouw geluk, bestolen
kom je op de wereld en er is geen mens die je de weg wijst. Alle levenswaarden moet
je-zèlf weer veroveren: je leven was geen vervòlg, geen gebruik maken van wat de
anderen die
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vóór je waren aan levensinzicht wonnen, maar 'n opnieuw, helemaal van-voren-afaan
beginnen, 'n zoeken en tasten naar het meest eenvoudige. En dààr kwam bij dat je
niet alleen te vechten had tegen je-zelf, tegen driften die van jou waren - maar dat je
geteisterd was met de gevolgen van de zonden van anderen: niet jou driften, maar
hùn driften moest je in je uitrukken, niet jou driften pijnigden je, maar de hunne, en
niet had je 'n normale sterke wil om tegen die driften in te gaan - maar je was willoos
door hun willoosheid, zoals je helemaal door hún armoede arm was. En dàn 't menselik
verlangen dat oneindig was en geneigd naar 't kwade - - wat restte God anders dan
bezinning en inzicht te brengen door lijden en ontbering, door dwàng. Want niets
kreeg je voor niets - tenminste hij niet - naar 't scheen! Alleen het léven. Maar dààr
had hij niet om gevraagd! Voor 't overige was God de God der wrake die niets voor
niets gaf. Met hoeveel pijn, hoeveel angsten had zijn vergroeide, zijn kunstloze
voogd-ziel - waarin de hartstocht (van wie? van wie) aandriftte - niet het inzicht in
het stil liefdegeluk moeten betalen. Tot het hem opeens geopenbaard werd, 'n dag
dat hij in een huisgezin werd opgenomen. Toen was het geweest - of 'n oude lieve
legende, een lang-verloren herinnering van iets onzegbaar blij's is - wit en rein als
'n kerk - in hem ontwaakte. En hij was gelukkig geweest die dagen, 't is waar, 't is
waar, tóen was hij gelukkig geweest. Gelukkig, gelukkiger dan ìemand daarmede
geweest zou zijn. Zoals een bedelaarsjongen gelukkig is met een dubbeltje dat voor
'n ander niets betekent, omdat-ie nog zoveel meer heeft en nooit armoede kende.
Met een wrede wellust, met een harde, zelfkwellende voldoening had hij dit stuk
vol donkere pijnen over zich laten komen - tot elk der gebaren een kerf werd door
zijn ziel, tot het was of niet de mens die dit stuk schreef, maar hìj met God zijn bitter
gevecht streed.
Toen hij opstond voelde hij zich moe.
Hij had hoofdpijn. Zijn gedachten stonden nerveus, opstandig gespannen.
Hij ademde de nachtlucht in. Liet de zwarte wind waaien aan zijn gezicht. Dwaalde
naar huis. Hij ging alleen en verlaten - hoog over hem de nacht. Mensen schoven
donker langs hem, zijn ogen stonden hard naar hen. Om zijn lippen was een bittere
trek. Hij ging gebogen, alsof de aarde op zijn schouders drukte. Zijn benen gingen
zwaar, alsof hij door een stroom ging: Kristoforus die de Kristus draagt, zwaar, door
de holle, echoloze nacht, zwaar door het donker-stromende water.
Er was 'n leegte in hem geslagen. Er was iets weg. Wat wist hij niet. Alsof er iets
stil was blijven staan, in hem, buiten hem. Waar wist
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hij niet. Hij trachtte zich te herinneren: zijn vrijheid...., zijn onafhankelikheid....,
zijn....
‘zoo langzaam aan
dat lichte gaan
------dat - God! ach God!
Stakkert - stakkert - stakkert -!’

en lachte nerveus. - ‘Niets krijg je voor niets. Niets krijg je voor niets.’
Dan luisterde hij: naar het geluid van zijn stappen, dat tegen de huizen kaatste,
naar het geluid van zijn stappen door de nacht.
Op zijn kamer terug voelde hij zich rustiger. Maar de kamer was niet meer zo als
hij geweest was. Bitterheid maakte zich van hem meester. Zijn ogen werden hard en
trots. Als een onbestemde pijn, als iets dat zwaar en grijs boven hem hing: ‘God is
de reus uit de bergen; God is de reus uit bergen.’ 't Wrokkende onwil worstelde zich
omhoog: waarom had zijn leven, zoals dat der anderen, zich niet natuurlik en gewoon
ontwikkeld. Waarom was de zin van het leven hem niet klaar en duidelik geweest,
zoals die anderen: van 't begin af klaar en duidelik. Waarom had hij daarvóór zoveel
moeten lijden. Waarom had hij niet zo kunnen leven als hij moest, en als hij wilde.
Waarom was hij opgevoed bij een voogd die niets van het leven en niets van hem
begreep. Waarom had hij altijd met zich-zelf alleen moeten staan en alles alleen
moeten uitvechten. Waarom die hartstocht in hem - waaraan hij geen schuld had.
Waarom was hij zoals hij was, was alles zo geweest als het geweest was. Hoe dikwels
had-ie 't goeie niet gewild. Kon-ie niet omdat-ie altijd alleen stond. Waarom was hij
alléén zo - hadden de anderen 't allemaal zoveel gemakkeliker.
Wat kon 't hem eigenlik verdommen. Later, later, dan zou alles wel anders worden.
Dan had je 'n vrouw, werd alles stil in je. En één zekerheid had hij nu in z'n handen:
't gewone leven, dat zich geleidelik ontwikkelde. De karwats? de karwats? Och kom
- zo lang hield je het nog wel vol. God pijnigt je maar bij momenten. 't Lijden? 't
Lijden? - Hij zag rond; de kamer sloot vierkant om hem heen; buiten in de straten
stond de stille zwarte nacht. Hier stond hij, en niemand wist dit. Hier vocht een mens
deze strijd en niemand wist dit. Zijn ogen werden hard en trots, bitter en schamper.
Hij richtte zich verbeten op aan zijn eenzaamheid: voelde dat hij vocht met God. Dat
gaf hem een plotselinge kracht: hìj - kende de eenzaamheid, hìj - was meer dan de
anderen, hìj - moest alles betalen, hìj
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vocht met God, hij lééd, lééd. Dat was zijn bittere meerderheid, zijn bittere voldoening.

De volgende morgen in het ontbijtkamertje - het zonlicht viel door het raam op tafel,
en hij voelde zich fris en helder - stroomde een nieuwe wilde kracht door zijn lichaam.
Buiten gingen de mensen haastig aan zijn raam voorbij. De jonge morgen stond wijd
over de ontwaakte stad. Hij wilde blij zijn en zich veilig-verwant voelen aan al die
mensen, aan al de dingen rond hem in de kamer. De zon speelde een fijne muziek
door het venster.
Toen hij buiten stond haalde hij een paar maal diep de morgenlucht in. De zon
scheen aan de huizen en fonkelde in de spiegelruiten, hing als een fijne damp boven
het licht-grijze asfalt. De straten waren bedrijvig. 'n Groentenventer schreeuwde z'n
dageliks liedje achter zijn langzame kar. Fietsers relden met hun bellen. Autoos
schoven geruisloos voorbij. Plotseling 'n scherpe hoge klaksonkreet die lang het
gedruis overstemde. 't Leven greep hem vast. Hij leefde. Vóór hem lag een nieuwe
dag. Over hem stond de jonge blauwe ochtendhemel. De mensen leken allen weer
gelukkig. Zo - zó was het leven goed. Leef het leven! 't Leven is heerlik. Neem het
zoals het je gegeven wordt. Maak je om niets bezorgd. Niet omzien. Kijk naar de
mensen en drink het leven als een gelukkig kind. Bedwelm je aan het ogenblik.
'n Schoolkindje dat hem niet zag, liep stoeiend tegen hem aan. Even raakten de
kleine handjes zijn handen. 'n Rilling van geluk gleed over zijn rug, trilde onder zijn
ogen.
Dan liep hij voort, naar het kantoor, met vaste lichte stap.
En het andere week al verder en verder uit zijn herinnering.
't Redaksie-buro was 'n klein hok, gezellig, rommelig; zag er vaal en verbruikt uit.
Alsof het leven er druk en gejaagd was: gespannen! Men wees hem zijn
werkzaamheden. Hij volbracht ze met een lichte blijde genegenheid, voelde zich
stil-gelukkig, - alsof hij een meisje had. Dacht aan Akaki Akakiewitsch. Toen lachte hij even spottend om iets dat hij moest overnemen. Even 'n verzet maar hij gleed er snel overheen: 't hoorde nu eenmaal bij je vak, en in de grond van
de zaak was dat gemeenplaatsig geleuter van zo'n plaatselike (of landelike) politieke
voorman toch ook wel iets geestigs. Zie je: dat de goe-gemeente nou geloofde dat
de mensen-van-haar-orgaan, -haar-lijfblad als een evangelie aanvaardden wat ze zelf
voorzetten (terwijl de mannen-van-haar-lijfblad eigenlik niets anders waren dan de
dosiele knechtjes van een patroon die
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weer de slaaf en de afhankelike was van de massa: zodat de massa steeds nieuwe
perspektieven zag waar ze niets dan haar eigen en altijd dezelfde mening hoorde
verkondigen) - dat was eigenlik wel geestig. En dat er van heel die goe-gemeente
niet één was die dat in het snotje kreeg. De mensen belazerden zich-zelf - en jou
lieten ze daarvan leven. - 't Was eigenlik 'n stompzinnig werk, dat geschrijf in die
kranten. Maar enfin! de een doet dit, de ander dat. Je moest nu eenmaal 'n
maatschappelike posisie hebben. En, de hoofdzaak was - dat z'n bestaan verzekerd
was. Bovendien - buiten z'n kantooruren hield hij nog genoeg vrije tijd om voor zich
zelf te werken. Dan kon je je-zelf zijn en schrijven wat je wou.
's Avends liep hij vergaderingen af.
Vroeger, op het Kollege. was hij 'n ‘overtuigd’ demokraat: leed hij, gevangene tussen
kollege-muren waaruit je niet weg kon, mee met het onderdrukte proletariaat, met
de armen, de uitgezogenen, die leden en duldden, met hen
‘....die eens, vloekend aan 't licht gebracht,
Met stralen om hun slapen zijn geboren Doch, door hun medeschepselen veracht,
De vlammen van hun vurig hoofd verloren,
En tasten door een wankelende nacht -!’

Zie je, dàt was nog ereis 'n kerel naar zijn hart, die Adama. Dolf had toen gesproken
van het gedulde en gesanksionneerde onrecht, de maatschappelike leugen, 't sociaal
egoisme, de sociale mìsdaad (verdomme); zie je, 't volk moest bewust worden
gemaakt: de arbeiders aller landen moesten zich organizeren tot één prachtig, krachtvol
geheel; en moest een sterk bewustzijn van saamhorigheid komen, een scherp besef
van het waarom van de strijd, en een brede warme broederliefde. Totdat Ibsen hem
had opgehelderd dat de meerderheid uit stomkoppen bestond en daarom steeds
ongelijk had, dat het volk, ‘de kompakte meerderheid’ nolens volens zijn eigen vijand
was, nolens volens de vijand van waarheid en welzijn, dat het die ‘kompakte
meerderheid’ was die al de geestelike waarden welk een volk groot kunnen maken,
nolens volens vergiftigt. De demokrasie leverde je over aan de mening der
meerderheid, aan de willekeur van zeverende stommelingen. De demokrasie was
larie, romantiek! romantiek! De minderheid, de eenling was het die gelijk kon hebben,
die zich zou kunnen geven voor een gedachte, voor een ideaal, maar nooit de
meerderheid die uit egoisten en zwakzinnige sentimentelen bestond.
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't Bewijs voor dat laatste was, dat de grote, sterke eenlingen altijd de samenleving
waren uitgetrapt - of, in het beste geval, als onbegrepen zonderlingen vergeten waren
geworden. - Tegenwoordig nu, huiskamerde Dolf van de kollektieve misdaad der
meerderheid, of beet, bij vlagen, bits en bitter van zich af: dat het lijden van den
eenling zoveel tragieser was dat van het proletariaat, àls het leed - maar dat geloofde
hij nu juist niet meer. Dat lijden van het proletariaat was maar opgeschroefde
romantiek geweest, die 'n bende ontevredenen had gekweekt - anders niets.
Maar nu gebeurde het dat hij 's avends de vergaderingen van die in organizasies
verschimmelende meerderheid moest bijwonen. M'n God 'n hele avend die zeulende
stompzinnigheid, die zabbelende dorpslogika, die zabberende marktventersretorika
- alsof er geen eind aan kwam. 'n Hele avend dat onderkomen zootje van allemaal
mensen die dreven op eerzuchtige, armzalige ijdelheidjes (gekwetste of niet
gekwetste), nijdigheidjes en sentimenele gevoelerigheidjes.
Formuleer het in deze temazinnetjes:
Gewetenloze machtsmaniakken spekuleren op de goedgelovigheid van een
geestelik-inerte massa;
Oók malle naievelingen kunnen het in het politieke leven dezer kliek-samenleving
verder brengen...., maar deze toch niet ze héél ver. Want ge moet (betrekkelik) slank
zijn: lenig, snel (betrekkelik):
- Het gaat hier, kameraads, om het belang van de zaak.
(- Wèlke zaak?)
- De zaak die we dienen.
(- Pardon, de....?)
- Kameraads, dienen met het rècht van ons Begìnsel! (applaus)
Dit wil zeggen: ge moet als mens een flink eindweegs vergaan zijn. Uw protest
moet niet méér zijn dan in de zwakzinnigheid van een stadsparkje met vijver: een
zwart, zacht-waanzinnig rotspartijtje.
Enfin, de ‘zaak’ hoorde nu eenmaal bij z'n vak: moest-ie er dus maar bij nemen.
Après tout was er toch ook wel iets lolligs in. Verdomme ja - 't was lollig.
Maar - dat dit, dìt zoodje van branieënde halfwasjes, van meherende
betweterigheden - protesterig beredderd omdat 't ‘de kompakte massa’ als een
onverzettelike kracht achter zich wist - dat dit zoodje het resultaat was óók, óók van
het zware schone verlangen dier enkelen als Henriette Roland Holst. Dat géén wist,
van al die ‘zaak’-mensen niet één, wat deze vrouw, en zoveel anderen met haar, om
hén en ook vàn hen geleden had en nóg leed. Dat géén wist aan welk zwaar edel
oneindigheidsverlangen hij zijn materiële verbeteringen te danken had en dat, wat
hij als einddoel zag, in de ogen
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dier vrouw slechts een middel was. Dat géén wist wèlk groot verlangen - toen het
poogde iets in daden om te zetten - in hem verstikte, doodliep. - Hij had op iets
geloerd, gretig, vinnig, kon er niet bij. Plotseling iets of iemand droeg hem erheen.
Hij stortte zich erop, keek niet op of om, greep, graaide zover-ie kon, verblind,
verwilderd, maakte zich meester van alles wat in z'n bereik was - en wie of wat hem
gedragen had (wellicht ook dàt hem iets gedragen had) vergat hij, daarover kon hij
zich niet bekommeren, helemaal verloren in wat-ie wou hebben en nu eindelik had.
Dat de schoonheid, 't verlangen naar 't goede, naar 't groot-menselike zoveel vuils,
zoveel levenloze mediokriteit kweekte. Als de laatste uitvinding van de duivel. Na
een lange, zware dooltocht was de mens eindelik teruggekeerd tot het verlangen naar
zielegrootheid. Het ene wapen na het andere was de duivel ontvallen, steeds verder
had hij zich moeten terugtrekken: in leugen na leugen was de mens doodgelopen,
leugen na leugen had hij gedronken, maar niet verzadigd kunnen worden. Nu vroeg
hij om zielegrootheid, en de duivel had van dat verlangen zijn laatste wapen gesmeed.
En hij kon tevreden zijn: de arbeidersklasse - de kern van het volk die tot nog toe
gezond en sterk was geweest - verziekte en verbeeste. De grote onderbouw der
samenleving schoof langzaam, langzaam uiteen. De zware oneindigheidsdrift hielp
mee, onbewust, alles samenstorten.
't Was beangstigend beklemmend.
Dan drukkend de gedachte - en de dingen lieten hun samenhang los, weken tot
onwezenlikheden van hem weg, en 't was alsof hij zweefde, los zweefde, boven het
gevaar van een afgrond - dat een stem (Ibsen) zo lang, zo lang geleden al, gesproken
had, en dat nog steeds nieuwe drommen opdaagden om te verdedigen wat hij reeds
als een leugen, naakt had ontmaskerd, dat zijn stem was opgestaan, dreigend en
scherp, fel, verbeten, verwilderd en niet gehoord was, echoloos vergaan was - als
nooit geweest. En m'n God, hoe kòn, hoe kòn iemand geloven dat de mens van nature
goed was, hoe kon iemand geloven heel, heel een samenleving - heel een wereld mens voor mens - te kunnen verbeteren. In het ergste geval - maar zo waren ze bijna
allen - werd de mens opgedreven - als mollen wroetend onder de grond - door een
verstompte, instinktieve drang naar rijkdom, eer, aanzien, bezit, door een
koppig-vasthoudende, steeds wassende drang die sluw en verdoken en ònverzadigbaar
scharrelde en sjacherde van de ene verovering naar de andere - niet meer te
weerhouden, tenzij de mens het doel van zijn begeerten verplaatste naar het
buiten-stoffelike, tenzij hij zich bewust werd dat het doel van de mens een ander was
dan hij tot nog toe gedacht had, en tenzij hij naar dat nieuwe doel
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gedwongen en gedreven werd door het besef dat een God, die de goeden beloonde
maar de kwaden strafte, strafte onverbiddelijk, dit eischte.
In het beste geval werd de mens voortgedreven door een zwaar oneindig verlangen
naar rust, schoonheid, licht, reinheid, een verlangen dat rukte, beangst, wild, om
verlossing aan al de spijlen van zijn lot: een verlangen dat bevrijding zocht van zijn
rusteloos knagen - in zonde en ondergang, in een navrante, lachende dans langs al
de afgronden en verborgenheden van het leven, of in de zware illusie van een
toekomstige volmaakte aardse schoonheid. Maar: al was heel de aarde een grote
gemeenschap van verbroederde, verzoende mensen, dan nog, dan nòg zou het
verlangen kreunen: méér méér, dit niet, dit niet. Want onrustig is ons verlangen, ons
eindeloos verlangen tot het rust vindt in God. Oneindig is ons verlangen - onstuimig
neerstortende golfslag brekend en beukend aan de grenzen dezer aarde - en slechts
in iets oneindigs vindt het rust: de ene afgrond roept de andere: God schiep ons met
een drang naar God.
Dat geloof in een volmaakt aards schoon - Dolf voelde het als de laatste noodsprong
van een materialistiese levenshouding (het laatste wapen van satan). En het geloof
dat de mens goed was, was opgeschroefd door de wilde angst van die noodsprong.
En, als alles wat opgeschroefd was, romantiek! Dus larie! Gebrek aan 't eenvoudigst
psychologies inzicht.
Maar de vele kleine dagelikse dingen vormden Dolfs dagelikse (wankele) evenwicht.
Zijn eigen leven was in veilige banen geleid. Alles ontwikkelde zich nu wel geleidelik.
In de vele kleine dagelikse dingen zocht hij beveiliging voor pijnigende
wroegingsgedachten. Maar nam het lijden, onontkoombaar, van hem bezit, dan gaf
hij er zich aan over in koude verbeten wellust; voelde hij zijn verwrongen leven een
bittere eenzame meerderheid.
Maar opeens - waarom? - (er wankelde iets kapot, onherstelbaar kapot in de schorre
vaart der tijd; een uurwerk stond plotseling stil en zou niet weer gaan slaan): 't miester
ie van de dood. 't Gleed op, 't staarde je aan uit alles. Telkens het beklemmend gevoel,
bij mensen, bij dingen: dat je doodliep, blind verloren liep en terug moest. Maar waar
je je keerde - 't was overal. 't Hing in de lauwe bocht van de krant tussen je handen,
't schoof langzaam langs je in de man die stil van zijn werk keert, 't dreigde in de
vinnige reet onder de deur, 't sloeg pplotseling op uit het ronde vlak van je tafel, 't
schreide in de vogel die van tak tot tak sprong of hoog langs de wolken zwierf. Ieder
mens, ieder ding werd een blinde angst, 'n schorre stem die niet
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spreken kon, 'n geluidloos aanschuivende angst, een langzaam uit zichzelf kruipend
gevaar. En aan niets, niets kon je verbergen: 't was overal, 't kantelde hoog over je
heen: tot een stil grijs licht, een moe, roerloos licht. Je ging, als tussen oneindigheden,
klein, angstig, je ging eenzaam en zwart, en zwaar als droeg je lichaam de wereld
en de oneindigheid. Maar naast je was enkel maar wat wezenloos bewegen, 't doelloos
schaduwen der dingen.
Alles wijd. Alles zonder echo.
Hij ging, hij deed; alles viel stuk. Hij kon het niet meer ontkomen.
Z'n glimlach verstardt. 'n Naamloze angst greep hem aan.
De dagen waren opeens leeg. Leeg geplunderd. Je ging. Waar ging je.
Alsof uit alles een holle klank kwam. Je ging terug.
Je werkte op het buro - plakte fragmenten samen tot een doelloos geheel.
Je schreef - wat schreef je, waarom schreef je Je keek op - alsof je van iets wou loskomen. Maar 't was overal Je liep - tussen mensen. Met 'n gevoel alsof je dreef. Met afgronden boven je en
onder je. Alsof je plotseling zou kunnen vallen. Waarheen? Vallen, vallen, vallen,
en opeens te pletter slaan. Maar je liep tussen de mensen met 'n moe gevoel in je
armen, in je benen, door heel je lijf.
Je kwam terug, schreef Je praatte, 'n ander gaf je antwoord. Maar ieder woord klonk hol. Ver en verloren
klonk het. Als je gesproken had: ‘heb ik gesproken?’ Je weet het niet.
O m'n God, je zag het in een mond, je zag het in alle ogen; of ze je aankeken, of
ze je niet aankeken: je zag het in alle ogen. 't Was op je handen, als je keek naar je
handen. 't Was op je papier, overal, overal, waar je liep, waar je stond.
Alsof je slaapwandelde.
Hij ging naar huis, moe, gedachteloos. Soms was het of hij huiverde. Hij stond stil
voor 'n etalage, keek. Kwam tot 't besef op weg te zijn naar huis toen iemand tegen
hem aanstiet. Liep toen verder. Holle bolle bol, holle bolle bol de aarde, je paarde
en baarde en staarde, werd aarde. Holle bolle bol, hol-le bol-le, bol-le bol, hol-le,
bol-le, bol-le bol. Dan rukte hij zich bang los, alsof-ie uit 'n benauwende halfslaap
wilde ontwaken. Maar alles bleef onwerkelijk.
Dat meisje, dat meisje achter die glazen deur. Waarop staarde ze? Wist zìj het?
Die man, die man daar? Wist hij-het? Die dame, die bedelaar? Wisten die het
allemaal? Was-ie niet alléén?
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De mensen gleden hem voorbij. Uit de langzame buiging van de straat, langs hem
heen, en weg.
Alsof er niemand op de wereld was.
Wist niemand het?
M'n God - sidderend sloeg het levensverlangen in hem op - hij wou léven! Hij had
nog niet geleefd. Als je stierf, als je stierf, zonder ooit geleefd te hebben. Zó, zó kon
je toch niet sterven. Getemd zitten - 'n héél leven - dag in, dag uit, in die kringloop
zonder doel, zonder licht, zonder ruimte, zonder leven, en dan sterven, als een beest
verloren, ergens liggen te verrotten, alsof je er nooit, nooit, nooit was geweest - dat
was te idioot, dat was te krakzinnig-idioot.
Hij zag naar de mensen. Z'n ogen zochten angstig rond. Was hij dan alléén? Wist
niemand het dan? - M'n God, hoe waren die mensen zo rustig. Wist niemand het dan.
Had er dan niemand behoefte aan een ander leven. Hij zocht van oog in oog: 'n arm
angstig gebedel. Maar niets werd er verbroken. Z'n blik trilde verbitterd. Hij ademde
zwaar. 'n Harde kracht wies door zijn lichaam. Hij kòn verdragen! Verachting
verscherpte de trillende vonken van zijn oog: eenzaam-verheven stond hij over de
mensen.
't Schoenwinkeltje scheen niet zo heel goed meer te gaan. De modellen die ze
verkochten waren uit de mode, dateerden uit de oorlogstijd. Toen had de zaak een
knauw gekregen. Toen hadden de twee mensjes niet meer mee kunnen gaan: ze
hadden geen geld, waren te oud al.
Daarom was Dolf er achteraf blij om geweest dat hij bij hen maar z'n kamer had
genomen. Misschien hielp hij ze wat. Maar 't bewustzijn dat hìj, en op déze wijze,
die twee mensen moest helpen, pijnigde hem. Hij was jong, hij had feitelijk nog
nergens recht op. Zij waren oud en hadden recht op rust; maar zij werkten, sloofden
zich uit voor hèm. Zij deden hun best, zij hadden hun mooiste kamer afgestaan - God
weet wat dat voor hen betekende. Hij had gezien hoe de vrouw haar verzuurd humeur
onder een mom van lijdzaamheid trachtte te verbergen, hoe haar gemaakte glimlach
de bitsheid van haar trekken niet konden wegwerken. Haar vrees, dat anders haar
kamer weer leeg kwam.
Zij, een vrouw van bij de vijftig en een man van zestig, waren van hem afhankelijk.
Dat pijnigde hem telkens als hij met ze sprak. Dat pijnigde hem het meest als hij zijn
maandelijkse rekening betaalde. (In de beginne was hij sentimenteel. Geen nood!
lezer, geen nood! wij evolueren wel.)
Hij had geluisterd naar het klankloos gepraat van het mannetje,
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waarin hij soms een sfeer van onverschillige jonkheid en levensinteresse poogde te
scheppen, en Dolf deed dan alsof hij het oude, verlepte in z'n schijnbaar nonsjalante
gebaren niet bemerkte en z'n uitgedoofde verwezen ogen niet zag; hij sprak maar
met hem mee, óók onverschillig, óók met interesse voor 't gedachtekringetje waarin
het mannetje rondscharrelde, en belangstellend-glimlachend gedaan alsof ook hìj
daarbuiten niets vermoedde.
Dan voelde hij zich blij (in de beginne was hij sentimenteel, geen nood! wij leven
snel): misschien dat hij iets voor dit mannetje was. Misschien dat hij hem iets geven
kon. Want de man berustte verwezen, in de ondergang van het zaakje. 't Had hem
alle energie ontnomen. Nu redde hij zich nog met het schijnbaar-nonsjalant gebaar
dat zijn klankloze woorden vergezelde. Maar de vrouw verbitste, vervreemdde van
hem omdat zij zich niet aan het leven gewonnen wilde geven. 't Mannetje stond
alleen: misschien dat hij nu hèm in z'n nabijheid voelde, aan hem 'n houvast had als
hij belangstelling veinsde.
Dolf kwam tuis. Moest door het verlopen winkeltje. 't Was geworden als 't leven van
die twee mensen: ontverfd, stil en doelloos. Schoenen werden uit de kasten gehaald
en in de etalage gezet, en 'n andere dag weer uit de etalage en in de kast gezet. Van
de kast naar de etalage, en van de etalage naar de kast: 'n verschuiving, geluidloos,
die niemand bemerkte, 'n poging iets te veranderen waar niets viel te veranderen, 'n
hulpeloos proberen iets.... aan iets dat achteloos ontgleê, te verbinden: 'n verzet,
wezenloos, binnen dat vergeten, onbekende vierkantje: het stille verlopende winkeltje.
- Rinkelde de bel. Verhelmde. Lag het winkeltje stil. Kwam de vrouw haastig - vond
ze 'n krant, de post, stond er de slager.
Iedere week schrobde de vrouw de vloer, schuurde ze 't winkeltje - maar wat nog
kleur had werd alleen kleurlozer, en van week tot week armer. De ruiten glansden maar glansden voor niets, want niemand die dáárnaar keek. Maar de twee mensjes
begrepen niet waarom hun ploeteren doelloos was.
Achter het winkeltje donkerde nauw het gangetje met etenslucht en slaapkamerlucht
die niet weg konden; dat doodliep in een hoog binnenplaatsje waar 't vies riekte van
de w.c. Het vaal licht bewegeloos tussen de grijze blinde muren, die verwezen omhoog
rezen. Boven een raam, zwart, starend, als van 'n oude pijn. 'n Enkele maal hing
daarboven wat te drogen: 'n kleurloze lap, seniel, roerloos aan de vensterbank.
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't Mannetje morrelde wat op 't plaatsje, mummelde 'n paar onverstaanbare woordjes,
en scharrelde naar 't dompig gangetje.
Boven 'n muurtje de plaats aan één kant open: had je 'n doorkijk op 'n hele rij
almaar dezelfde trieste plaatsjes, dorre, onvruchtbare kokers. En je vermoedde 'n
hele reeks smalle, donkere gangetjes, 'n hele straat weerloos-getemde mensen.
Op het muurtje stond 'n rood-aarden potje: 'n verlepte garaniumplant. Van wie
wist-ie niet. 't Had er al al dien tijd gestaan. En het blééf er staan.
Ergens hoorde je plassen met water, gerinkel van een emmer die werd neergezet.
Iemand deê 't haakje op de deur - hoorde je gestommel met 'n houten deksel.
Dolf waste zijn handen. Ging terug naar z'n kamertje tussen winkeltje en
binnenplaats.
Stak 'n sigaret aan: 'n rechte lijn de rook, stil naar boven, begon dan plotseling te
trillen - - als 'n diepe pijn; boog, vloeide uiteen.
Langs zijn deur scharrelde sokkerig het mannetje naar het plaatsje terug: 'n moeë,
schuwe, verschuchterde onrust.
Hij pookte de kachel op: hij rilde.
't Begon donker te worden.
Hij ging voor het raam staan, keek naar 't verkeer in de hoofdstraat 'n Helle, warme
lichtgloed in de etalages. Daartegen het slome geslenter van donkere mens-figuren.
Ze wandelden, en aan hun voeten wriemelden onrustige schaduwtjes. Ze stonden
stil, keken: schenen rustig en gemoedelik. Maar telkens wanneer ze weer begonnen
te lopen - terstond bewogen de schaduwen weer mee - scheen het, alsof ze trachtten,
met 'n schijnbaar-afwezige beweging, eraf te stappen. Alsof ze zich wilden losmaken
van iets dat hen hinderde, hinderde, onbestemd - maar het ging niet, het ging niet.
En dan telkens weer die beweging, schijnbaar-afwezig, van hun voeten.
Achter hem de kamer, wijd en hol van 't donker: 'n enkele maal schoof er
geheimzinnig 'n flauwe lichtlijn door - van 'n fietslantaarn die z'n donkere zij-straat
inzwenkte.
Aan de helle zijstraat-monding flitsten autoos en fietsen - komen en gaan, komen
en gaan, - schoven de bellende trems, zware gevaarten.
- Waarom. Waarom dit alles.
Hij begreep niet wat hij voelde. Een bleke nameloze pijn. Hij vond geen andere
woorden. - t' Was of hij van alles vervreemd was.
'n Sleperskar rolde aan en voorbij; hij voelde het huis meedreunen - hoorde niets
door 't asfalt dat alle geluid doofde tot stilte. Stilte.
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En plotseling - er werd een deur gegrendeld die nooit meer openging - de beklemming
om de immenze stilte waarin alles gebeurt; om de beddingloze leegte waarin iets
(het leven) beweegt, blind en gedempt: wat schimmen die maar een klein tijdje
naamloos en vreemd bewogen. Dan het einde, het zwijgend-bezwijkende einde in
een grenzeloos-verloren diepte, in een van God-en-mens verlaten stilte.
't Leven leek niets meer.
Maar dat niets, dat niets was vol pijn, vol wilde, verbeten pijnen. Als een ter dood
veroordeelde, die nog drie uur alléén moet zijn vóór hij gaat sterven.
Dood, stilte, alleenheid: onontkoombaar. Zo is het, en er is niets meer aan te
veranderen. Zeeg in hem de mateloze pijn - van 't onherstelbare.
Dan zag hij terug.
Zag hoe zijn leven in stilte gebeurd was, zonder dat hij zich van die stilte was
bewust geweest. Hoe niemand eigenlik de stilte van zijn eigen leven kende. M'n God,
hoe hij die stilte, als 'n verbijstering, nu altijd zou weten, om alles wat nog komen
ging, om heel zijn leven, om al zijn daden. Hoe daarin alles tot een verlammende
vergeefsheid werd, 'n bleek verlaten bewegen, geluidloos, van vormen en dingen.
Zag, in die stilte, de twee verslagen mensjes met hun armzalig tob-leventje dat
vast zat, hulpeloos wrong tussen winkeltje en gangetje en binnenplaatsje.
Leven-verloren. Waarvan niemand wist dat het was. Waarvan ook niemand zal weten
als het eenmaal geweest is. Dat gekomen is en verdwijnen zal met al z'n angsten en
al z'n pijnen - als 't melankoliek rimpelen van een gordijn in de avendwind.
Hij dacht aan een nacht toen hij op 'n brug stond: in 't donker beneden 'n
rangeerterrein waar 'n beestenwagen stond. Zwaar ratelde een trein aan, naderde,
raderde langs, lang en luid door de nacht. Begonnen plotseling de opgesloten koeien
angstig te loeien. Hun erbarmelik geloei duurde nog voort, toen de trein alweer ver
weg was en de stilte weer wilde neerzinken. Maar onrustig stommelden de beesten
door 't nauwe donker van de wagen. Je zag 'n nerveustrekkende muil die zich rekte
naar 't luchtgat, 'n wild uitgestoten asem en 't klagelik gehuil herhaalde zich. Langzaam
was het uitgestorven. Bleef in de stilte van de nacht: de nauwe donkere geslotenheid
van de wagen waarin de armoedige gelatenheid der beesten.
Het raam besloeg. Dolf merkte het eerst toen hij uit zijn gepeins ontwaakte. Zwart
en scherp lijnde de raam-lat erop af. Schaduwen schoven op over het grijs-beslagen
raam, stonden 'n moment dreigend-groot boven hem uit, en vlaagden met 'n bitse
zwaai omlaag. 'n Rusteloze dans van zwijgende schaduwen, dan langzaam, dan ge-
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jaagd, dan - als met 'n verwezen aarzeling God weet waarom, dan enkelen te samen,
dan een alleen, een alleen, dralend, en alles zwijgend en in nameloze stilte. Mensen
gingen voorbij en géén wist dat dit hun dans was, deze beangstigende dans van
vertrokken koppen, bizar-verwrongen lichamen. Er rekte 'n kop met 'n pijp - alsof
ie aan z'n pijp werd opgehesen; wéér rekte 'n schaduw, 'n man, stond stil; de schaduw
strekte z'n hand: daarachter riep een stem - de schaduw vlaagde neer - en 't grijze
vlak van zijn raam stond weer leeg, met middenin zwart en star omhoog de scherpe
lijn van de lat. - Dan riep een andere stem antwoord waar niemand meer was.
Plotseling door die wanhoopsmaskerade, die dodendans, 'n felflitsende lichtbundel
van 'n auto die de straat inzwaaide. De kamer met alles erin verschoof, gruizelde
ineen. Dan de stilte weer, eindeloos hoog, en toch drukkend, drukkend, alsof hij
ontwaakt was in een grot met zwaar overwelvende gewelven. En overal gangen,
overal stilte. En hij wist geen uitweg naar het verre leven, naar de zon op de landen,
de rievier, de mensen, de beesten, naar alles wat toch het leven te leven waard had
gemaakt. En hij wist niet of de aarde met het leven ònder hem was, of bòven hem
was, welke kant hij uit moest rennen.
Hij huivert. Komt tot zich-zelf. Steekt het licht aan. Sluit de gordijnen over de
ramen. Ziet dan rond. Eén hand boven de kachel.
- Zo, zo is het goed. Deze vierkante ruimte, veilig, met het stille licht. Nu hier
maar aan denken.
- Achter de gordijnen de maskerade.
- De stilte. Hij ging tussen oneindigheden. Naast hem, om hem, wezenloze
bewegingen: vaag en verdwaald schaduwen in grijs herfstlicht van stilte.
- Waarom is hij hier.
- Waarom niet ergens anders.
- Waarom is alles zo - - - zoals het is.
De klok tikt, tikt. De slinger bengelt.
- Telkens alsof er iets knakt, iets knakt.
De kamer staart hem aan. Van alle kanten staart hem de kamer aan. Hard en naakt
van het naakte licht is ieder voorwerp.
- Gòd! Is het leven zo eenzaam.
Ritselend valt een vonk uit de kachel, dooft op het zink.
- En achter de gordijnen de dans, de dans. En achter die dans de mensen. En overal
de mensen, en overal die dans, en overal die stilte.
Dan dwingt hij zich wild tot zijn kamer terug. Maar alles staart hem aan.
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- Alles is niet zo. Er staart niets. Die dans is er niet. Die stilte is er niet. Niets is er.
Alles is maar inbeelding, 'n verbeelding.
De juffrouw klopt, om de tafel te dekken. Dolf gaat zitten.
- Als ze maar niet gaat praten.
Hij neemt een boek, doet alsof hij leest, volgt nerveus haar langzame lijdzame
bewegingen. Hij had gezien, toen ze binnenkwam, hoe ze haar wenkbrauwen als in
pijn hield opgetrokken. Hij had haar even horen zuchten.
De tafel staat klaar. Ze staat op het punt de soep te gaan halen. Hij wil verlicht
opademen. Maar bij de deur draait ze zich om, aarzelt, en met een stem, waarin,
bewust, een bedwongen geklaag wordt gelegd zegt ze schijnbaar afwezig:
- Meneer, de tafel staat klaar. Zal ik maar even de soep gaan halen?
Alsof hij op wil kijken, maar door z'n lektuur wordt vastgehouden:
- Goed, juffrouw, goed. En hij buigt zich dieper over het boek.
Maar toen liet ze zich niet meer weerhouden, overwon d'r bitse ontevredenheid
haar aarzeling:
- Heb u dat nu wel 'ns gehoord, meneer...., en ze begon te lamenteren over de
mensen, en over de zaken die zo slecht gingen. Eerst zich nog bedwingend, als
lijdzaam, met langzaam-klagende stem dat het leven vandaag-an-de-dag zo moeilik
was. Tot ze zich liet gaan in vinnige uitvallen: verbitterd verzet tegen het leven dat
haar eronder bracht, nijdig verweer tegen haar man die zich weerloos gebogen had,
verlamd door die vergeefse strijd om het bestaan. Met bitse kregelige rukken van het
hoofd en met verschorde stem in korte afgebeten zinnetjes, met iets moe's ruzieënd
tegen de mensen: ‘die maar altijd het beste wouë hebben, en dan maar liefst voor
niets. Jawel zeker, ik zie ze ankomme.’
Dan zweeg ze. Tot opeens met 'n wanhopige moeë zucht:
- God, op zo'n manier teer je helemaal in. Je vraagt je af, je vraagt je af, iedere dag
die God je geeft: waar gaat dat naartoe, waar moet dat naartoe.
'n Uitgestoten stilte. Dan schoot ze weer ineens vooruit, gejaagd, snel:
- D'r gaat geen maand voorbij, of je moet erop toeleggen.
Dacht 'n ogenblik na: staarde beklemd voor zich uit.
Over Dolf klom eindeloos de stilte waarin dit leven gebeurt.
Met 'n schok, alsof ze opeens de verklaring vond (maar 't was 't einde van een
kringloop die ze God weet hoeveel keren reeds had doorjaagd):
- Zie je, 't is die oorlog geweest die hier eigenlik de knauw heeft gegeven. (Over
Dolf klom eideloos de stilte rond de angst der slag-
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velden. Niet daar alleen, maar ver daarvandaan waren mensen uit het leven
weggevallen: alles in stilte: als een angstig, fatalisties zich voltrekken, waar geen
mens tegen op kon). Toen is het begonnen met de slapte, en daarna is het nooit meer
willen gaan. Als die oorlog, als die óórlog d'r maar niet was geweest!
Dan zweeg ze weer: alsof ze wanhopig trachtte dat onbestemde van die oorlog te
verbinden met 't achteruitgaan van haar zaken. Ze scheen het niet te kunnen: haar
denken knapte af als 'n te oud elastiek:
- Vroeger -? Toen zou 'k er niet aan gedacht hebben om m'n kamer te verhuren.
Je gaat daar je beste kamer afstaan als je 't niet nodig hebt. (Dolf voelde dezelfde
pijn als toen 'n straatjongen z'n achteloos weggegooid sigarettenpuntje met veel
branie verder rookte.) Maar wat doe je als er niemendal inkomt. Je kùnt niet anders.
M'n man repareert tegenwoordig schoenen. Waarom -? Om er wat an te verdienen?
Je verdient er geen sent an! Hij doet 't alleen om niet de godganselike dag met z'n
handen over mekaar te moeten zitten. Wat is dat voor 'n leven!? Voor 'n man die
feitelik nog in de volle kracht van z'n leven staat.
Alsof haar gedachten schichtig naar alle richtingen schoten: angstige ogen die
geen redding zien:
- Je verkoopt uit - Maar of je uitverkoopt of niet - kómen doet er geen mens. En
dan geef je de schoenen nog voor wat ze je zelf gekost hebben. Je doet het. Alleen
om niet helemaal in te teren. Dat zeg je je tenminste maar. Interen doe je altijd. En
dan zèggen ze nog: je mag niet mòpperen! Maar 'k geef 't ze te doen d'r maar gelaten
onder te blijven als je niet meer weet waarheen. Je kunt toch niet, als je eenmaal op
onze leeftijd bent, nog in 'n betrekking gaan. En je kunt toch ook geen àrmoe gaan
lijden. Wat moet je dan doen? De mènsen hebben gemakkelik praten, maar als je zo
moederziel alleen staat, en alles maar moet laten gebeuren zoals 't gebeurt, zonder
dat je d'r iets an veranderen kunt....
Ze beet op haar lippen om haar tranen tegen te houden. Haar ogen glinsterden
vochtig.
Achter haar schoof het mannetje binnen, zonder iets te zeggen. Gebogen,
verkommerd, wezenloos z'n beverige bewegingen. Er was iets stars in de ogen van
dat overwonnen mannetje: alsof hij niet begreep waarom het hen zo slecht moest
gaan, en waarom juist hen - maar erin berustte.
Hij mummelde 'n paar klankloze woordjes die Dolf niet verstond, en waarop z'n
vrouw geen acht gaf.
Stilte. De kamer staarde - strak, hard. 't Was of die twee mensen
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voor de deur hem beschuldigden, alsof ze iets van hem eisten, hij wist niet wat. Hij
voelde de kamer-ruimte beklemmend-nauw om hem heen. 't Was of die twee mensen
voor de deur hem gevangen hielden. Voelde achter zijn rug de dans der rekkende
schaduwen die werden neergeslagen. Wist niet waarheen. Haalde diep adem, durfde
dit niet te laten horen. Wist ook niet wat te zeggen. Keek ineengebogen naar de tafel
die klaar stond, bleef ernaar kijken.
De juffrouw zuchtte, als moe; dan op een toon, bewust, alsof ze maar berustte.
- 'k Zal de soep maar gaan halen....
Hij antwoordt toonloos, afwezig, alsof dàt hem onverschillig liet en alleen maar
nadacht over wat ze gezegd had en naar 'n oplossing zocht:
- Als u dat doen wilt....
Dan - 'n laatste poging:
- We moeten maar afwachten, hé meneer. Iiets anders kun je er niet aan doen. - Och God!
Toen hij nòg zweeg, teemde ze - met iets venijnigs in haar ogen naar Dolf - op
sentimentele toon, alsof ze enkel maar meelij had met haar man en zij wel gelaten
zou lijden:
- Kom maar man....
En ze gingen: de twee mensen die ook aan elkander geen steun hadden. 't Verwezen
verschuchterde mannetje dat liep alsof hij in de blinde tastte, en de vrouw met haar
ontevreden en zure woorden, haar vinnige ogen, haar harde mond-trekken. In wie al
het vrouwelike verloren was gegaan, zoals in de man al het mannelike. Zonder dat
ze-zelf zich daarvan bewust waren.
Maar 't was of 'n spanning verbroken werd, gedeeltelik: hij ademde vrijer. 'n
Ogenblik. Want dan moest hij eraan denken hoe ook die twee mensen ééns samen
'n nieuw leven waren begonnen (wat dachten ze als ze daaraan terugdachten? of
wilden, durfden ze daar niet meer aan terugdenken?); hoe ook zij eens het leven als
een goede, milde zonneglans hadden gekend en liefgehad, hoe ook in hen het blij
vertrouwen zoveel warme gedachten over de mensen had doen rijpen. Hoe niets,
niets van dat alles gebleven was. Hoe geen van beiden hadden bevroed wat aan hen
zou voltrokken worden. Hoe, langzaam aan en heel onbewust, alles in hen vergroeid
was en verarmd - heel onbewust.
En Dolf hield niets dan dit ene ònontkoombare besef - 'n donkere golf hopeloos
verlangen naar hij wist niet wat snoerde zijn keel - dat die mensen nu niets meer
restte dan de dood, en dat ze zich ook van die hopeloosheid niet bewust waren, maar
hopen zouden en gelo-
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ven en verlangen, altijd opnieuw, altijd vergeefs - onvermoeid als golven aan een
starre rotsmuur - tot het einde. En ook dàn zouden ze wellicht de vergeefsheid van
hun leven niet zien - maar enkel berusten, omdat het nu bijna gedaan was. Met een
glimlach van dànkbaarheid, Gòd! Dan sloten zich de dunne lippen, moe van het
lijden, de angsten van uur tot uur, en niemand wist, niemand, zìj niet, en ànderen
niet, welk leven er geleefd was, en uitgewist voor eeuwig. Waaròm Gòd, dan dit
leven zó armoedig: dat zich redde - en het wist het niet - aan het wrede houvast van
een nooit-verwezenlikte illuzie, waarvan het het hersenschimmige nooit had begrepen.
Z'n gedachten joegen terug naar het begin van hun leven: twee
zorgeloos-doorzongen ijle kinderlevens - die van elkaars bestaan niet wisten. 'n Dag
hadden ze mekaar ontmoet en de liefde was tussen hen ontbloeid als een stille bloem.
'n Andere dag had hen het leven aangerand en langzaam waren ze van elkander
vervreemd (onbewust, onbewust), en langzaam hadden ze elkaar vernietigd (onbewust,
onbewust). M'n God! Eéns was het zo schoon, en dit, dit nu was er van gebleven.
Zo snel, zo snel was alles gebeurd.
Alles ontgliptte hem. Maar hij wilde niet verglijden. Hij verzette zich: hij wroette
moe in hun leven - naar 'n oplossing, 'n oplossing: 't leven moest van een andere kant
bekeken worden. 't Moest! Maar van wèlke? Hij doorrende hun levens, van voor
naar achter, van achter naar voor, maar nergens 'n opening, nergens 'n lichtspleet. 't
Was of hij zat opgesloten in een donkere gang die langzaam, langzaam werd
ineengedrukt.
- Jawel, jawel, in God eindigde alle leven, in God was geen leven vergeefs. Maar
buìten God, hìer, in dìt leven moest je 'n houvast hebben. Buiten God, hier in dit
leven moest je nog iets bezitten waar je je aan vast kon klampen, dat 'n oplossing
gaf.
Hij klemde z'n lippen opeen; z'n ogen werden hard.
- Je moest je aandacht gespannen houden op alles wat er rondom je heen gebeurt;
nooit vermoeid zijn, altijd op je hoede, je weten aan te passen, meegaan - anders ging
je eruit, kwam je eronder. Dàt hadden ze niet gedaan: dáárom waren ze levend eigenlik
al dood: schommelende wrakken - waarvan niemand wist - aan de rand van het leven.
De samenleving was een hardvochtig, meedogenloos mekanisme: erin of eruit. Erin?
goed! Eruit? we hebben geen tijd nog op je te letten.
Maar hij, hij had kracht, hij zou strijden tot het eind. 'n Harde, honende bitterheid
tegen die twee verslagen, suffige leventjes, die het hadden moeten opgeven, maakte
zich van hem meester: alsof zijn leven in hen werd bedreigd en aangerand.
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't Leven was een verbeten strijd. Hij zou er zich in vastklauwen.
Zijn of niet zijn: dàt was het leven.
Hij zag hoe hij alleen stond in die strijd.
En weer zonk de levensstilte om hem heen: Grenzen gleden uiteen, grenzen
verijlden. Er kwam een bittere, verbeten trek op zijn gelaat. Hij stond in een immenze
eenzaamheid.
En hij dacht aan de vrijheid, de stad, het leven, de mensen, waarvan hij gedroomd
had in z'n Kollege-jaren. Hoe alles anders was. Dacht aan z'n kollegevrienden. Waar
die nu waren. Wat die nu op 't ogenblik deden. Voelde zich alleen. Voelde de ijdelheid
van zoveel dingen waarvan hij zoveel had verwacht. En dat hij nu maar moest zien
vooruit te scharrelen....
Na het eten ging hij direkt weg. Hij durfde niet meer lang op z'n kamer blijven. Liep
de stad wat rond. Ging, toen hij moe werd, in een kafè zitten. Wachtte tot het tijd
was voor de vergadering, waar 'n afgevallen priester zou spreken.
Plotseling kwam hij tot zich-zelf: alsof hij ontwaakte door de stilte van de zaal. 'n
Scherpe mannestem sprak kalm, zeker, nadrukkelik. 'n Hand beschreef rustig (maar
strak, beheerscht, onweerstaanbaar-overtuigend) boogjes en lijntjes; de andere hand
hield hij bewust-nonsjalant in zijn zak.
Achter de spreker hing 'n grote, verweerde spiegel; een barst erin was smakeloos
met een bloemslinger weggeschilderd. De lijst was vuil, en de bloemen op het
verweerde glas waren verkleurd van zon en ouderdom.
Aan de bestuurstafel - op 't groene kleed asbakjes-met-landschapjes, 't schrift van
de sekretaris en de gele voorzittershamer - 't rustig rokende bestuur: schriele mensjes
met dorre ogen, vervallen, versufte gezichten, met iets gespannens en verploeterds
in de rimpels: alsof hun denken iets vast moest houden, iets moest omspannen
waarvoor 't geen kracht had De stem van de spreker sneed door de stilte, kerfde, kerfde, schoof over de donkere
roerloze hoofden die gevangen stonden in het spitse, onweerstaanbare ritme van die
ene arm, in de bezwerende kalmte van dat woord.
Er ging iets stuk, bij ieder woord ging er iets stuk in Dolf. Hij verloor het besef
van de aanwezigheid der mensen - wist niets dan de stilte hoog en zwart rondom en
boven hem, en daardóór de scherpe stem, kalm, langzaam, nadrukkelik. Alsof hij
een misdaad zag gebeuren.

Roeping. Jaargang 3

380
Opeens stonden al de koppen der mensen in de spiegel achter de spreker. Alsof deze
aan de rand der oneindigheid stond en het opnam voor het verholen verzet dier
donkere, angstig-gebogen koppen achter hem. Angstig-gebogen: alsof ze die
verdediging als een áánklacht voelden.
Het einde: in het echoloze nacht-zwart zonder oorsprong of einde - het waanzinnig
applaus, het getrappel met de voeten, het verschuiven der stoelen, het schorre
bravo-geroep; 't sidderen der gaslampen waaromheen de rook hangt, als een mist,
peinzend en droef: om de misdaad die hier gebeurdt; om de eenzaamheid in deze
zaal vol mensen; om de armoe en de hulpeloosheid waarmee deze mensen zich
verweerden.
Dolf stond op. Zag de zaal rond. Er was hooghartige verachting in de manier
waarop hij zijn hoofd achterover hield:
- Jullie applaudizeert - omdat jullie nu weer rustig kunt zijn. Hij heeft het voor
jullie opgenomen. Maar tot geen van jullie drong het door dat hier 'n mens bewust,
bewust met God vocht, zich-zelf stond te verdedigen en dat hij jullie applaus nodig
had om staande te blijven.
Hij voelde zich bevreesd voor deze mens, en tegelijk wies in hem een wilde liefde,
een groot hulpeloos medelij omdat een terugkeren voor die man wel een
onmogelikheid zou zijn.
Voelde hij zich met hem verwant?
God was bitter en ver voor hem. Dat God gedoogde dat hij, en die man daar, en
zoveel anderen, zich niet aan hem konden overgeven. Hij wilde - kon niet. Die man
kon ook niet. Zovelen konden niet. En die allen wilden: want het kon niet dat je je
zó voor die God verdedigde als je niet door 'n hevig verlangen naar Hem gekweld
werd.
Tuis wil hij gaan zitten lezen: om z'n gedachten af te leiden.
Maar ze beginnen bij de bovenburen piano te spelen: 'n wilde kabaret-deun op het
oude versleten instrument. 't Is alsof de snaren het geluid niet meer kunnen
vasthouden: spichtig, vinnig, kleurloos stoot het eruit. - Hindert niet! Handen jagen
de hamertjes aan de snaren: struikelen, wervelen de noten potsierlik door mekaar: 't
ritme moet leuk zijn. Als er geen klank meer is, geen kleur, geen gevoel - welaan!
dan hebben we nog het ritme! Dat 't ritme danse!
Daartussen door lawaaierig, gonzerig gepraat. Er liep iemand weg. 'n Stoel werd
verzet. 'n Deur werd dichtgeslagen. Dan was 'n ogenblik alles stil. Hoorde je opeens
weer 'n stem die te vertellen begon. Tot een grof gelach uitbrak, en een amechtig
hoest-gillen-van-te-dikke-vrouwen. Begon de piano weer; zongen ze allemaal mee.
Rinkelde plotseling een glas aan scherven: gegil, gelach, geschuif met stoelen, 'n
zware stem die bezadigd vergoelikte en scheen te eindigen met een grap op het
gemoedelik leven-ven-we-zij-nhier-onder-mekaar.
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Toen werd de tafel opzij geschoven. De wieletjes piepten over zijn hoofd naar de
hoek van de kamer. Zijn gaslamp beefde van het geloop nu. Daarna was het een
ogenblik stil. De piano zette langzaam in. Men danste.
In verbeelding zag hij het kamertje, tegenover de zijne, waar nu de man en de
vrouw in bed lagen. De man lag stil, ogen gesloten, trachtte te slapen. De vrouw
staarde in het donker, mopperde verbitterd dat de mensen je nog je nachtrust niet
gunde. En om hem heen - snoerend - het onttakelde winkeltje, 't gangetje, 't blinde
binnenplaatsje met de zwarte wonde van het starende raam, de levensstilte, de dood.
Daarboven, ver, God. In hem zijn hartstocht. Boven zijn hoofd het gedans van mensen
die probeerden voor mekaar de schijn van nog jong en fleurig te zijn op te houden.
In een spotlach om de anderen konden ze zich zelf vergeten.
Dolf schoof z'n stoel hard achteruit. Alsof er iets verbroken zou worden. Maar in
z'n kamer bleef het stil, evenals in het kamertje tegenover de zijne, en boven ging
men door.
De eerste dans was voorbij. De tweede begon. Maar 't werd stiller. De vrolikheid
werd al minder luidruchtig. Men had z'n ouderdom bemerkt: 't ging niet meer zo. 'n
Ondoordacht ogenblik waren ze onvoorzichtig geweest, hadden ze zich-zelf vergeten,
geraakt aan iets dat ze nooit waagden aan te raken, en dat nu naakt, onverbiddelik,
onafwendbaar, beklemmend voor hen stond: hun ouderdom, hun uitmekaargezakte,
plomp-, stijf-, oud-geworden lichamen; 't besef dat hun leven uitdoofde, hun lichamen
lelik waren en opgeleefd, door elkanders begeerten, door eten en drinken.
Overal rond hem wanhopige pogingen te leven: wezenloze opflakkeringen die
wezenlozer doofden. Beklemmend en tergend zijn levensverlangen, zijn honger:
wild en jong en sterk te zijn. Terwijl hij telkens (iedere dag zovele keren) - als een
zwemmer reddeloos teruggezogen naar een kolk - moest terugkeren tussen al dat
oude, getemde, uitgeleefde.
De winter kwam.
Na een hevige ruzie met de juffrouw had hij zijn kamer opgezegd. Nerveus en bits
was hij uitgevallen: over de gaslamp die maar half wilde branden (de lamp was oud
en versleten), over het eten dat steeds minder werd (waarmee ze slim hun voordeel
dachten te doen), over de kachel die altijd te laat en slecht werd aangemaakt zodat
hij steeds op een koude kamer kwam. Alles prikkelde hem: in alles achtervolgde
hem hun beider uitgeleefde leven, hun beider versuft, ontspannen denken.
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Hij kon ook niet meer gedwee luisteren naar het mannetje wanneer dit met zijn
schijn-interesse voor het leven (o! het Léven!) zijn zinneloos verhaal kwam doen. 't
Pijnigde hem, joeg hem op: hij voelde dan doorheen heel dat gesprek niets dan de
hopeloze vergeefsheid, de afgrond van alle schijn (een schijn, die het mannetje zélf
nog niet eens had ontdekt). Dan beangstigde hem de gedachte: dat misschien ook
dàt nog eens, zou worden weggeslagen en dat hij dan niets, niets meer zou bezitten
om zich achter te kunnen verbergen! dan zou hij, oud en hulpeloos, zien zijn leven
zonder echo, zonder achtergrond, en dat het zich voortbewoog alléén, alléén. Dan
zag hij voortdurend het mannetje zoals het scharrelde door het nauwe donkere gangetje
naar 't binnenplaatsje - de handen even gestrekt als tastte het in den blinde.
En hij kon ook niet meer luisteren naar het geklaag van de juffrouw - waarin ze
zich meer en meer had laten gaan omdat ze aan hem tenminste iemand had aan wie
ze haar hart kon luchten - al zei hij dan weinig terug. Hij had gezien hoe al het
vrouwelike uit haar karakter was weggeknaagd, hoe zij helemaal stond leeggehaald
- en hoe dat alles in heel z'n barre realiteit aan haar was voorbijgegaan. Het leven
voltrok zich in haar - o, de oneindig-wijde stilten eromheen - en niets anders had ze
bemerkt dan dat het winkeltje verliep en de toekomst beklemmend was.
Hij leefde niet met de mensen-zèlf, d.w.z. hij kon hun leven niet zien zoals zij dat
zèlf zagen, - maar hij leefde met de beangstigende schaduwen die van achter de
kernen hunner stille langzame dagen opsprongen en verwrongen wegdansten naar
het weerloos-gespannen doek van zijn ziel, dat niets anders deed, niet anders kon:
dan die schaduwen opvangen.
En altijd de stilte van zijn kamer - met het grove behang, roodbruin als oud, sinds
lang gestolten bloed, - de stilte van dat oude, verloren huisjes-donker waarin bij tijd
en wijle het rinkelbelletje dat hem terug deed denken aan zijn armelik voorbijgegane
jeugd; altijd die twee ontwrichte mensenleventjes die hij onderging, mee moest lijden
en, heviger als zij-zelven doorleed: een wezenloos verweer dat wezenlozer nog
verzinken zou.
- Maar je moest vechten, vechten, weten te overzien, helder; je moest sterk zijn,
wreed desnoods, om tot het bittere einde je vrij te vechten! Tot je onafhankelik stond,
en alles ònder je had, àlles bedwongen ònder je!
En hun machteloosheid, hun wezenloos en doelloos verweer prikkelden hem,
brachten hem in een nerveuze spanning, verbitterden hem omdat hij het niet ontkomen
kon, telkens in dat afgelopen leven moest terugkeren. Als een zwemmer, reddeloos
aldoor in dezelfde kolk
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Angelus-klok
Angelus-klok
over den akker
waar het kind
heeft gestuikt
op Uw teeken
de violette schooven....
Hebt Gij gezien
de lenige boog
van haar arm
de zorgzame peis
van haar hand
de vlijtige vreugd
van haar hart?
Van zure dolik
heeft ze geweerd
de zwarte treurigheid
En op Uw molen
komt nimmer
zoo zuiver graan.
Daarom
hebt Gij ze gezoend
met de wreede zoen
van Uw liefde
dat ze 't uitkreet
van eeuwigheid
in de zomernacht....

HUBERT BUYLE
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Verzen.
I.
We hebben gezocht
en gevonden
een roepende wonde
Een moment
hebben we gestaan
of het leven in ons kantelen ging
niets te kunnen zijn
dan een roep
die belandt
waar? waar?
Hoe wij U vonden
weet ik niet
maar nu
we gaan
als de blinden gingen
U na, U na
Jezus, zoon van David
ontferm U over ons.
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II.
Verward en angstig ben ik nog
als een kind dat staat
tussen de drukte van een straat
m'n ogen zijn nog schuchter
en durven niet te zien
Als een vleermuis ben ik
losgejaagd
in het licht van de dag
maar de weg naar zijn duisternis
vindt hij niet weer.
Ik weet dat dit alles wennen zal
zie ik niet
hoe
langzaam
het zaad de aarde breekt?
Ik zal kunnen dansen en in m'n handen klappen
als een kind
m'n gang zal zijn
muziek
over de aarde.

GERARD WEJDEVELD.
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[Gerard Bruning]
De bazuin-engel van Notre
Dame ‘....la plus formidable Caravane....’
(Cinema-tekst)
O mildheid der slanke ogivalen:
daarachter
berijdt
hij
- standvastige ruiter ontsteld
de flanken der ronkende stad.
Toen onze schamelheid
een luie lach
werd
en de stad ons lauwe bloed
en onze weerloosheid
bespeelde,
spleet het signaal den voornacht:
la caravane vers l'ouest
la caravane vers l'ouest
la caravane vers l'ouest....
magnifique epopée du Far West.
De ruiter rijdt.
Fauteuils: en onze weerlooze lendenen,
geruchtloos
woedt het gevecht der chimèren.
De ruiter rijdt.
Al-nachtelijk
hangen zijn vleugels zwart gespreid,
ontsteld
berijdt
hij
de flanken der ronkende stad.
O karavanen,
de ruiter
rijdt.

GERARD BRUNING
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Straatmuzikanten
air mélancolique
De straat is mijn wrang verdriet,
mijn grijze pijn in den wentelenden dag:
aan den straathoek schuilt het ijl harmonika,
en de zoete heimwee der mandoline
vervult de menschen met een kleine pijn:
schuifelend muziekje
aan de grijze steen van het huis,
aan de grijze steen
grijze steen,
- spoorloos.
Grijze steen
aan de grijze steen
aan de grijze steen van het huis
schuilt het ijl harmonika,
en de zoete heimwee der mandoline:
grijze pijn in den wentelenden dag.
De straat is mijn wrang verdriet.
GERARD BRUNING
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Dante's goddelike komedie
De hel
Zang 33
1 De zondaar hief van zijn afschuwlik feestmaal
de lippen op, ze afwissende aan de haren
van 't hoofd, dat hij van achteren verwoest had.
4 Dan ving hij aan: ‘Gij wenst dat ik hernieuwe
de hopeloze smart, mij 't hart vermorzlend
bij 't denken reeds, en voór ik nog durf spreken. 7 Maar moeten mijne woorden die verrader,
waaraan ik knaag, het zaad der schande worden,
dan zult ge zien, hoe 'k spreken zal en.... wenen.1)
10 Ik weet niet, wie gij zijt, noch op wat wijze
gij komt omlaag gedaald; maar Florentijner
schijnt gij mij vast, wanneer ik u hoor spreken.
13 Welnu dan weet, dat ik graaf Ugolino2)
en deze hier Ruggieri was, de aartsbisschop.3)
Tans u gezegd, waarom 'k zo boos 'n buur ben.
16 Hoe ik door 't werken van zijn brein, vol boosheid,
schoon ik me op hem vertrouwde, werd gekerkerd
en dan gedood, behoeft wel geen vermelding.
19 Maar wat ge nooit nog kunt vernomen hebben,
dat is, hoe wreed mijn dood was, gaat gij horen;
en weten zult ge, of hij mij kwaad gedaan heeft.
22 Het kleine luchtgat in de donkre ruimte,
die sinds, naar mij, de Hongertoren heette,
en die ook andren eens nog moet omkerkren,4)

1) Niet de hoop op persoonlike roem zal de zondaar hier dus doen spreken, maar wel de
verwachting, dat zijn woord meer schande zal brengen voor z'n vijand.
2) ‘Ugolino’ (spreek uit: Oegkolino) della Gherardesca, graaf van Donoratico, was 'n aanzienlik
edelman uit Pisa, 'n Welf, die geruimen tijd, eerst alleen, daarna (sinds 1285) met z'n neef
Nino Visconti te Pisa de hoogste macht in handen had.
3) ‘Ruggieri (spreek uit: Roeddzjeri) degli Ubaldini, aartsbisschop van Pisa en leider der
Gibellijnen aldaar. Hij huichelde vriendschap voor Ugolino en bracht hem op deze wijze ten
val. (1288) Ugolino werd met z'n twee zoons Gaddo en Uguccione en met z'n twee kleinzoons
Brigata en Anselmuccio opgesloten in 'n toren, waar ze na 'n maandenlange gevangenschap
allen de hongerdood stierven. (Maart 1289).
4) Het is wel waarschijnlik, dat Dante hier doelt op bepaalde feiten en personen. Welke die
feiten en personen echter zijn, is niet zeker.
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25 had door zijn opening mij meerdre manen5)
alreeds getoond, toen ik 'n boze droom had,
die mij 't gordijn der toekomst openscheurde.
28 Deez' hier6) verscheen aan mij als heer en meester,
de wolf en wolfjes7) naar de berg toe jagend,
die 't volk van Pisa 't uitzicht rooft op Lucca.8)
31 Met teven, afgericht en honger-mager,
had hij aan 't hoofd der jacht vooruitgezonden
Gualandi's en Sismondi's en Lanfranchi's.9)
34 Al ras scheen mij de vader met de zonen
doodmoe; en 't was me als zag ik hun de flanken
vaneengereten door de scherpe tanden.
37 Toen 'k was ontwaakt, nog voór de morgen aanbrak,
hoorde ik m'n kinderen, die bij me waren,
al wenend in hun slaap om brood mij vragen.
40 Wèl zijt gij wreed, voelt ge u reeds niet bewogen,
bedenkend, wat mijn hart werd aangekondigd;
en weent gij niet, wat deed u dan ooit wenen?
43 Zìj waren ook ontwaakt; en 't uur kwam nader,
waarop ons naar gewoonte spijs gebracht werd.
Maar ieder was in twijfel om zijn droombeeld.
46 Daar hoorde ik onder ons de poort dichtspijkren
van 't gruwlik toren-hol; en zonder spreken
staarde ik in 't aangezicht van mijne zonen.
49 Ik weende niet; zo was 'k versteend van binnen.
Maar zij, zij weenden en m'n kleine Anselmus,
hij zei: ‘Ge kijkt zo, vaderlief, wat scheelt u?’
52 Nog weende ik niet en ook geen antwoord gaf ik
geheel die dag noch ook de nacht die volgde,
tot weer 'n nieuwe zon voor 't aardrijk opging.

5) D.w.z. sinds zijn gevangenneming waren verscheiden maanden verlopen. Z'n gevangenschap
duurde n.l. van Julie 1288 tot Maart 1289.
6) N.l. Ruggieri.
7) N.l. graaf Ugolino met z'n zoons en kleinzoons.
8) ‘Lucca’ spreek uit: Loekka. De berg waardoor Lucca niet gezien kon worden door de inwoners
van Pisa was de Monte Juliano.
9) De Gualandi's (spreek uit: Gwalandi's), Sismondi's en Lanfranchi's (spreek uit: Lanfranki's)
waren heren uit machtige Gibellijnse adel-families uit Pisa. Onder de honger-magere en
afgerichte honden kan het Pisaanse grauw verstaan worden.
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55 Toen zich 'n weinig zonlicht neergelegd had
in 't smartvol hol, en ik op vier gezichten
m'n eigen aangezicht opeens aanschouwde,
58 beet ik van razernij me in beide handen;
en zij, die meenden, dat ik uit begeerte
naar spijs dùs deed, zij vlogen op en zeiden:
61 ‘O vader, minder waren onze smarten,
als ge at van ons; gìj hebt ons eens omhangen
met dit rampzalig vlees, neem gij 't dus weder.’
64 'k Werd stil om hen niet meer nog te bedroeven;
die dag en de andre bleven stom, wij allen.
O wrede grond, waarom u niet geopend?
67 Toen we aan de vierde dag gekomen waren,
wierp Gaddo languit zich aan mijne voeten
en sprak: ‘Waarom toch helpt ge mij niet, vader?’
70 Hij stierf; en evenals ge mij nu hier ziet,
zag 'k ook de drie bezwijken, de een na de ander,
vanaf de vijfde dag totaan de zesde.
73 Reeds blind, begon ik allen te betasten
en riep hen nog drie dagen na hun sterven.
En toen.... meer dan de smart, vermocht de honger.’10)
76 Met loensende ogen greep hij na die woorden
opnieuw 't rampzalig hoofd met zijne tanden,
die sterk, als van 'n hond, het been vermalmden.
79 Wee u, o Pisa, schandvlek aller volkren
uit 't schone land,11) waar 't lieflik ‘si’12) weerklinkt! Daar uw geburen13) dralen u te straffen,
82 verheffe zich Capraia en Gorgona14)
om dùs in de Ärno-mond 'n dam te maken,
zodat de vloed geheel uw volk verdelge.

10) Ook graaf Ugolino stierf eindelik door de honger.
11) N.l. Italië.
12) Dante onderscheidde de Romaanse talen naar hun meest gebruikelik bevestigingswoordje
‘ja’ in lingua d'oc (Provençaals en Spaans), in lingua d'oill (Frans) en in lingua di si. (Italiaans).
13) Capraia en Gorgona, twee eilandjes nabij de mond van de Arno.
14) Florence, Lucca en andere steden.
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85 Want ging 't gerucht ook, dat graaf Ugolino
u door verraad beroofde van uw sterkten,15)
daarom moest gij zijn kindren niet zo foltren.
88 Onschuldig maakten hen hun jonge jaren,
nieuw Thebe!,16) èn Uguccione17) èn ook Brigata18)
en de andre twee, die 't Lied reeds boven noemde.’ -19)
91 Voort gingen wij, totwaar 't bevroren water
gruwzaam 'n ander volk20) houdt ingemetseld,
het hoofd niet voòr- maar àchterwaarts gebogen.
94 Het wenen zelf verhindert hier het wenen;
en 't droeve vocht,21) bij de ogen weerstand vindend,
gaat binnen weer en maakt het lijden zwaarder.
97 Want de eerste tranen hopen zich te samen
en vullen, als kristallen helm-vizieren,
de oog-holten, heel en al, totaan de brauwen.
100 En schoon, zoals 't geval is bij vereelting,
mij elk gevoel door de overgrote koude
volkomen van 't gelaat was weggenomen,
103 meende ik nochtans 'n weinig wind te ontdekken;
dies ik: ‘Mijn Meester, wie beweegt deez' luchtstroom?
Is dan omlaag22) niet alle damp gestorven?’23)
106 En hij tot mij: ‘Ras zult ge u daar bevinden,
waar 't oog u antwoord op uw vraag zal geven,
als 't ziet, vanwaar die vlaag komt neergestreken.’24)

15) In de oorlog van Pisa tegen Florence en Lucca had graaf Ugolino inderdaad enkele kastelen
der Pisanen aan de vijand overgeleverd. Waarschijnlik deed hij dit echter om groter kwaad
te voorkomen. In ieder geval waren er erger en zekerder feiten, waarom Dante hem 'n plaats
gaf onder de verraders van het vaderland.
16) De Dichter vergelijkt Pisa bij Thebe, berucht wegens de gruwelen tegen het geslacht van
Kadmus. Zie Z. 30 v. 1-12 en v. 22.
17) Uguccione’ spreek uit: Oegkoetsjone.
18) Brigata, bijnaam van Nino.
19) De andere twee kinderen zijn Anselmuccio (kleinzoon) zie v. 50 en Gaddo (zoon) zie v. 68.
20) Dit ‘andere volk’ zijn de verraders van hun vrienden. De Dichters bevinden zich dus nu
geheel en al in Ptolomëa. (zie v. 124).
21) De tranen.
22) ‘Omlaag’ d.i. in de Hel.
23) ‘Dante voelt dus 'n luchtstroom, die naar hij meende het gevolg moest zijn van 'n optrekken
van damp door de zonnewarmte en vraagt dus, hoe dit daar mogelik is.’ (Rensburg) Vgl. nog
Z 9 v. 68.
24) De wind word voortgebracht doordat Lucifer klapt met z'n vlerken. Zie Z. 34 v. 50 en 51.
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109 En uit de kille korst25) kreet eén dier droeven
ons gillend toe: ‘O zielen zo doorgruweld,
dat u de laagste plaats26) werd toegewezen,
112 licht van m'n aangezicht de harde sluiers,27)
zodat ik 't leed, dat 't hart nu knelt, 'n weinig
kan uiten, vóor m'n tranen weer bevriezen.’
115 Dies ik tot hem: ‘Wilt gij, dat 'k u zal helpen,
zeg, wie ge zijt. En bied ik u geen bijstand,
zo moge ik naar de grond der ijs-zee zinken.’28)
118 Hij nu hernam: ‘Fra Alberigo ben ik,
de man der vruchten uit de tuin der zonde,
en dadels krijg ik hier in plaats van vijgen.’29)
121 ‘O’, zeide ik hem: ‘Zijt gij dan al gestorven?’
En hij tot mij: ‘Hoe 't boven30) met mijn lichaam
gesteld is, daarvan draag ik geenszins kennis.31)
124 Zulk voorrecht toch bezit dit Ptolomea,32)
dat meer dan eens 'n ziel hier nedertuimelt,
eer Atropos33) haar nog de laatste stoot gaf.
127 En om mijn aangezicht door u wat vlugger
bevrijd te zien van zijn verglaasde tranen,
zo weet, dat aanstonds als de ziel verraad pleegt,
130 (zoals ik deed), het lichaam door 'n duivel
wordt ingenomen, die 't dan in z'n macht houdt
zolang, tot gans z'n levenstijd voleind is.

25)
26)
27)
28)

29)

30)
31)
32)
33)

N.l. het ijs.
D.i. de laatste afdeling van de 9de of laatste Helle-kring.
D.w.z. de tot ijs gestolde tranen.
Zoals uit V. 111 bleek, hield de schim Dante en Vergilius voor twee verdoemden, verwezen
tot de laatste afdeling van de 9de Kring. En ofschoon Dante deze afdeling bezoeken zal,
geeft hij voor, dat hij er niet komt. Zo wordt de verrader als 't ware met verraad betaald.
Alberigo, 'n aanzienlik edelman van het geslacht der Manfredi's uit Faënza in Romagna. Hij
behoorde op latere leeftijd tot de boven genoemde Fratres Gaudentes. (Zie Z. 23 v. 103 ss).
Hij noodde 'n bloedverwant met wie hij in onmin leefde, met diens zoon tot 'n gastmaal.
Toen hij bij het einde van het maal riep: ‘Breng de vruchten,’ kwamen er mannen te voorschijn
die de twee gasten moesten vermoorden. Dit gebeurde in 1285. - Dadels in plaats van vijgen
krijgen is 'n Italiaanse spreekwijze die hetzelfde betekent als de Hollandse: loon naar werken
ontvangen.
‘Boven’ d.i. op aarde.
Alberigo zegt, dat z'n lichaam nog altijd op aarde moet zijn. Hoe dit mogelik is, leren ons
de volgende verzen.
Dit is natuurlik sarkasties gezegd.
Atropos is een der drie Schikgodinnen. Zij geeft de ziel als 't ware de laatste stoot als zij de
levensdraad afsnijdt of aan haar lichamelik leven 'n einde maakt.
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133 De ziel zinkt weg in deze gruwzame ijs-krocht;
en mooglik ziet men boven nog het lichaam
van die hier achter mij de winter doormaakt.
136 Gij moet hem kennen, zo ge eerst pas hier neerdaalt.
Heer Branca d'Orîa34) is 't; en meerdre jaren35)
verliepen reeds, sinds hij dùs werd gekerkerd.’ 139 - ‘'k Geloof’, zeide ik, ‘dat gij me wilt bedriegen,
want Branca d'Orîa stierf nog in 't geheel niet,
maar eet èn drinkt èn slaapt èn gaat gekleed nog.’36) 142 - ‘Omhoog’, sprak hij, ‘in 't diep der Gruwel-klauwen,37)
daar waar de taaie pek z'n bobbels opstuwt,
was Michel Zanche38) nog niet aangekomen,
145 toen reeds 'n duivel 't lichaam in bezit nam
van dèze geest39) en eén van zijn verwanten,40)
die saam met hem het snood verraad41) gepleegd heeft. 148 Maar eindlik eens de hand hierheen gestoken!
Ontsluit mij de ogen!’ - Maar 'k ontsloot ze geenszins,
want heusheid was 't voor hem onheus te wezen.
151 O Genuezen, mensen leeg en ijdel
van alle deugd, maar vol van alle boosheid,
waarom werdt gij niet weggevaagd van 't aardrijk!
154 Want naast de slechtste geest uit de Romagna42)
vond 'k eén van u,43) die om z'n boze werken
zich met de ziel reeds baadt in de Cocytus,44)
157 maar nog, naar 't schijnt, met 't lichaam leeft daar boven.45)

C. KOPS, O.F.M.
34) Branca d'Oria (spreek uit: Branka d'Orja), 'n Gibellijn uit Genua, die in verbond met 'n neef
z'n schoonvader verraderlik vermoordde.
35) Die moord had al plaats gehad in 1275.
36) Branca d'Oria leefde nog in 1311.
37) In 't diep der Gruwel-klauwen d.i. in de 5de Gruwel-groeve van de 8e Kring. De
duivel-wachters van die Groeve worden door Dante Gruwel-klauwen genoemd. Zie Z. 21 v.
37.
38) ‘Michel Zanche’ (spreek uit: Mikel Dzanke), dit was de schoonvader van Branca d'Oria en
werd door deze vermoord. Over Michel Zanche zie Z. 22 v. 88.
39) De geest of ziel van Branca d'Oria. Waar bleef deze ziel ondertussen? Waarschijnlik viel ze
nog sneller in de Hel dan de ziel van de vermoorde Michel Zanche.
40) Wie dat geweest is, weten we niet.
41) De moord op Michel Zanche.
42) ‘Romagna’ (spreek uit: Romanja), is 't land rondom Bologna enz. Met de slechtste geest uit
Romagna is bedoeld Fra Alberigo.
43) Branca d'Oria.
44) Cocytus is de 4de grote Hellerivier of de ijs-zee die de 9de of laatste Kring vormt.
45) ‘Daarboven’ d.i. ginds op de wereld.
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Fries en Vlaming
In het eerste boek, dat over Gezelle verscheen, schreef zijn vriend, de Fries Johan
Winkler uit Haarlem 'n hoofdstuk: ‘Guido Gezelle en de Friezen’.
Hij vertelt hier ‘van de vriendschap die hem aan sommige edele, vrome,
hooggeleerde Vlamingen verbond, van zijne reizen en bezoeken in West- en Fransch
Vlaanderen, van zijne ontmoetingen en ervaringen in die gewesten en Gouwen, van
zijne eerste kennismaking met het Westvlaamsch, door het Idioticon van De Bo, met
eene warmte en een genot dat gissen laat hoe groot zijne vereering en vriendschap
was voor Gezelle, en met een betreuren als voor eenen verloren broeder: ‘Guido
Gezelle, ach! hij is van ons hengegaan!’ Hij vertelt van de friesche taalbeweging en
hoe die met de West-Vlaamsche, gelijkig van bedoeling, gelijkloopend te worstelen
heeft met dezelfde vijanden. Geen wonder, dat Guido Gezelle, de hoofdman der
Westvlaamsche taalbeweging, zich bijzonderlijk en in groote liefde voelde
aangetrokken tot de friezen, tot de friesche taal, tot de voorvechters der friesche
beweging’.1)
Er zou hier meer te citeeren zijn. Zoo: hoe de geniale taalmensch Guido Gezelle
met Nieuwjaar zijn Friesche vrienden z'n wenschen zond in goede friesche verzen.
't Was ons slechts te doen om te laten hooren, hoe men overeenkomst gevoeld heeft
tusschen de Vlaamsche en de Friesche taalbeweging.
Wij zouden niet willen beweren, dat ze gelijk zijn, maar overeenkomst is er zeker.
Niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. 't Gaat veel dieper, dan menigeen denkt. Er
zijn groote tegenstellingen in 't karakter van Fries en Vlaming en toch is er
zieleverwantschap.
Heel duidelijk is deze zichtbaar in beider litteratuur. Opvallend is dit gebleken bij
't verschijnen van D. Th. Jaarsma's ‘Het ontwaken’ welks hoofdfiguur Thiss, 'n
Friesche Pallieter genoemd werd.
Aan de hand van deze twee boeken zou 't makkelijk zijn een vergelijking te maken,
doch beide boeken zijn intusschen zoo bekend, dat het overbodig mag heeten: iedereen
voelt naast groot verschil groote overeenkomst.
Er is intusschen een nieuw Friesch boek verschenen, waaruit deze wederom blijkt:
‘Ras: Het Nachttij der Runia's’ door J.W. de Boer.2) We lazen in lange tijd niet zoo'n
mooi Nederlandsch boek. 't Heeft iets van de geheimzinnige Noorsche sombere
schoonheid: vrucht van 't vaak bewolkte maar toch wereld-wijde Noorden. De
schrijver doet denken aan Stijn Streuvels: deze beide zijn sterker en forscher dan
Jaarsma en Timmersman: meer graniet en minder gevoelige romantiek.
Dit werk brengt ons ‘De Vlaschaard’ in herinnering. Er is hier 'n zelfde botsing:
de sterke vader wil niet een sterke zoon naast hem zien opgroeien: de vrees, dat deze
hem zal verdringen, brengt tot misdaad en: daardoor juist tot ondergang. Stijn
Streuvels laat er als gewoonlijk noodlottig 'n eind aankomen. De Boer geeft ook het
conflict, tot het uiterste, nog feller, maar komt toch tot een betere oplossing: de
hoogmoedige Runia's, die God tarten, mogen ten onder gaan: herboren en gezuiverde
Runia's staan op.
1) ‘Voor onze misprezen Moedertaal’, door Caesar Gezelle. Uitgave N.V. Dante Alighieri
Castricum.
2) Uitgave W.L. en J. Brusse, Rotterdam.
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Wij willen niet zeggen, dat De Boer Christelijker is. Stijn Streuvels was in zijn
allereerste tijd heidensch-fataal - denk aan 't vloek-zwarte boek: ‘Langs de wegen’
- maar later geeft hij, zooals in ‘De Vlaschaard’ 'een Katholiek-aanneembare
opvatting. Het natuurdriftige boek ‘Ras’ moeten we echter beslist afkeuren voor de
massa: om z'n realisme, maar vooral om z'n blijkbaar minachten van alle geopenbaarde
godsdienst. De Christelijke Friezen zullen er dan ook wel niet van gediend zijn, te
meer waar ze 'r niet al te gunstig in geteekend worden. Toch is 't geen volslagen
paganisme.
Of is dit ongodsdienstig:
Djoek laat de bijl rusten, om het genot van naar zijn vrouw te zien....: hoe
kaarsrecht staat zij!, - hoe verklaard is haar blank gelaat, hoe dapper zal
de Runia worden die zij schoon draagt onder het trotsche hart: een kind
met donker-blauwe oogen en rossige krullen!.... 'n Kind dat in een ver,
een ander land zijn vader en moeder zal hooren spreken van wat er geboren
zal worden uit den tijd....: misschien dat in een schemeruur een sprookje
er doorglipt....: van zoo'n hoeve, die in het Gaast stond aan een Klif, stil
en vergeten in den zoom van hoog opgaand hout....
'n Kind, dat, grooter wordend, het woord nachttij met fronsend voorhoofd
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zal kennen als iets, dat men uitwerpt als een verzworen oog, afhakt als een
misdadige hand of een voet die doet struikelen...., wijl het beter is ‘hamfs,
halts en haihs’3) het leven in te gaan dan geen zaligheid zich deelachtig te
maken. - Ja, zoo denken de harden er over die men heidenen noemt....
Dan schiet Djoek een brok in de keel.
Maar hij heft de bijl, zwaait ze tweemalen, en keept verscheiden jaarringen
in één juichenden slag door. En hij vangt te zingen aan. Niet mooi, niet
schoolsch, niet in woorden, maar grootsch. Zoo zingt een woud, een zee,
een storm. Zoo zingt God in een schamel mensch.
Dit is schoon en ook religieus. Is het pantheïstisch? Waarom dan die uitdrukking
‘hamfs, halts en haihs’? Gebruikt de schrijver de hierop betrekkinghebbende tekst
zelfs niet als motto vóór in het boek?
De Runia's erkennen alleen God als hun Meester. Ze willen staan boven al 't andere.
‘Wat verschuilen wij ons nog langer in dit vijandige zeedorp? Kom mee.
Laat ons blootshoofds boven op het Klif staan, en uitwaaien! Ik heb lust
te gillen tot de zee, tot ik erbij bezwijk.... Die eeuwige golven hiér maken
mij gek. Ik heb God gevraagd, maar Hij mijmerde: ‘Je haren zijn blonder,
je lijf is rank, je hart slaat snel, maar wat keer je je tegen een macht die er
altijd was vóór jou, en die nà jou nieteens van je weten zal?’ En ik heb
gezegd ‘Ik wil ermee vechten!’ Toen glimlachte God om mij, vreemde,
die aan zijn voeten stond, droevig, en spotte: ‘Je kunt Aite Runia evengoed
een zee in het gelaat spuwen!’
Ze buigen zich voor God, omdat ze moeten:
God, ook al een verloren woord, staat ineens voor me; hij eischt; hij moet
per bladzijde één letter hebben, want hij is temidden der andere woorden
meer dan geweldig.
Djoek, in wien zich het paarse Runia-nachttij voltrok, de stoere Standfries, die hard
is, maar ook zacht kan zijn, is nederiger geworden en bekent schuld:
Madzy verliest, want zij verlamt onder haar liefde. Buiten zinnen sleurt
Djoek haar door de wieren terug. Kreunend draagt hij haar door het listig
meeloopende spoelwater, wringt haar natte haren om zijn linkerpols, en
met zijn laatste bewustzijn heft bij zijn rechterhand, om Madzy een slag
midden in het woeste gezicht te slaan.... Maar àls hij slaat, struikelt hij.
Ze vallen. En bezwijmen beiden.
'n Klomp uitgevochtenheid liggen zij aan den voet van het Klif, en de dood
gaat teleurgesteld heen.
De laatste trekvogel wiekt over de bosschen van het Gaast, zweeft dalend
boven de Klif, omdat hij den korten golfslag van het Hop reeds vernomen
had, doch nu, aan een vreemde koude onder zich weet. Boven de snede
van het Klif beschrijft het eenzame dier eenige wijde spiralen, roept met
een schrille stem, waarom het toch alleen den verren tocht moet doen, en
3) Verminkt, verlamd en één-oogig.
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waarom zijn genooten hem lieten wijl hij ouder en minder rap was. Een
laatste trekvogel vreest de zee bij nacht.
Die roep wekt Djoek en Madzy. Zij voelt dat zij aan Djoek geboeid ligt.
Dan roept zij met een klacht Djoek terug.
Als twee drenkelingen, doodzieke menschen, koud en ellendig, spreken
zij woorden uit tranen gebouwd. Dan trekt de laatste trekvogel van het
jaar zich hooger op in zijn bochten, en koerst scherprecht op het hart van
den nacht boven de zee aan....
- Jij. - waarom sloeg je mij?’, klaagt Madzy, ‘jij die mij minachtte en
verwaarloosde.... Jij die ijzer buigt, mij buig je niet, want toen ik vrijwillig
tot je kwam heb je mijn verlangen te gruizel laten vallen in plaats van het
in je handen te klemmen.... Jij, je gaf mij het recht over mijzelf te
beschikken, maar als een haai val je op mijn leven aan.... en is dat wel van
jou?.... God, waarom liet je mij niet sterven?.... waarom heb je me naar
het leven teruggesleurd?.... Waarom dwing je me nu nog, dat ik me niet
verroeren kan?’....
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Maar zij beeft van de stem, die haar antwoordt, ne zij dreigt opnieuw te
bezwijmen. Want als een man zegt Djoek: ‘Madzy, omdat ik je liefheb,
meer dan mezelf, meer dan mijn leven.... Maar ik had je aan het einde
gesteld.... Het is alles mijn schuld, mijn fout!’....
Snikkend roept zij dan in den nacht: ‘Nu alles in scherven ligt komt het
woord, waarop ik sinds maanden wacht’. En zij bidt: ‘God, die mij het
water injoeg, en mij weer aan land bracht, help mij! Wat moet ik doen?’
Maar God, die hen in zee had zien vechten, wist in dien roep het antwoord
reeds gereikt.
Djoek windt moeilijk zijn verstijfde verklauwde hand uit Madzy's haren
los, bergt zijn hoofd aan haar flank, en zegt slechts: ‘Madzy, wees vrij!’
Madzy's snikken zwelt en barst tot weenen. God, die zich reeds over andere
schepselen buigt welke op aarde van lichtlooze duisterheid uit, hun handen
naar hem strekken, heeft met te zwijgen bedoeld ‘je weet hoe je te beslissen
hebt’.
Van ver-boven zee roept de laatste trekvogel. Madzy gaat zitten, en houdt
haar handen aan Djoek's wangen: ‘heb je het gehoord, liefste?’
- Ja!’
- Je herinnert je?’
- Ja: als de trekvogel riep, zouden wij ons reëen voor de reis’....
- Maar ik wil, dat wij ànders gaan.... uit een hoogen drang’....
- Het zij zoo!’....
Geen Runia's.... niets anders dan twee nieuwe menschenkinderen, die hun
handen boven elkanders hoofd houden. Een eenheid.
Nu is het Nachttij voorbijgegaan en 't leven herworden: hun vader en moeder konden
niet: Hoatze Hajo, de zijloot der Runia's was niet sterk genoeg, Aite te opstandig:
De eerste trekvogel keerde terug. De zwaluwen op de naamlooze hoeve
schoten omhoog in zijn zog, en konden van rapheid niet tuiteren. Het was
een gewone morgen....
In den eenigen haard op de hoeve verglom het laatste hout van den perelaar.
Djoek zeide: ‘Madzy! Wij gaan!’ Madzy boog zich tegen hem aan, en
snikte het plechtige woord ‘Goddank’....
Het afscheid van menschen en dingen. Zoo kort als dit woord was het. De
vreemdeling weende. Joela kon dat niet meer.
Het afscheid was er even, en fel; en het doofde, nog voor de laatste
perelaarasch verglommen was.
De Wilde Mansjol leefde: een oud trouw beest. Met een vaart schoot het
van het Klif af: het had er zich van losgeleefd in den voorbijen winter dien
het aan de wering verbracht had.
Djoek zeilde. Madzy hoosde, maar steunde zich soms, als het diepe bukken
te waarschuwend werd. De zon stond in de weinige woorden, die zij zeiden.
‘Hoe er zal moeten worden gearbeid’, zeide de een.
‘En gebouwd’, vulde de ander aan.
‘Aangelegd’....
‘En afgebroken!.... maar niet minder liefgehad.’

Roeping. Jaargang 3

‘En betrouwd!’....
‘Ja: mànnen, mànnen zijn er van noode!’
‘O, jij trotsche aanstaande vader’, glimlachte Madzy diep, en zij hield even
haar slanke handen aan haar ongeboren kind, ‘de wereld heeft evenzeer
vrouwen noodig.... Ons eerste kind zal een dochter zijn.... Maar als het je
troosten kan: zij zal haar vader gelijken’....
Zij voeren aan de zon.
En toen zij landden, tilde Djoek Madzy aan den oever, en wierp haar de
lijn toe. Toen zag hij in één oogopslag op wind, wolken en water; hij
schoorde den schoot vast, pende het roer. Hij klemde zich aan den wal,
en trapte de Wilde Mansjol in de golven naar het Hop terug. En hij smeet
zich met een zwaai zelf aan Madzy's voeten. Zij hielp hem overeind.
Zonder om tc zien, gingen zij.
En waren groot.
Hoeveel sterker is dit slot, dan dat van Pallieter. Er is overeenkomst ja: beide gaan
op 'n boot de wereld in, maar dat der Friezen is grootscher. Ook zoo, als men vergelijkt
het zwemmen van Pallieter of dat van Djoek. Wat is dit machtig-mooi.
Timmermans, die we liefhebben, vooral om de weerstraling van de Zuidelijke
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Katholieke blijheid, maar die een gemaniereerd mode-schrijver dreigt te worden,
waarmeer ie Vlaanderen en zich zelf onteeren zou, kan wel poëtischer, maar niet zoo
krachtig schrijven. Streuvels wel.
Maar of Streuvels ons een roman kan geven, zooals deze, doch dan Katholiek?
Wij vreezen. Niet, dat hij blijft binnen de grenzen van 't kleine Vlaanderen: o neen,
de hemel is hoog en de aarde wijd: de ziel van een keuterboer kan dat alles omvatten,
doch hij doet 't dikwijls niet en Streuvels geeft dan meestal slechts de kleine ziel: 't
uitzicht van de boer en veel meer niet. Wat echter 'n grootere leegte geeft bij de
naturalistische Streuvels - die toch het katholieke ‘Kerstekind’ en de goed-sociale
‘Werkman’ gaf - wij voelen niet het kloppende hart en de brandende ziel van de door
de apocalyptische oorlog herboren Katholiek.
Van wie wij 't dan verhopen? Van Karel van den Oever. Deze is, naar blijkt uit
zijn ‘Geestelijke Peilingen’1) niet tevreden met hun werk: zij zijn oppervlakkig en
geven niet, hoe heel 't leven beheerscht wordt door de erfzonde en Christus. Bij Van
den Oever is dit wel 't geval. Hij schrijft niet alleen critieken - deze krijgen we te
veel - maar ook diep werk. Zijn ‘Het inwendig leven van Paul’ is door sommigen
veroordeeld als onecht, als een stuk litteratuur. Wanneer 't dit was, 'n pedant
registreeren van zieleroerselen, dan was 't de grootste huichelarij die ik kende: 't zou
niet genoeg te brandmerken zijn. Doch 't boek is ook geprezen door jongeren: dit
zegt reeds voldoende, dat 't zuiver kan zijn. Wij gelooven. dat 't zuiver is.
Van den Oever heeft er een boek mee geschreven, waar ie veel jongeren goed mee
deed. Zij zagen er hun eigen ziel, hun eigen groei in. Dit boek van deze Vlaamsche
schrijver is het schoonste dat wij van hem kennen: heeft Streuvels in ‘Het Glorierijke
Licht’ heel zijn taalschoonheid weten samen te trekken gelijk in een prisma - Van
den Oever gaf hier èn de beste taalschoonheid èn de hoogste zieleschoonheid. Hier
is het kloppende Katholieke hart, dat brandt van liefde. Hij ziet God door het ‘open
luik’ en laat Hem ook ons zien. Het is een klaar Katholiek kunstwerk.
Toch vragen wij van hem nog meer.
'n Leven in 't volle leven. 'n Pendant van Ina Boudier-Bakker's ‘Armoede’: bij ons
is de Rijkdom: al hoeft 't boek dan geen ‘Roomsche Rijkdom’ te heeten.
We kunnen niet allen naar 't klooster. We zijn ook niet allen heiligen. Maar we
willen goed. Daar is lachen en lijden, vrijen en vreezen, strijden en strompelen,
winnen en weenen, ziel en zinnen. Dat alles moet gegeven worden. 'n Gewone jongen,
gelijk Robin in ‘Trots pijnbank en schavot’ van Robert Hugh Benson, die gewoon
blijft zelfs als martelaar.
Benson gaf veel. Nòg meer vragen wij 't gewòne leven. Edward Vermeulen met
zijn ‘Herwording’ en ‘De Dieperik’ was op weg. Van den Oever kan 't ons brengen.
Waarom wij dit hopen? Juist omdat hij Fries en Vlaming is. Hij is dat door 't bloed.
De overgrootvader van Karel van den Oever was: Jacob Bouwes van den Oever.
Zijn zoon: Bouwe Jacobs van den Oever, grootvader van Karel van den Oever is
omtrent 1840 uit Leeuwarden naar de ‘Geuzenstad’ Antwerpen vertrokken. Van deze
grootvader is te Antwerpen geboren de vader van Karel van den Oever en zoo is
Karel van den Oever: Fries en Vlaming.
Dit is ie ook in zijn werk. We hebben daar liggen de ‘Kempische vertelsels’
waarvan ‘Perelierken en Ginneginneken’ - ook apart uitgegeven met verrukkelijke
1) Uitgave: J.J. Romen en Zonen, Roermond.
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teekeningen van C.J. Addicks - honderdmaal gelezen kan worden. Hier is 't in alles
de Vlaming.
In ‘Het rood paard’ zien we de Vlaming: ‘Onze-Lieve-Vrouwen-Beelden en
‘Onze-Lieve-Vrouwe-vereering in de straten van Vlaanderen’ èn de Fries: ‘Het Friesche landschap’ dat hij zoo zwaar geeft als het is.
In dit boek spreekt, evenals in zijn ander nieuw werk, ook krachtig de katholiek,
bizonder in het renaissancistische visioenaire ‘De Bezoeking van den Heiligen Geest.’
In zijn moderne primitief-diepe verzen zien wij steeds de romantische Vlaming
en de realistische Fries.
Of zou Van den Oever ons de strijd en het lijden willen schetsen eener Katholieke
Friesche familie onder de Reformatie en de opbloei nu? Hij zou mogelijk een
Katholiek ‘Nachttij’ en een ‘Ras’ schilderen, waar we allen met bewondering tegen
zouden opzien: hij zou De Boer kunnen overtreffen - wiens werk, hoewel machtig,
toch niet vol is: het tweede deel is bepaald zwak gebouwd en daarbij al te zeer
verlitteratuurd - ja, ons misschien nog meer kunnen geven dan Benson, zoo hoog
door hem geacht, de groote schrijver, volop levend in ‘de Vriendschap van Christus’.
O.L. Vrouw van Lourdes.
J. BECHTOLD
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Het eenig noodzakelijke
(uit: Ernest Hello - Le Siècle) Vert. door C. Baerwaldt.
Er zijn omstandigheden waarin de mensch in zichzelf keert; dan ziet hij de utopiën,
waarin hij zijn vertrouwen had gesteld, vluchten. Hij voelt de harde werkelijkheid:
zij is dáár.
Maar het gezond verstand is zóó verduisterd dat de dingen hun naam verloren hebben.
Wát is utopie? Wát is werkelijkheid? wát zijn de dingen van den droom? wát zijn de
dingen van het ontwaken?
Zekeren dag bereidde een jonge maagd het middagmaal voor den gast die in haar
huis was komen rusten.
- ‘Meester’ zeide ze, ‘m'n zuster helpt mij niet.’
En de gast antwoordt: ‘Eén zaak is noodig.’
Martha begreep, tenminste in zekere mate, de diepe beteekenis van het woord
waarmede Jezus-Christus Maria's superioriteit boven haar vaststelde. Martha verstond
het: doch de eeuwen, tot wie God spreekt, hebben tot op heden nóg niet verstaan.
De eeuwen hebben tot heden toe gemeend, dat het christendom enkel een apart iets
was, het aparte iets van hen die aan een ander leven denken: de specialiteit der
mystieken. En de mystiek heeft men beschouwd als een der vormen van den droom,
misschien wel respectabel, doch zéker nutteloos.
Het is daarom dat de eeuwen, die reëele, practische, dringende behoeften hadden,
hun vertrouwen gesteld hebben in hun eigen kracht en handigheid.

II.
Doch ziet: de volkeren weten het hoofd niet meer te bieden aan de ontelbare
moeilijkheden van hun toestand.
En tóch, wát ze wilden, hebben ze gekregen. Zij wilden de stof ondervragen, haar
onderzoeken, haar beheerschen: ze hebben het gedaan.
Tegenover de vraagstukken die het leven aan de volkeren stelt,
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zien ze dat de stof die vraagstukken niet oplost, integendeel, die vraagstukken
ingewikkelder maakt. De ontdekkingen bevatten geen enkel antwoord, de industrie
blijft stom. De wapens verspreiden den dood; geen enkel werktuig schenkt het leven.
De volkeren gaan vooruit, werpen, als in beweging zijnde legers het stof, vraagstukken
op, en, in de duisternis die zij gemaakt hebben, hebben ze den weg verloren.
Aan de 19e eeuw was het weggelegd den mensch te omringen met de wonderen der
industrie, den veroveraar te plaatsen te midden van zijn veroveringen en hem te
zeggen: ‘gij hebt uw vertrouwen in de uitvindingen gesteld, te midden van haar zult
gij sterven; óp haar en dóór haar sterven.’
In de vorige eeuwen had de menschheid moeite met kleinigheden gehad. Thans heeft
ze een universeelen last, ze beweegt zich in een doolhof, zonder in iets orde te kunnen
brengen; welke zorg zij er ook aan besteedt, altijd komt zij tot hetzelfde resultaat:
zij verstoort.
Tot aan deze eeuw was de mensch gekweld geworden door sommige hartstochten,
zooals liefde, haat, afgunst, gierigheid. Nú zijn een maatschappij en een litteratuur
geboren die vaststellen dat de onrust de wortels der ziel heeft bereikt en tot zelfs de
oude wanorde veranderd heeft. Achter die genoemde en gekende hartstochten zien
we dìe passie terugkomen die in de christen eeuwen nóch een naam had, nóch wier
bestaan men kende en die door de heidenen genoemd werd: toedium vitae. Welnu,
die walging van het leven is anders niets dan een ontzettend God-noodig-hebben.
Terwijl de litteratuur in die nieuwe angsten der menschelijke ziel slechts een middel
zag om nieuwe effecten te voorschijn te roepen, getuigde de maatschappij door de
realiteit der crisissen, dat het kwaad ernstig was.
Tot nog toe is onze eeuw er eene geweest van aardbevingen.
Alles is onmachtig geworden om zichzelf met eigen verstand te leiden. De wetenschap
stort zich in het materialisme, de kunst in het realisme. Dáár aangekomen, beschouwt
de kunst wonden als ornamenten en de verovering van een graf als de bemachtiging
van een troon.
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De ziekte die de kunst heeft aangetast is dezelfde als die welke de maatschappij
aangetast heeft. Het menschdom dacht dat het reëeler werd, omdat het zijn vertrouwen
stelde in de stof.
Daar het realisme het menschdom getroffen heeft, is de beschaving vervallen in een
onnoozele en verschrikkelijke utopie: het heil door de industrie.
De moderne mensch heeft gemeend, dat de stof, - omdat hij die stof voor nieuwe
doeleinden bezigde en zij duizend nieuwe vormen aannam - de gedaante van een
verlosser zou aannemen.
Hij heeft hen, die spraken over geloof, hoop, liefde en aanbidding voor droomers
versleten.
Hij heeft gemeend, dat Hij, die gezegd had: ‘Zoek eerst het Rijk Gods en zijne
gerechtigheid, en al het overige zal U worden toegeworpen’, geen practisch mensch
was.
En dáárom is het, dat de moderne mensch óp is.
Hij heeft de prooi losgelaten voor haar schaduw. De ‘positieve’ geleerde weet nog
niet dat hij het positieve terrein heeft verlaten. Hij heeft zich van zijn successen
bediend om zich in zijn utopie te vrdiepen. Daar zijn slaap steeds dieper en dieper
werd, werd zijn droom meer en meer waarschijnlijk. En, zooals de mensch, door de
gewoonten van zijn uitwendig leven, de nacht in dag en de dag in nacht heeft willen
omzetten, zoo-ook heeft hij door de gewoonten van zijn inwendig leven den droom
aangegrepen om te trachten er werkelijkheid aan te geven, en getracht de werkelijkheid
in droom te veranderen; maar de natuur der dingen heeft weerstand geboden: de
droom is droom, en de werkelijkheid ook werkelijkheid gebleven.
Jezus-Christus is gebleven wat HIJ wás: De Hoeksteen der wereld en der werelden.
HIJ ís gebleven de universeele noodzakelijkheid. Men wil van Hem niet weten,
men zegt dat Hij de droom is: doch HIJ is DE Werkelijkheid en niets kan zonder
HEM worden beredderd.
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't Van god vervulde proza.1)
Er is veel van Geertruids geschriften verloren gegaan: brieven aan God-zoekers tot
zelfs traktaatjes over schriftuur-teksten. Dat is 'n groot gemis, want deze geestelik
ervaren en sterk-persoonlike vrouw, had belangrijke mededeelingen te doen aan de
wereld.
Als onmiddelik van haar afkomstig bezitten we nu 't twede boek van ‘de Heraut
der goddelike Liefde’2) en ‘Zeven geestelike Oefeningen’.
Er is 'n groot verschil tussen 't Heraut-boek en deze zeven Oefeningen. 't Eerste
is 't verhaal van haar begunstigd ziele-leven: 't twede 'n metode, in liturgiese geest
uitgewerkt, om door scherpe herdenking van 'tgeen op plechtige momenten in de
ziel is geschied, de kristelike, vooral de kloosterlike medemensen in vaster verband
met God te brengen.
't Zelfverhaal was voor de mystieke Geertruid 'n kwellende moeilikheid - ik heb
dat vroeger voldoende beschreven. - Onuitspreekbare gebeurtenissen moesten worden
uitgesproken: onmiddelike ervaringen van God, leringen van hoog geestelike aard.
En zij met haar hevig-godsdienstig gevoel, de van God bezetene, kon over dat
gremelende ziels-leven - inwendige stemmen, licht-invallen, afglanzen van de schone
Jezus Christus, weerlichten van intuities en verbijsterende zekerheden, en van onder
op, de donkere gloed van haar ontrouw verleden - ze kon daarover niet heenbuigen
als 'n wetenschappelik ontledend schouwer: er was geen tijd, geen kracht voor reflekse
kennis: ze verdween in de onmiddelikheid Gods: ze moest juichen, ze moest huilen:
ineens teder en innig als oud-zilver joeg haar de ekstaze uit de vlakke stand de berg
op: ze zag te veel, ze leefde te sterk. 't Was onmogelik om in 'n nuchtere zin omvat
te krijgen: 't geweld van 'n Gods-ervaring, die één stip tijds vast in de aandacht als
'n afzonderlikheid, terstond weer los, omwemeld werd met duizend verrukte gevoelens
van haar driftige liefde. O de kwellende onmacht van 't woord, en 't machtig uitbundig
ziels-lieven: de hierarchie tussen hoofd- en bijzin, waartegen 't ondwingbaar sterk
gevoel zich verzette, geweldig en koppig: de nuchterheid van 'n superlatief, zij, die
de oneindigheid ervoer. En nadat ze zich-zelf overwon, schaamde ze zich over de
onnozelheid van wat ze geschreven had: 't leek er niet op.
Wat staat dit naar alle kanten uitvloeiende proza - zonder nerf, met in z'n overdaad
de sublieme onmacht om 't hoogste te zeggen -

1) Dit is 'n fragment uit 't boek: ‘Geertruid van Helfta’, dat in 't najaar bij van Munster's
Uitgeversmaatschappij zal verschijnen.
2) De andere 4 boeken van ‘de Heraut’, zijn ofwel geheel van 'n ander, - zoals 't 1ste - ofwel
bewerkt naar haar diktaat.
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wat staat 't veraf van alle zelf-genoegzame verwoording, wat is 't direkt, praalloos,
heet uit 't hart, wat is 't innig-menselik, zonder poze.
Ik heb 't al jaren biezonder lief: de Godziener is aan 't woord, de worstelaar met 't
klankloze. De stamelingen van dit schriftuur bewijzen de realiteit van 't
bovenzinnelike: de vormloosheid van dit proza-latijn getuigt tot welk 'n enorm
ziels-bewustzijn, tot welk 'n uitbundigheid in affekt en verlangen, tot welk 'n heroiese
wil tot eigenen wereld-hervorming, 'n menskind, vol van God, wordt opgedreven.
Dat ze midden in dit werk niet meer verder kon, is dan ook allernatuurlikst: 't
sterkste schrijfvermogen is tegen deze kracht-effekten van God almachtig in de ziel,
niet bestand.

De ‘Zeven Geestelijke Oefeningen’1) hebben 'n geheel ander karakter. Met kloosterlike
bedachtzaamheid zijn ze afgewerkt: fragment na fragment: in 'n stralend geestelik
geluksgevoel. 't Is 't proza van de ervaren Geertruid: die in de meedeelzaamheid van
haar vreugde de ziel van haar kloosterlike geestgenoten, in zeven gebeds-oefeningen
tot dezelfde goddelike blijdschappen wil opvoeren. Zij zelf bidt voor: in prachtige
lyriese vervoering: en als zielkundig voorgangster markeert ze, wat ze wil doen
herdenken en waarvoor ze wil doen bidden, en zorgt voor 'n boeiende variatie. Zo
houdt ze de bid-aandacht in anderen gespannen, en met blije verrassingen.
Deze exercities zijn ook te gebruiken door niet-kloosterlingen, omdat 't
kloosterleven uiteraard niets anders is, dan konsekwent katolicisme. Maar uit
propagandistiese ijver wordt 't algemene dezer strekking wel wat sterk betoond: tot
schade van 't goed begrip: en tot miskenning van Geertruids eigenlik bedoelen, die
allereerst aan kloosterzielen dacht, toen ze op sterke momenten deze oefeningen
schreef en bijeenverzamelde. 'n Overzicht van de inhoud maakt 't sterk-kloosterlik
karakter van haar geschrift onmiddelik duidelik.
Ze begint met de herdenking van 't Doopsel, waarvan ze de plechtigheden trouw
nagaat met toepasselike gebeden. De twede oefening viert de verjaardag der inkleding,
de derde en vierde de heilige professie: de vijfde heeft tot tietel: ‘Om op te wekken
tot goddelike liefde’: de zesde is 'n lof- en dankgebed, terwijl de laatste 'n nederige
poging is, om te herstellen wat de zonde in 't leven misdeed, en om de komst van de
dood voor te bereiden.
In deze volgorde ligt 'n scherp besef van 't verheven kloosterleven

1) 'n Uitstekende vertaling naar de latijnse tekst van dit werk verscheen te Amsterdam bij C.L.
van Langenhuijzen. Ze is van Mevrouw Erens-Bouvy. Ik bedien me van deze omzetting.
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verwerkelikt: dat immers met de doop-genade - o in ons leven te weinig beleefde
realiteit! - z'n bovennatuurlike levenskiem kreeg, die bij de gebeurtenissen van kleding
en professie 'n middel heeft om van veel groeibeletsels bevrijd te worden. De vrije
ziel is nu ontvankelik voor de opwekking der 5de oefening: en raakt vervoerd door
goddelike Liefde: en tot haar zelf teruggekeerd viert zij - terugschouwend - zich uit
in lof en dank. Na deze hoogten van geestelik bewustzijn, 't besef der zwakke
menselikheid, die door geen habijt of trouw gevolgde kloosterregel wordt wegenomen:
't gezicht der zonden, en als gevolg, 't gevoel van boete, mild en vertrouwvol echter,
want in de ziel is de liefde. Zo wordt in boetende liefde 't grote ogenblik van 't sterven
voorbereid, dat in Geertruids heldere levens-beschouwing geen vertwijfelende en
benauwende storting is in 'n mysterie, geen los-scheuring, en fataal te ervaren
bestaans-verwisseling, beangstigend om z'n onnatuurlikheid, maar 'n stil en glanzend
terugvloeien in God: ‘O levende God, die door 't vuur wat U ontstroomt, terugtrekt
in uwen schoot, al wat is voortgekomen uit U.’
Er stroomt 'n zeldzaam sterke blijdschap door dit proza: 't geheel zuivere menskind
is hier aan 't zingen, dat, gelouterd door kloostertucht, door eigen wilskrachtige toeleg
onder 'n buitengewone bijstand van genaden, tot 'n vol leven gekomen is, en met
fijne vrouwelike smaak de woordklank dienstbaar maakt aan de nauwkeurige
weergave van wat sterk, kleurig en plasties in haar bewustzijn aanwezig is.
O dit is geen verstorven proza, waaruit zoveel mogelik al wat zin is, geweerd is:
de askeze heeft haar werk al lang volbracht: de mens heeft zich zelf herkregen met
al z'n zinnelike en geestelike potenties: de aarde met haar kleuren en reuken, met
haar muzieken, met haar liefde tussen man en vrouw, en boven haar de hemel in elk
seizoen anders: en elk seizoen met z'n vreugden trouw aanwezig: die milde, rijke
aarde wordt weer bemind zonder scha voor de ziel: niemand bemint zozeer de aarde
dan die er aan is afgestorven.
Want de heilige Geest heeft voor die mens 't aanschijn der aarde hernieuwd: 't
teken krijgt diep-gloeiende betekenis: de schijn is doorglansd van 't wezen: alles is
in God, en God is in alles: het is nu geheel schoon, in doorzichtige geordendheid:
der dingen geboorte, bestaan, bloei en afsterven geschieden niet meer toevalligerwijs:
voelbaar verwerkt zich in de zichtbaarheden de bedoeling van Vader, Zoon en Geest.
Van uit dit biezonder mystiek universeel inzicht heeft Geertruid dit zevenvoudig
poeem geschreven, dat daarom in kuise zinnelikheid 't bovenzinnelike weergeeft,
zonder aarzeling, in blij bewustzijn, dat ze 't goed doet: met al de verbeeldingen, en
begeestering, met al de fijne
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geesteswendingen en speelse verlustiging in rijmklanken, waartoe ze vanzelf kwam
in haar rijke natuurlikheid en krachtig taal-vermogen.
Door haar offerleven en heroieke deugd-beoefening heeft zich dit inzicht
gaandeweg in haar gevestigd tot een met haar wezen nauw saamgegroeide overtuiging.
Wanneer ze spreekt, is haar 't godsdienstige patos volkomen vreemd: 'n eenvoudig,
niet anders kunnende mens is hier aan 't woord, maar die van gans biezondere
ziele-struktuur - niet opgelost in de gemeenschap - de loze formuul en de gemeenplaats
vermijdt, omdat ze te veel zichzelf is.

Als ge dit tweevoudig, onmiddelik van Geertruid afkomstige werk hebt gelezen,
bemerkt ge, dat er van haar klassieke belezenheid en geschooldheid niets is
overgebleven.
't Zou onnozel zijn om dit van haar stijl d.i. haar vormgeving, op te merken: er
was in die grote tijd, waarin ze leefde, niemand zo dwaas om dit te doen, om zich te
beroemen op gelijkenis bijvoorbeeld met 'n Vergilius of 'n Cicero. De middeleeuwer
leefde te bewust van z'n katolicisme om zich aan de paganistiese kultus van 't klassieke
woord over te geven: hij schiep zich 'n eigen stijl, gelijk 'n ieder van zelf doet, die
sterk leeft en zichzelf respekteert.
Maar er is in Geertruids werk ook geen overname geschiedt van 'n pakkende
klassieke vers- of proza-regel, om daarmee haar eigen inzicht bij gelegenheid te
verduideliken.
Men kan zeggen, dat ik voorzichtig moet zijn, hieruit iets te beslissen: dat zoveel
van haar werk is verloren gegaan, en dat 't karakter van wat overbleef, 't niet meebracht
om 'n heidens citaat te gebruiken.
Ik meen echter 'n diepere oorzaak voor deze afwezigheid van heidense schrijvers
te kunnen aangeven: en die, voortkomend uit Geertruids ziels-leven, ook in haar
ander 't verlorene werk, van sterke invloed geweest zal zijn.
Zij had immers de smartelike ervaring, juist door die litteratuur onbewust van
Jezus zich te hebben afgewend in haar jeugd: in plaats van levensmiddel had zij er
levensdoel van gemaakt. En dat zij zich na haar bekering volkomen afzijdig hield
van 'tgeen tot deze ‘verdwaasdheid’ gevoerd had, is op 't eerste gezicht vreemd of
overdreven, maar bij dieper besef 'n prachtig bewijs te meer, hoe zij zich
onvoorwaardelik algeheel had overgegeven aan haar roepende Bruidegom.
Geertruids anti-klassicisme is dus geen barbaarse verachting van deze menselike
openbaringen vóór Jezus Christus, noch van de natuurlike adeldom, die op zo'n
menige plaats in 't heidense werk is uit-
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gesproken in 'n helder woord. Het is 'n subliem zelf-verweer tegen de verleiding naar
louter-natuurlike verhevenheid, tegen de afleiding uit 'tgeen ze nu klaar besefte: de
ontzaggelike werkelikheid, die Jezus Christus is. Ze was van Hem bezeten: zonder
Hem was alles zinloos en hol. Ze beging daarom de heerlike eenzijdigheid - onder
de dwang der absolute bovennatuurlike heerlikheden, die ze helder ontdekt had - om
alleen daar smaak te willen vinden, om alleen daar smaak te kunnen vinden, waar
Hij was, en waar over Hem gesproken werd: in de heilige Schriften, in de Kerkvaders,
in de liturgie. Door de zuiverheid en de kalmte van haar leven werd 't haar mogelik,
de altijd zich verdiepende betekenis van deze kristelike litteratuur te ervaren, terwijl
de klassieke vóór-vorming, - waarin haar verbeelding gevormd werd, en waarin zij
ontdekte 't wonder ‘taal’ en hoe 't woord de mens veropenbaart in z'n diepste
aandoenlikheid, - haar meer dan 'n ander ontvankelik maakte om de even talrijke en
om haar inhoud veel waardevoller schoonheid van 't verkerstend latijn te ondergaan.
Gesmaakt in de koorbank en in de cel is 't in haar geheel tegenwoordig geworden:
ze spreekt er zich altijd 't veiligst en daarom 't liefst in uit. Wat bij 'n ander 'n vroom
plagiaat is, wordt bij haar 'n ziels-eigendom. En niemand zo scherp, als deze eerst
hoog-begeesterde, later zo diep teleurgestelde klassieke studente heeft ingezien, hoe
de heidense klassiek in de na-kristelike kultuur geen andere opvoedkundige funktie
mag hebben, dan de menselike vermogens voor te bereiden: op 'n scherpe aanhoring
van 't ontzaggelik Goddelik Woord, gelijk dat onder ons wonderbaar onveranderd
aanwezig blijft in de Schriften, verklaard wordt door de kerkvaders, en gevoelig
wordt nagesproken in de liturgie. Want toen dat Woord te spreken aanving, hebben
de Waarheid en Schoonheid pas voor goed zich geopenbaard: toen brak de volheid
der tijden open: de werkelikheid begon.
M. MOLENAAR, M.S.C.

Roeping. Jaargang 3

406

Val
Hoe vreemd Gij nu zijt
Gij doet me geen pijn
Gij wilt alleen
dat nergens steun voor mij zal zijn,
dat ik val
ademloos
altijd, altijd.
Heer dat het is
ieder moment
altijd vallen
de afgrond in
die geen einde heeft.
God, dat ik stil sta
stil
één enkel ogenblik
Geef mij pijn
elke pijn
niet
dit vallen altijd.

GERARD WIJDEVELD
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De kringloop naar het sentrum
Roman-fragment.
Vierde Hoofdstuk.
Drie-hoog, aan de achterkant, betrok hij een andere kamer. Zijn uitzicht: doodse,
grijze achterkanten van huizen, achtertuintjes en een groot steenkolenveld met loods.
Zijn hospita was een kleine, dikke weduwe. Teoreties streng-ortodoks:
de-Heer-zegt-boek-dat-en-dat,-vers-zoveel-en-zoveel,-en-ik-begrijp
niet-dat-u-naar-de-schouwburg-gaat; in de omgang de beschaafde
damedie-wèrkelik-wel-bétere-dagen-heeft-gekend-en-niet-als-pensionhoud-ster-in-de-wieg-werd-gelegd.
Dolf had er z'n plezier in naar haar gepraat (waarin ijdelheid, reumatiese vitaliteit,
kortom heel de burgerlikheid ener middelmatige vrouw-op-leeftijd) te luisteren en
haar doeninkje te volgen. Ze was gemakzuchtig - wat ze voor hem trachtte te
verbergen met een overdreven-ijverige en -vriendelike voorkomendheid telkens
wanneer ze iets deed wat ze (ex professo) niet nalaten kon, b.v. het eten
binnenbrengen; ze was uitermate uitgerekend - maar de uitgerekende daad beging
ze zeer koel en evenwichtig, als deed ze iets dat in de rede lag opgesloten en geen
bijbedoeling had; ze was, bij gelegenheden, uiterst attent - maar dit altijd om zich
daarna 'n nieuwsgierigheid te kunnen veroorloven. O! de veelvuldig-kronkelende
slingerpaadjes waarlangs ze haar weetje trachtte te weten te komen. Als hij haar
plotseling doorzag - alsof ze bij de bocht van een ver wegje (waar je gedacht had
rustig alleen te zullen zijn) plotseling voor je stond: jij had moeite je verbazing te
verbergen, zij keek, alsof ze je wel verwacht had en je verwondering bij geen
mogelikheid begrijpen kon. Dan moest-ie op z'n hoede zijn en hij verzon maar iets
als ze vroeg wat haar niet aanging. Z'n hospita begreep dat meestal - en glimlachte
dan; hij begreep haar - en glimlachte eveneens: maar beiden, alsof ze over iets anders
lachten.
Maar als hem dan plotseling, de hemel mag weten waarom, dit, aha, dit
kiekeboe-spel de keel uit ging hangen, sloeg-ie zich-zelf aan het tegenspreken, liet
ineens alle draden van zijn opgediste verhalen los en het was of zijn goedige hospita
onder een groot spinneweb bedolven wierd, zó schrikte ze dan op:
- En, en, en u zei...., overviel ze hem.
- Ja, dan weet ik het ook niet. Dan schijn ik me (en zijn stem werd kalm en lichtelik
spottend) vergist of versproken of.... weet-ik-veel gedaan te hebben. En hij keek met
een ironies genoegen neer op het
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min-of-meer verbouwereerde gezicht van zijn hospita die ook dàt, n.l. het bewust
loslaten van alle de draden, begrepen had, alleen niet geloofd had, dat-ie dàt zou
durven. Och! maar tenslotte had hij maling aan haar.
Maar in haar huis dat ruim was - brede en witte portalen - en licht en zindelik,
waarvan de straatbel een zware heldere klank gaf, waar de stem van zijn
soms-nu-ja-wel-wat-bedillerige-hospita 'n veerkrachtige levensblijheid ‘uitademde’
- kwamen zijn lichtelik opgejaagde zenuwen weer wat tot rust. Hij probeerde weer:
meer animo voor zijn werk op het buro te krijgen. Hij tastte weer naar een meer blijde
belangstelling voor het leven. Hij kon weer - maar voor hoelang? - leven van de
zindelike meubels op zijn kamer, van de helderheid van een glazen kaasstolp, van
de.... nu ja, van de levenskracht van z'n mediokre hospita, van zijn tafel waaraan hij
schreef. En met dit voedsel kon hij het weer beter doen met zijn hongerloontje: het
vertrouwen dat er ééns toch 'n verandering moest komen, 'n grote vreugde die
plotseling alles veranderen zou, nietwaar? ééns moet dat toch gebeuren.
Zo leefde hij enige weken.
Maar toen steeg, steeg weer de stilte onverbiddelik op uit het eentonige, in niets
veranderde ritme der dagen. Uit de vale achtertuintjes, uit de heininkjes en houten
beschotjes staarde de stilte. Uit het steenkolenterrein. Uit de zwarte ramen der
huizenachterkanten staarde de stilte naar zijn raam, gleed binnen, zoog zich vast aan
de wanden, stond in de platen aan z'n muur, stond in de spiegel achter hem, stond
weer overal waar hij zich keerde.
Hij keek uit het raam: naar de bebladerde en ontverfde waranda's die, als heel lang
geleden bescheten, maar nu al heel lang niet meer bewoonde duiventillen, groenig
aan de grijze achterkanten hingen; hij keek naar de smalle houten trapjes die uit de
altijd stille tuintjes - 'n vlaggestok van heining tot heining, en daarover seniel een
oud tapijt - steil omhoog rezen naar de balkonnetjes: daar scharrelde, zo nu en dan,
even een kind langs de spijlen, rekte er z'n armpjes doorheen en viel weer hulpeloos
weg in de donkerte van een slaapkamer. Daar: het platdakje waarop iedere
Zaterdagmiddag een vrouw kleedjes kwam kloppen: eentonig en verveeld stieten de
huizen de echo's der slagen terug. En voortdurend - tussen dat stille vierkant van
naar-mekaar-gekeerde huizenachterkanten - heel een lange Zondagmorgen, heel een
lange Zondagmiddag lang, dat kippengekakel, dan in dit tuintje, dan in dat tuintje;
onophoudelik, heel een lange Zondagmorgen, heel een lange Zondagmiddag lang,
dat verwoed gewroet en gepik naar een verloren zaadje, telkens onderbroken door
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een plotseling nijdig gestuif van vleugels en een korzelig-kort uitgekokt gekakel. En
over en weer, aldoor zich-zelf met gelijkmatige tussenpozen herhalend, met de niet
te verontrusten verwatenheid van een bourgeois (en toch: hij beweert steeds heztelfde:
ik ben als krullenjongen begonnen, en zie tot wat ik het heb gebracht) aldoor, over
een weer het gekraai der hanen dat iedere minuut tussen die huizen, die grijze
achterkanten der huizen, tot in het eindeloze scheen te verlengen. O m'n God! die
holle, uitgestorven Zondaguren die tot een eindeloze verveling om hem kwamen
staan, die angst dan, die onbenaambare vrees voor de stilte waarin hem de zin der
dingen ontglipte. Wat was, in die grote geheimzinnige stilte waarin een leven werd
voltrokken, de zin van al deze waardeloze dingen. Alles ontzonk hem. Ieder ding
kreeg zo'n geheimzinnige, niet te ontraadselen, zinneloze zin in die stilte. Wat kon
er voor een vreemd verband zijn tussen al deze dingen onderling. Onder dat afdakje
- met die ladder die nooit van z'n plaats kwam - iedere avend een bakkersjongen die
z'n wagen opborg. 'n Moment het vreemde bijeenstaan van die ladder, die wagen en
die jongen - onder dat donker-hellende dakje. Wat verbond die drie dingen aaneen.
Waarom was het zó, en zó iedere avend, - zó, en niet anders. Die jòngen dacht welicht
aan de sinema en aan z'n meisje - en hij stond hier en overdacht het feit dat die jongen
de klankloze kringloop zijner dagen, waarin ook zijn leven langzaam en onverbiddelik
stukdraaide naar het einde, ontging.
Avend. Hij zat te schrijven. - Aan zijn drama!
Boven hem brandde de lamp. Klein, in mekaar gedoken, geheel-en-al in zijn werk
verloren zat hij met kleine gespannen rukjes over zijn tafel gebogen. Als een insekt
dat een blad tot zijn nerven afknaagt; als een pelikaan - die zijn borst openbijt.
Het eerste ogenblik onderscheidde je niet duidelik wat daar kon zitten, wat daar
met zo gespannen rukjes, bijna-onmerkbaar bewoog. Maar plotseling schoof het
achteruit, ging het open - en er werd een mèns zichtbaar. Zoals op een film: eerst zie
je niet duidelik wat er beweegt - een langzame beweging, en je ziet dat je naar een
mens zag.
Dolf had opgekeken, leunde achteruit. Dacht na.
Opeens, met een schok (vanwaar?) strandden zijn gedachten aan de deur die
gesloten was, aan de muur vóór hem: sloten vier muren star rond zijn ontreddering.
Hij was weer niets dan de gevangene van zijn kamer.
Alsof er niets meer bestond - zo stil was het om hem.
Hij verlegde een papier: het werd een ritseling die de stilte alleen verhevigde. Zijn
bange ogen zagen van wand naar wand.
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Aan alle kanten om zich heen wist hij de tierige avendstad.
Hij keek op zijn tafel.
- Niet altijd zo alléén met je-zelve moeten zijn, niet zo buiten alles moeten staan.
Hij stond op. Voorzichtig. Om geen gerucht te maken.
Waarom stond hij op.
Hij ging naar het raam, schoof gedachteloos het gordijn weg. Stiet tegen het botte
donker. Liet toen geschrokken het gordijn terugvallen. 'n Vinger beroerde nog het
gordijn toen hij omzag. Hoor! hoor dat zwijgen zonder oorsprong of uitkomst. Hij
stond hier verloren: als een klok die ergens op een zolder staat te tikken: de familie
is een dag tevoren op vakansie gegaan, en met haar de dienstbode die 't klokje
verzorgde. Dat tikt nu nog een tijdje door (tikke tikke tikke tikke - 'n heel ordinair
uurwerkje tussen zolderbalken) - en valt dan stil: geen mens die 't bemerkt of eraan
denkt.
In het nachtdonker, ergens, zijn hard-verlicht kamer-kubisje. Hij dacht aan de
kamer naast de zijne. Was daar iemand. Hij hoorde niets. Hij hoorde daar nooit iets.
Hij had een gevoel of in al de kamers van zijn straat zich niemand bevond.
Hij bewoog zich - niets verroerde. Hij ging naar zijn tafel - het licht en de dingen
kregen een onwerkelike spanning. Alsof hij dingen zag van een zeebodem - zo star
en gespannen en glazen.
Alles bleef stil. Alsof er iets ging gebeuren, iets vréseliks ging gebeuren. Alsof,
elk ogenblik, iets kon ineenslaan en vergaan; alsof plotseling een afgrijselijk
waanzinnige lach ergens uit die múren zou losbarsten en onophoudelik zou blijven
doorlachen.
Maar het blééf stil, angstig-stil. Er kon, ieder moment, iets met hem gebeuren wat
nooit iemand weten zou. Hij stond alleen, hij stond zo weerloos alleen midden in de
kamer. Dorst niet meer omzien. Terwijl hij omzag zou 't vóór hem kunnen zijn. Deed
niets dan luisteren. Hij luisterde, luisterde, zoals hij nog nooit naar iets geluisterd
had. Dan zag hij plotseling de vestibule-deur zich openen. Er kwam een man door.
Onder de trap stond hij even stil. Zag niet op. Alsof hij zich op iets bezon. Steeg toen
omhoog, langzaam, tree voor tree. Klom, klom langs de eerste verdieping naar de
tweede.
Hij zag niets meer dan de trap met die man in de nacht, die man die klom, die hem
insloot tussen de starre wanden van het kamertje. Hij kon niet weg. (Zag plotseling
zijn voogd - hoe die nu ginds, ver, rustig zat te werken.) Dorst zich niet te verroeren.
Plotseling greep hij naar zijn jas. Maar even plotseling bezon hij zich. Dwong zich
tot kalmte:
- Alles is inbeelding.
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Zonder gerucht te maken deed hij haastig zijn jas aan. Luisterde onderwijl scherp,
maar hoorde niets. 't Was stil, of er niets bestond.
Toen wilde hij kalm de deur openen. Maar 't slot gaf niet direkt mee. Met een
nerveuze ruk wrong hij aan de knop. 't Slot knarste luid en stroef. Met een wilde ruk
sloeg hij wijd de deur open dat het kamerlicht de gang verlichtte. Vóór hem stond
een donker-gekleed heer.
't Was of zijn hart ophield te kloppen.
Dan ontspanden zich zijn spieren, begon zijn hart luid en onregelmatig te bonzen.
't Was de kantoorbediende die naast hem zijn kamer had.
Hij schoot hem voorbij. Groette idioot-luid. Vluchtte de trap af. Liep bang van de
zwarte struiken, bang door het geluid van zijn stappen op het midden naar het einde,
het einde van de stille, halfverlichte straat. Dacht niet meer aan wat zo juist gebeurd
was, liep maar, liep maar: naar het einde van de lange stille straat: daarachter rumoerde
luidruchtig het leven der stad, waren de mensen, het licht, de warmte, de veiligheid,
het lachen, de stemmen....
Achter kafé-ramen, gedempt, de muziek van een strijkje. Op oranjebeslagen ramen,
tafeltje aan tafeltje, schaduwen van mensen, Gejaagd - de laatste armslag die de
drenkeling aan land móet brengen - greep hij de koperen arm van het tourniquet,
duwde zich naar binnen. In het oranje licht, het gonzerig stemmen-gerucht, in de
kleuren, de vele kleuren van kleren en wanden en lampen staat hij een ogenblik stil.
Gretig en arm geeft hij er zich aan over. Zoals een man, die de ganse dag op een kil,
stil kamertje de wacht hield bij een dode, met een gulzig hunkeren in de laatste
magere zonnestralen zich tenminste nog enigszins wil schadeloos stellen voor een
ganse dag ontbering. Hij ging op een tafeltje toe dat terzij in de volte stond.
Hier, hier was het goed, hier was het veilig, hier zat hij niet meer alleen. Het gonzen
der vele stemmen een rustige, vaste muziek; het licht, het oranje lamplicht dat alle
dingen zacht overgoot.
Tot opeens - o, hun ge-dempte stemmen - de mensen weer donkere figuren werden
die verwezen-langzaam bewogen in angstig-uitgefluisterd licht. Iedere figuur schoof
aarzelend in zijn langzaam schuivende schaduw: in dood en stilte.
Schuin tegenover hem zat een meisje. Zij droeg een nauw-sluitend blauw,
mooi-blauw kostuum. Hij zag de lijn van haar slanke volle arm en haar kleine volle
schouder, 't even welven van haar borsten. Maar in haar ogen, in heel haar gezicht
een uitdrukking alsof ze elk ogenblik kon gaan schreien; en toch lachte ze, lachte ze
- maar 't was of heel haar gezicht dan van pijn samentrok en haar ogen iets
waanzinnigs kregen. Ze lachte niet met de twee die bij haar zaten, ze lachte telkens
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om iets dat in de zaal gebeurde. Om wàt zag hij niet. Wou ze de schijn aannemen
een geheim te bezitten dat haar om alle dingen blij deed zijn? Waarom? Om die jonge
man die tegenover haar aan het tafeltje maar aldoor voorover gebogen zat te denken,
te denken, met sombere levenloze ogen (waarover? waarover?); om die vrouw, die
mooie glimlachende vrouw tussen hun-beiden in. De moeder van haar? van hem?
van beiden? Wat was er in deze mensen? Waarover gaan de enkele korte zinnen die
zij wisselen na grote pozen van zwijgen? Welke kwelling verbond deze mensen, of
welke kwelling had hen voor immer uiteengedreven? Maar 't meisje lachte, en de
jonge man staarde voor zich uit, en de vrouw - zij legde haar beringde handen slank
over elkander.
Hij zag op. Dorst naar de verlorenheid dier drie niet meer zien. Zag toen zeven
jongemannen met langzame, verveelde gebaren kaarten, verveeld drinken en bij
tussenpozen moeilik lachen. Hij kende ze allen van gezicht: ze zaten hier iedere
avend; een van hen kende hij van vroeger: die kwam uit dezelfde stad als hij: was
nu twee jaar getrouwd: zou nu vijf-en-twintig zijn; zat nu iedere avend in het kafé.
Met zijn vrouw zag je 'm nooit. Waren die twee niets meer voor elkaar: zij niets voor
hem, hij niets voor haar. Heeft het leven (ze staan nog zo in 't begin) hen niets meer
te geven. Werd dat éne hen één dézilluzie. Maar waarom was hij zo hard voor die
vrouw, probeerde hij niet opnieuw: je kon toch niet je hele leven als twee vréémden
naast elkander leven. Opnìeuw beginnen: en dan proberen er nog maar van te maken
(van het Léven!) wat er nog van te maken was. Och - misschien had hij 't al
geprobeerd. Was 't niet gegaan. Kon hij niet. Kon zij niet. Misschien wilden ze geen
van beiden: bedankten ze er voor: ervan te maken wat er nog van te maken was.
Konden ze daar niet mee tevreden zijn: misschien hadden ze te véél van het leven
verwacht. - Och, maar wat wist je. Je wist niets van hem, niets van haar. Je wist
alleen dat ze getrouwd waren (pas), en dat hij hier nu avend aan avend zat: te kaarten
en te drinken, met iets in zijn ogen en om zijn mond, dat wreed was en hard en bitter.
Die daarnaast zat kende hij ook: die was verloofd geweest; dat was nu af. Waarom?
Wist-ie niet. Hij wist alleen, dat ze veel van elkaar hadden gehouden: dat had hij
gezien. Waar was nu het meisje. Hoe was nu het meisje. Hij zat hier, kaartte en dronk,
deed onverschillig, lachte hard, deed alsof hij zich hier erg thuis gevoelde. Maar hoe
was hij in dit groepje terecht gekomen.
Van de anderen kende hij er geen. Maar hun gezichten: alsof deze allen hun leven
onherstelbaar hadden verwoest, alsof ze allen dat onherstelbare wisten. Het gezicht
van die dwars zat werd vertrokken
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door een grote nerveuze angst, door een verzuurde verachting. Tegenover hem zat
er een in wiens ogen een stille doffe grijze pijn stond, een pijn die hem kwelde, die
hij niet meer van zich af kon zetten, waartegen hij zich niet meer verzetten dorst:
zijn slome bewegingen - alsof hij nu maar alles liet komen zoals het kwam.
Maar kaarten, kaarten. Met iedere kaart wierp je een stuk verveling weg, met iedere
kaart sprong een angst van je af. Maar iedere kaart keerde weer in hun handen terug.
Dan maar drinken.
't Kafé leek wel een plaats waar alle ellende van de stad des avends samenrotte,
en verder rotte.
Maar dat paartje daar, die twee stille rustige mensen, die van niets hier schenen
te lijden of konden lijden.
Maar hèm kwelde nog de man die met z'n rug naar hem toezat, wiens gezicht hij
niet kon zien, die maar strak, strak voor zich uittuurde.
Hij keek niet meer. Hij had gekéken om de angst van straks te vergeten. Had toen
gedàcht, gedàcht. Dorst nu ook niet meer denken. Voelde zich ingesloten. Dook toen
- noodsprong van een hoge brug - hulpeloos onder in het zwoele stromen van de
muziek: liet zich drijven wild en noodlottig tot het einde dat donker en verholen was
en zwaar als het geadem van twee aaneengedreven borsten.
'n Meisje klapte. De wandelende violist lachte even en schamper.
Dolf keek op. Voelde zijn ogen ontredderd. Staarde verbitterd voor zich uit. De
spiegeldeur van het toilet werd opengetrokken: alles achter hem, muren en mensen,
wankelde een moment voor hem heen en sloeg toen weg ('n moment flitste de
vestibule-deur met die zwijgend-stijgende man door zijn denken: maar nerveus hij
wrong die gedachte weg). Herkende zich plotseling gevangen tussen vier, vier muren
met vele, vele anderen.
Van kooi tot kooi werd je gejaagd. Als een beest, van kooi in kooi. Je ontvluchtte
uit de angst van de ene kooi, je werd opgevangen door de angst van een andere. In
een krankzinnige stilte, in een beddingloze leegte. Alles werd stilte, al je angst, al je
pijn - later, later dan leek alles maar 'n angstige verbeelding geweest, zonder
werkelikheid. 't Was soms of je stond - hoe lang, hoe lang; m'n God, al zo eindeloos
lang - tussen twee treinen die langs elkander raasden; jij stond er tussen, kleni, niets
dan één samengeknepen angste; je wachtte op het moment dat je 'n stoot zou krijgen,
'n klein stootje dat je verbrijzelen zou. Maar de twee treinen schoten terweerszijde
van je naar de horizonten uiteen en jij stond alleen, weer alleen, en de stilte zonk
weer om je heen, och, om je lichaam dat enkel maar wat was uitgeput, om je hersens
die enkel nog maar wat stonden samengeknepen. Maar als
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dat over was - och, dan was alles weer gewone stilte geworden.
Maar hij moest ook in de toekomst leven, en niet denken aan het verleden, en niet
denken aan wat er om hem was; je moest vooruitleven op het geluk, het geluk dat
eens komen moest, en alles veranderen zou. Als je maar eerst niet meer alleen was.
Dan zou hij zich kunnen verzoenen met God, dan zou hij die stilte leren vergeten en
al die levensangst: alles zou nog goed worden. Hij zou rust hebben, en eindelik
hebben geleefd, gelééfd. Je zou stil en verzadigd kunnen sterven.
En hij dàcht, dàcht aan dat geluk.
Maar wat dàn met dat wat àchter je lag, waaraan niets meer te veranderen was,
dat zó was, onherstelbaar, zoals het geweest was: met al de ontrouw, de schuld van
je gedachten, van je ogen, van je handen, van je begeerten.
Hij keek op, als om zich van iets te bevrijden. 'n Wilde pijn sloeg naar zijn ogen.
Hij voelde zich golvend van zee in zee - horizonten doken op en verdwenen - gebeurd
van eenzaamheid in eenzaamheid.
Dan stond hij op. Nu maar lopen, lopen, lopen. Laat in den avend sloop hij als een
moe angstig beest de trap op naar zijn kamer.
Dagen later (er zijn alleen maar dagen) tussen twaalf en twee op het buro. Alleen.
Hij liep heen en weer: onrustig, als een hond die de weg kwijt is, als een gevangene
die aan thuis denkt: daar zitten ze nu rond de koffietafel: als hij terugkomt zal hij
een vreemde zijn: zij voor hem en hij voor hen.
Stond in gedachten stil voor de kalender. Lachte, even en onmerkbaar, schamper
met zijn ogen: de dagen gerangschikt in vierkante hokjes: vijf naast mekaar, zeven
onder mekaar: onverbiddelik-regelmatig: vijf naast mekaar, zeven onder mekaar; de
werkdagen grijs, de zondagen in een limonade-kleurtje. Op 't ogenblik stond hij in
dàt hokje. 'n Kalender wees presies aan hoever je met de stompzinnigheid gekomen
was. Iedere dag een hokje naar beneden. Helemaal beneden, ging je weer zeven
hokjes naar boven en dan zakte je weer: ieder dag een hokje.
Op de zetterij tikkerden de zetmasjienes. Dolf lachte, geeuwde. Rond hem het
doeloereus burootje stil en naar binnen gekeerd, als alles dat oud en vervallen is. Hoe
oud was hìj. Een en twintig.
Hij keerde zich om, ging naar het raam.
Keek naar omlaag, naar de winterzon die het plaveisel niet kon raken. De huizen
leken grijzer en armer nog in dit dunne, rafelige zonlicht. In het straatje was het stil.
Een stuk papier woei moeilik een eindje verder door de goot.
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Hij opende het raam, leunde naar buiten. 'n Zachte winterwind streek aan zijn gezicht.
Hij zag naar rechts, naar het einde der straat waar de rievier blauw langsstroomde. Daarachter lag de hoge mooie dijk sterk en groots, daarachter lagen de weilanden
wijd en alomvattend, en nog verder verschemerden violet de kruinen van een rij
wiegelende iepen, en daarachter, daarachter.... Dolf tuurde. Plotseling een schip dat
langsdreef, langzaam en majestaties: hoog en zwaar de sterke witte zeilen. De kleuren
om hem heen verhevigden, begonnen te trillen. Zijn ogen gingen wild schitteren,
zijn borst ademde zwaar en moeilik.
Maar hij sloot het raam: moe, machteloos.
Dacht nog even aan het schip dat nu de horizon bevoer - nam toen de krant, die
mooie regelmatige krant, die alomvattende krant (horizonten sloegen weg, heel de
wereld kunnen we overzien - als we willen, als we willen, natuurlik), die almachtige
krant die telke dag opnieuw 'n nieuwe aandacht blies in zovelen die anders slapende
zouden vergaan (en doodde wie anders wellicht zouden zijn blijven leven), die
nauwgezette kroniek van iedere dag, die stipte kroniek die alles en alles registreerde
('n nageslacht kon de stompzinnigheid dan haarfijn rekonstrueren), die onverschillige
kroniek die 't produkt leek van enkel een masjiene (wèg verleden, wèg toekomst, wij
vreten en bijten onze penzen vet en zat aan het heden, en aan het heden alléén), dat
vreemde papier dat zich liet doorbladeren één keer, twee keer, drie keer, waarop je
vingers een wijsje konden trommelen, waarop en waarmee je vingers konden spelen
als een tijgerjong met een leeggebloed kadavertje, dat papier dat je niets zei, waarin
je niets vond en dat zich in stukjes liet snijden voor de w.c., en waaraan je je dagen
kruisigde om te kunnen leven.
- Maar de grote, politieke, sosiale, godsdienstige vraagstukken!
- Jawel, jawel.... Maar het liedje, het onvindbare liedje dat je stil voor je uit wil
lopen te neurieën door de ochtend. - Maar de ochtend is sinds lang al niet meer een
prille, ontwakende maagd.
Gelach van buiten: de meisjes van de Mulo kwamen voorbij - óók iets wat zich
iedere dag herhaalde. Weer een van die dingen, waarmee je het weer voor enkele
ogenblikken proberen kunt, waarop je weer een paar minuten teren kunt. Maar weer
kijken: hoe dat wereldje dééd: naief, ongekompliseerd, blij om iedere dag, ho dat zo
maar ging, ging naar het leven, het grote leven - dat alles stukbrak, ordelik (als een
kalender), iedere dag een stukje meer, onverschillig, als wist het niet wat het beging
(zoals die meisjes niet wisten wat ze deden aan die ene die hun mikpunt was).
- Als zij het leven kunnen leven - zoals het wàs. Wreed, o ja wrééd kunnen zijn,
hard, hardvochtig - en het niet weten. Nìet meer
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verlangen, niet wéten dat er een verlangen bestaan kan. Eenvoudig zijn, als een der
velen zijn. Niet anders. Nooit anders geweest zijn. Onbewust kunnen zijn. - - Maar
hij was zoals hij was, en daar was niets aan te veranderen.
'n Straatdeur tegenover zijn raam ging open. 'n Meisje kwam naar buiten en zette,
voor de bloempot achter het raam, een schoteltje melk op het vensterkozijn. O, lieve
idille van iedere dag. En nu wacht het meisje niet buiten op het poesje, op het lieve,
snoeperige, snoezige poesje. Nu sjokt ze vluks naar binnen op haar slofferige
pantoffels. Nu komt ze staan achter het raam, achter het potje met het plantje dat nog
niet bloeit (maar zeker zàl gaan bloeien). En opeens, ergens vandaan, het poesje dat
op het vensterkozijn springt. 't Poesje van haar aanstaande: het poesje brengt de
groeten over. O lieve, lieftallige idille van iedere dag hetzelfde. Zie, 't poesje is
klaargesloeberd, het krauwt zijn rugje tegen de buitenkant van het glas en het meisje
lacht en streelt aan de binnenkant. Dan springt het poesje weg en brengt haar groetenis
over. (Haar aanstaande zal het poesje strelen op de plaats waar het meisje het zou
gestreeld hebben - ware het niet te koud geweest om buiten te staan). Lieve idille
van twee onbewuste mensen, lieve idille waarvan hij niet meer zal kunnen leven als
zij-beiden getrouwd zijn. En dàt zal nu wel gauw gebeuren. En dàn, dan begint het
leven! het léven! 's Zondags hoge hakken; verheft uwe harten: de Zondag is de dag
des Heren. Vrede en gebakjes hen-allen die zijn van goede wil.
En de meisjes van de Mulo, als zij langs kwamen, lachtten spottend: om het meisje
met haar melk en haar poesje. Maar die, die begrepen nog niet wàt liefde was.
Liefde, dat was....
Toen hij zich omkeerde stapte met veel grasieuze nonsjalans (nietwaar, o vrouw,
wij moeten met de sierlike zwaai onzer armen een kras schaatsen doorheen alle
problemen) het sportredakteurtje binnen. Met de polisieberichten.
- Goeie middag. Morgen ga jij ze wel halen....!?
- Goed, goed.
- Wat een meisjes, hè? Snoezen!
Toen, met een jeugdige goden-ernst zette hij zich neer, werkte de polisieberichten
uit. Met kleine vaste rukjes, ernstig en zelfverzekerd, als verzette hij dat moment de
aardbol.
Achter hem stond Dolf, groot, en glimlachend; de armen over elkaar.
Dan kwam, met grote hoge stappen en z'n tas in een hoek smakkend, de andere
redakteur binnen:
- Nou! 't is erdoor!
En alsof hij enkele elkaar vijandige mogendheden tot een vredes-
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konferensie had kunnen overhalen, zo viel hij met een welvoldane smak op z'n
burostoel neer (de wieletjes piepten verschrikt).
't Sportredakteurtje schoot bedrijvig uit z'n werk op:
- Wàt is erdoor?
De ander, op een toon alsof hij zijn plannen allang bekend veronderstelde:
- Nou! de boerderij huren....! We gaan de boerderij huren....!
- De boerderij? Welke? Waarom? Wie zijn die ‘we’? Als de polisieberichten dat
moment onder z'n vingers tot stof waren vergaan, had hij niet ademlozer kunnen
vragen.
- Nou: ik, en de lui van de andere kranten. Die boerderij daar aan de overkant van
de rievier.
- Verrek, kwam het spijtig-langzaam uit het sportmannetje. Er was in zijn toon
iets van het verwijt dat ze niet aan hèm hadden gevraagd van de partij te zijn, en dat
ze voor hèm dat plan altijd hadden verborgen gehouden - terwijl hij altijd had gemeend
(omdat zullie net zo deden) héél vertrouwelik met ze om te gaan. En met enige
verwondering waarin zijn spijt nog natrilt:
- Waar is dat voor?
Dolf wist het, Dolf had het terstond begrepen. Maar hij wist ook dat er niets van
komen zou. Want tenslotte: géén durfde, ook maar 'n moment, het leven, het leven,
dat je je dageliks brood moest geven, laten glippen. Allen waren ze bang voor 't
Onbekende dat dan ging komen. En daarom durfden ze ook geen van allen hun
verlangens naakt in de ogen zien. Ze dorsten niet los uit de kleurloze sleur die alles
in je ging doden, alles, langzaam, in je ten dode zeulde. Tot bezinning durven komen,
je ogen uitwrijven en dan het leven voor je uithouden, keuren en dan je bevrijden,
het wegsmijten....!? Durven te erkennen dat het niets is, je niets geeft....!? Jawel,
jawel - maar dàn, dàn, wat dàn? Juist! wat dàn, wat dàn. En er was er niet één, die
er tussenuit dorst, hij ook niet, hij-zelf ook niet. Niemand niet. Hou vast wat je hebt!
Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht! Met je beide benen op de grond
blijven staan! Wat jij - heel het leven heeft zich geschift en gezuiverd tot een eindeloze
rij onomstootbare gemeenplaatsen. De mensen - ze verlangden, deden een poging 'n armzalige, - dachten graag over het ander na, maar vèrder gaan, dóórgaan - dat
durfden ze niet. Zie je, maar je moet daar ook niet aan toegeven. Als je met je
verlangen geen raad weet, als je leven zit vastgesnoerd tussen kantoor, vergaderzaal,
pension-hok, kafé, in een onontkoombare sirkelloop tussen straten die over je heen
staren, tussen straten die in zich gekeerd dromen van God-weet-wat, als zich in je
leven allemaal mensen dringen die je haatte om hun stomp-
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zinnige burgerlikheid, die zich van jouw leven meester maakten, en die je erin moest
toelaten omdat je er afhankelik van bent, als je je leven voelde als een leven-verloren
sirkeltje, een boogje dat wegwiste, iedere dag meer, als iedere dag méér echoloze
oneindigheid over je leven spoelde - zie je, dan moet je zien boven je verlangen uit
te komen. Je verlangen de kop indrukken. Beperk je. Wat minder mens zijn, aarde
worden, dier. Een dier dat alleen maar onder een striem gepijnigd op kan springen
en 'n gehuil uitstoten - of ook dàt dikwels nog niet eens - en dan weer geduldig,
zwijgend, angstig onder het juk kruipen, gedwee. Leer je aanpassen. Word een sosiaal,
een sosiaal mens.
Buiten lachtten kinderen, wipten met een handkar. Zó, als die handkar, maar met
je laten sollen, zó je maar laten gaan en bewegen.
Sterf! - en je zult leven! Bovendien, bedenk, 'n stadsmus leeft van de drek die hij
op straat vindt. En wij àllen zijn stadsmussen, géén adelaars.
En is er iets in u dat herinnert aan grootheid, aan een wiekend adelaars-verlangen
naar glinsterende gletschers - leer dat dan glimlachen, rustig en gelaten, over het
musje in u dat van de straatdrek leeft.
O, geef mij lach-gas, geef mij lach-gas - want ik wil léven!
Dolf staarde angstig voor zich uit. Zei niets. Hij zei nooit veel: hij was nog wat
‘menschenschuw’. Iets van vroeger nog. - Geen nood! ook daarin evolueren we.
Hij voelde zich een vreemde. Vastgeklemd door een verlangen waar hij geen raad
mee wist. Maar wat verlangde hij dan. Wat hij verlàngde? (Alsof een wild beest in
hem oprees, 'n sprong ging doen. Sprong het? Maar het sprong in een schot. Het
tuimelde zwaar en machteloos aan de grond.) Hij leunde hulpeloos terug in zijn stoel.
Och - wat kontakt met mènsen. Och - de mensen anders: eenvoudiger, eerliker
misschien. Wat meer liefde. Niet al dat gekonkel, niet alles zo om geld en nog eens
geld. Gezond sàmen-leven: mèns en mèns - hij wist het ook niet anders te zeggen.
Niet altijd zo tegen buitenkanten moeten botsen. 't Leven werd zo zo lelik. Zo kon
je 't niet uithouden, konden ze 't op de lange duur geen van allen uithouden. Lèven?
Lèven? - och. Als je maar wat mensen had om mee te praten, wat mensen die 'tzelfde
dachten en voelden als hij.
Maar hij was schuw. Daarom ontweken de mensen hem. Dat was ze te lastig:
kontakt te zoeken met een die zich niet gaf, die maar niets deed dan kijken, kijken.
De doortastenden, de zelfverzekerden haalden meelijdend hun schouders op, scholden
hem een onnozele hals. Goed dan maar. Hij kon het ook niet helpen. Hij kon het niet
van
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zich afzetten. 't Reëele leven, 't leven in zijn dagelikse uitingen - hij zag het zo ver
van zich af. Hij had altijd het gevoel alsof de mensen in een andere wereld leefden
dan hij, alsof hij niet bij hen hoorde, alsof hun wereld hem eigenlik niet aanging.
Alles was hem zo onwerkelik en vreemd geworden in die grote stilte waarin het leven
gebeurde. Hij trachtte, o hij trachtte wel zich voor het dageliks gebeuren te
interesseren, om dichter bij de mensen te komen, hij trachtte hartelik te zijn voor de
mensen waarmee hij om moest gaan, maar 't bleef hem alles vreemd. Hij voelde zelfs
dageliks hoe hij er meer en meer van vervreemdde. Van de mensen, van het dageliks
leven, van zijn dageliks werk op het buro. Van dat werk dat al z'n tijd in beslag nam,
dat hem wegdrong uit zich-zelf, dat hem verhinderde zich-zelf te zijn, z'n eigen,
geestelik leven te ontwikkelen. Tussen slaap en slaap - en iedere dag was hetzelfde
- deed hij werk dat buiten zijn aandacht, buiten zijn eigenlike leven stond, dat hem
belette zich geestelik te ontwikkelen, dat hem het beste deel van de dag geestelik
dood deed zijn; en in z'n vrije tijd (de tijd die hij gedacht had zich-zelf te kunnen
zijn) dreef hem de stilte uit zijn kamer, moest-ie de straat op: om wat mensen te zien,
wat geluiden te horen, kon-ie niet werken, niet lezen, dorst-ie niet denken. En dan
laat in de avend kwam hij terug: om te slapen. Stond de volgende dag weer op om
z'n werk te doen, weer uit te gaan, weer in z'n bed te kruipen: om te slapen, te slapen
als een beest, als een die nooit behoefte had alléén, alleen zich-zelf te zijn.
Toen kwam hij in aanraking met een jonge man die hem introduseerde in zijn klubje
kennissen. In het begin was hij hen blijven ontwijken, had wat onverschillig
geglimlacht als hij toevallig een van hen op straat passeerde, gedaan alsof hij zich
voor hun kringetje niet interesseerde. Maar, op een avend, drong zich fel het
beangstigend besef aan hem op: dat hij zo vreselik van het leven vervreemdde, dat
hij zo ver van het leven, het dagelikse, het gewone leven verwijderd raakte (als die
wereld eens voor altijd, voor altijd gesloten bleef, als hij daarin nu nooit meer kon
terugkeren) ....en hulpeloos had hij een nauwer kontakt beproefd.
Toen bleken ze, bijna-allen, kinderlik-blijde mensen, die door het leven nog niet
waren aangeraakt, die nog onbezorgd konden lachen en blij zijn. Hij hield van ze,
hij wou tussen hen zijn: wat stil luisteren naar hun praten. Het deed hem goed hun
stemmen, hun gelach. Bij hen werden de dingen goed en zacht, bij hen voelde hij
(de eerste keren, de eerste keren!) een nieuwe genegenheid voor het leven in zich
ontwaken. Die avenden werd het stil hem; waren zijn gedachten
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goed en zuiver. Als zij hem aanspraken - kon hij soms niet antwoorden: een vreemde
ontroering, een vreemd-eenzaam geluk snoerde zijn keel. Hij wist ook niet wat te
zeggen, hij voelde zich alleen maar gelukkig, gelukkig om hun geluk, gelukkig om
al die levensblijheid.
Och ja, en dan waren er onder hen een paar die óók verlangden naar een andere,
een betere samenleving: die waren kommunist. Dan lazen ze 's avends antoeziast
voor uit Heyermans, Roland Holst, Scheltema, van Collum, Tagore, Duhamel, Tolstoi.
En dan las hij daar ook maar wat uit voor. Gaf ze later Ibsen, Strindberg,
Dostoyewsky, Hello.
Maar dan ging hij weer weten, weten dat hij ze vreemd bleef. Waarom? Och.
Zij lazen die boeken om de ideeën daarin. Die kwamen overeen met de hunne. Hij
las ze om de pijn die deze mensen, allen, hadden geleden door hun liefde voor de
mensen, door hun verlangen en hun streven naar een eerlike, zuivere verhouding van
mens en gemeenschap tot het leven; hij las ze omdat het leven deze mensen zo had
gepijnigd, omdat het leven sterker was dan zij, altijd sterker dan zij was geweest. En
dan: hij kon de mensen die zij liefdhadden, ‘'t verdrukte proletariaat’ niet liefhebben.
Die illuzie had hij al zo lang geleden verloren. Een van de eerste die er aan was
gegaan. Och - en dan dat meisje dat twee schriften vol menslievende gedachten had
samen gelezen.
Toch bleef hij met hen omgaan. 't Moest maar gaan zoals het ging. Hij zou maar
niet meer vragen. 't Moest maar goed zijn zoals het was. Als je maar wat mensen om
je had - wanneer je 't op je kamer alleen niet meer kon uithouden.
Op een avend liep hij met een van hen op straat. Ze zwegen. Dolf dacht aan die
naast hem liep en aan diens meisje.
De ander verbrak het stilzwijgen (terwijl hij met zijn stok een schil wegmepte naar
de goot):
- Wat zou jij doen, als je al heel lang met een meisje was omgegaan - op 'n meer
intieme manier dan, begrijp je - en je merkte dan dat je niet meer van haar hield, dat
het toch niet dàt was, wat je gedacht had. En.... als je wist dat dat meisje er vreselik
onder zou lijden, veronderstel dat je het af ging maken. Temeer: omdat dat meisje
op zó iets helemaal niet bedacht is.
Hij had gesproken, rustig, onverschillig, als over een probleem dat hem enkel
interesseerde - maar hem verder niet aanging. Maar och, dat te vele gekijk naar de
étalages, dat te druk spelen met zijn wandelstok.
Dolf kende zijn meisje, hield van haar om haar mooie, heldere ogen, hield van
haar die zo onbezorgd en levenslustig nog het leven
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aanvaardde en die, om het verdriet van een ander, zo plotseling stil kon worden en
haar meelij - o, haar bange, hulpeloze houding - niet te verbergen wist.
Hij zag haar nu, zoals ze zou zijn wnaneer die ander het af ging maken - geleidelik
(niet ineens, dat kon niet), langzaam haar voorbereidend op die slag, weken lang:
met 'n plotselinge onverschilligheid voor wat haar interesseerde, met een afwezig
zijn van z'n gedachten, met 'n juist-tegenovergestelde mening, met 'n zacht-spottende
blik, met 'n hard woord, met een leugen die ze wel merken zou, met uit z'n humeur
te zijn. Zo ongemerkt doorheen hun dagelikse omgang met alle mogelike kleine
dingen zou hij haar voorbereiden. Dan zou hij het zeggen, of misschien dat ze 't dan
zelf ging bemerken. Dan, met een schok, de realiteit. Alsof z evoor een afgrond was
komen te staan. Alsof ze plotseling (waar? waar?) uit een slaapwandeling ontwaakte.
Dan met één slag alles weg, heel dat lieve primitieve zieltje verbrijzeld. Niets dan
verbijstering om dat onverwachte, onbegrijpelike leed.
- Nou? wat zou je doen? en hij bleef staan voor een etalage alsof plotseling iets
zijn aandacht had getrokken. Dolf keek hem van terzijde aan, zag hoe even een pijn
zijn wenkbrauwen samentrok.
Dolf wist geen uitweg:
- Zag je wat.
- 'k Dacht het.
Dan was 't weer stil.
- Nou? vroeg de ander nog onverschilliger.
Als een van de twee niet meer van de ander hield, dacht Dolf dan kunnen ze ook
niet meer met mekaar trouwen. Maar waarom, waarom gebéurde dat. Hoe het zo
gegroeid was, begreep hij wel, dat had hij zien aankomen: ze hadden elkaar leren
kennen toen ook hij nog was als zij; maar in een klubje luidruchtig erop-los-levende
vrienden was hij van haar die hetzelfde gebleven was, vervreemd, was hij de dingen
anders gaan bezien, en andere dingen gaan verlangen. Maar waarom al die pijn.
Waarom moesten twee mensen van elkaar zijn gaan houden - als hun liefde enkel
een wilde, nodeloze pijn moest worden, een pijn voor dat meisje dat het toch aan
niets verdiend had. Wat kon je voor haar nu doen, hoe moest je haar nu weer gelukkig
maken. Kon je maar zeggen: neem mij, ik wil alles voor je zijn, ik wil je geven wat
die ander je niet geven kon. Kon je haar maar langzaam uit haar verbijstering tot het
leven terugroepen met een langzame genegenheid voor jou. Maar zij, zij hield van
hem die naast hem ging en die nu niet meer van haar hield. Die nu zeker van haar af
moest, nu hij met iemand over zijn verhouding gesproken had: zijn
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verlangen had zich geuit - en nu, nu zou dat niet meer zijn tegen te houden.
- Nou? En toen spottend: je hebt wel làng werk!
Och ja, zie je, later, natuurlik, later zou die pijn wel overgaan, zoals alle pijn
overging: ‘de tijd is de beste heelmeester.’ Later zou het misschien zelfs zijn - alsof
die pijn nooit was geweest. Alles werd stilte, nietwaar. Maar vóór het zover was.
Misschien bleef er, na alles, niets dan een beklemmende leegte. Twee treinen die
langs elkander raasden. Zij stond er tussen, klein, niets dan een samengeknepen,
afwachtende angst. Je wachtte op het moment dat je 'n stoot zou krijgen, 'n stoot die
je verbrijzelen zou. Maar de twee treinen schoten ter weerszijde van je uit elkander
naar de horizonten - je stond alleen, weer alleen, en de stilte zonk weer rond je
lichaam, dat enkel wat was uitgeput.
- 'k Weet het niet. 'k Weet het niet. Dolf voelde een grote hulpeloze verlatenheid.
Dan, alsof hij iets stuk beet (onverschillig fluisterend om z'n angst niet te laten
merken):
- De teorie is natuurlik: als twee mensen niet meer van mekaar houden dan kunnen
ze ook niet trouwen.
- Dat is de teorie....
- Ja.
En dan nog eens, als verslagen:
- Ja.
Weer zwegen ze. Totdat de vriend thuis was en ze afscheid namen.
- Ga je nog mee naar boven?
- Nee zeg, nee.
- Nou, tot ziens dan.
- Ja, tot ziens.
Als altijd: de vriend glimlachte, Dolf glimlachte. Alsof er over niets was gesproken.
Maar in Dolf was er iets kapot, en een grote trieste eenzaamheid.
Hij ging naar huis.
Zie je - het lijden bracht je ten slotte (in laatste instansie) tot God. Misschien was
ook dit een weg waarlangs God die twee mensen dichter tot zich wilde voeren. Maar
zouden ze er komen - als geen mens hen hielp. Als je dat maar wist. Kon-ie maar
zeggen, kon hij maar zeggen dat God de mens pijnigde en deed sterven om hem te
laten verrijzen in Hem, om geboren te worden in hun zielen. Dat God naar hen
verlangde. Ook zijn denken was door het lijden naar God gevoerd, en ook zijn leven
zou nu in God zijn, als dat ene, dat éne er niet geweest was. Maar hij kon niet in God
leven, voor hèm was God nooit
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een geluk geweest; als hij Hem trachtte te dienen werd heel het leven - van uur tot
uur - hem één wrede kwellende angst, dan was het of al zijn zenuwen ten uiterste
werden verfijnd, dan werd ieder lichaam, iedere beweging hem een wrede,
zoet-aanjagende bekoring, dan had hij geen ogenblik meer rust. Zie je, maar dàt, dàt
was bij ànderen niet zo: Voor anderen kon God een geluk zijn, voor anderen kon het
leven in God een blijde milde rust zijn. Maar hij kon over dat geluk - dat voor hem
niet bestemd scheen, maar zeker voor anderen, - hij kon er niet over praten: hij kon
niet anders over God praten dan met een koude stem (God was iets van zijn hoofd
geworden, niet van zijn hart), met een paar onverschillig uitgestoten woorden, met
een starre, verbitterde glimlach - als over een verloren lief. God scheen niet om hem
te geven (en intussen verging zijn leven aan stilte en dood, en ver van de mensen).
Goed! Goed! Goed dan maar. Maar tòch, tòch, hij had zo graag over God gesproken
- om die mènsen, om dat meisje, dat nu (in die geheimzinnige stilte waarin een leven
voltrokken werd) ging lijden en misschien geen uitweg zou weten (totdat de Tijd de
wonde zou helen, de Tijd de wonde van dat meisje vol meelij).
Een grote trieste eenzaamheid zonk al wijder en wijder om hem heen.
Alsof hij weerloos zonk naar de bodem van de zee, al verder en verder van het
leven - dat hij zo liefhad.
- Och, maar waar liep hij eigenlik over te denken. Misschien was alles heel anders.
Beeldde hij zich alles maar in. Misschien leed zij niet, misschien leed hij niet.
Misschien vonden ze het allebei heel gewoon. - - - Misschien moest hij, Dolf, er
alleen maar onder lijden.
- Nietwaar?
- Dat zou het wel zijn.
Maar lopen, lopen tot hij moe werd en naar huis kon om te slapen, als een dier.
Wéér een dag voorbij. Waarom.
- Ik kan het ook niet helpen.
Om een lachend paartje lachte hij bitter.
(Wordt voortgezet)
HENRI BRUNING
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Dat sprookje het feodale kasteel
I.
Onder den blinkende hemel stond er het fraaie kasteel midden in zijn klaar-groene
grachten, grachten, van rimpelingen, als 't waaide, vervuld, en stil het sprookjeskasteel
weerspiegelend in de stille, in de maanheldere brabantsche zomernachten. Langs de
grachten en klaar of gebroken en troebel diep in de grachten stonden de zeer schoone
eiken, de broeders o de stammen waarop het licht zoo zijn prachten en zijn cirkels
van zilver kan slaan en de kruinen als zingende schepen zeilend in de hemel mee de
roep van de vogels en de groote roep van de wind, die zijn stem luide maakt van dat
gebruisch in de boomen, in de wondervolle looverdiepten van de boomen. Ja, dat
fraaie kasteel, ge zaagt het twee keer, een antiek, een goties huis mee de heel vele
vensters glas in lood en bruine gebinten en halve slagvensters geel en rood, roode
zandloopers op gele vlakken, en de blauwe leien daken en de torentjes, die spitse
hoogmoedige dingen gestreeld door de winden en de wolken, en ge moest door een
bijna altijd geheel open zeer hoog hek een brug over de gracht over en dan een
kronkelende kiezelweg, langs evene gazons mee palmen in groene kuipjes en mee
vele bloemen in ronde perken en mee heel vel rhododendrosbosschen en naar achter
weer de eiken en juniperusstruiken en dikke zware beuken, die trouwe ouwe wijze
kerels van koningen, en dan kreeg-de-ge weer een brug, een steenen mee
zwartgeteerde ijzeren leuningen en dan kwaamde ge aan de deur, asjeblief, een mooie
gotiese deur en dan moest-e-ge bellen. En dan kwam er een meid. Om de drie weken
een andere. Rooie blonde en zwarte meiden. Meiden mee groote, kleine dikke,
kromme en rechte neuzen, mee Germaansche en mee Romeinsche neuzen. Mee
allerlei oogen, blauwe en groene, opene, trouwe en valsche, mee stekelige loeroogen
soms waar kwaad en vergif in zit. Ja, den baron kon niet goed zijn personeel houden.
Ja zeker, daar woonde een baron op dat kasteel. Och arme zijn huis van zoo zuivere
gotiek, wezenlijk, en hij zelf had geen gotiek in zijn kop, laat staan in zijn ziel, zijn
kleeren wieren in Engeland gemaakt, en waar het hart van dien mensch zat, dat wist,
onder ons gezegd, niemand. Zelfs de barones wist het niet, en ze maakte er zich ook
niet druk over en ze zocht er ook niet naar.
Een baron en een barones, ja, een manneke en een wijfke, maar een adelijk manneke
en een adelijk wijfke en ze hadden een dochter, de jonkvrouw. Was haar naam
Angelica? Was haar naam Adèle?
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Wie zal het zeggen! Den bron, zeeje de boeren. De bronnes, zeeje de boeren. En de
freule, zeeje de boeren. Dat was het adelijk huisgezin van het kasteel. En Franswa,
zeeje de boeren.
Franswa reed de freule in een wagentje. De freule was lam in d'r beenen. Franswa
droeg een grijze broek mee een Engelsche vouw er-in: twee rechte striepen over de
pijpen, en hij droeg een lange blauwe jas mee zilveren knoopen, een hooge blinkende
boord mee een witte das en een hooge hoed mee een pauweveer opzij in het lint
gesteken. Hij reed de freule in een wagentje.
Franswa dat is nou bekant nie 'ne mensch. Hij is Franswa en daarmee uit. Die Franswa,
die nooit lacht, Franswa mee zijn vouw in zijn broek, die man, die blauwe lange jas
mee blinkende knoopen. Zijn lippen zijn altijd gesloten, stijf opeen geklemd en het
schijnt, dat hij niet veel kan praten. Oui, mademoiselle! zegt Franswa, omdat hij
fransch moet praten, mademoiselle moet zeggen, en het altijd mee zijn meesteres
eens is.
- François, il fait beau temps!
- Oui mademoiselle!
- François, je voudrais rester ici quelques moments.
- Oui, modemoiselle.
- François, vous êtes ennuyeux!
- Oui, mademoiselle.
Ja, de freule noemt hem dan ook: l'homme qui dit oui.
Den baron, die adelijke man mee zijn blauw bloed, die heeft een heele doodgewone
naam. Hij heet de Smit. Zoo kan ook een klerk heeten: G.J. de Smit. Maar den baron
heet Louis-André en de Smit van zijnen van. Waarom de Smit? Natuurlijk omdat hij
drie hoefijzers in zijn wapen heeft, drie zilveren hoefijzers op een blauw veld. Zijn
knecht heet Pierre. Zonder van. Ja, eigenlijk heet hij Peer. Het is een boerejongen
uit het dorp, de eenigste boer bij al die fijne bediendes uit den Haag, en ook zoowat
de eenige, mèt Franswa, die het uithoudt bij den baron.
- Sacré dit en dat, mijn laarzen blinken niet, zegt den baron.
- Sacré dit en dat, dan zal ik ze nog eens poetsen, zegt Pierre.
Hij pakt de laarzen en gaat ermee de kamer uit en wandelt er evekes mee rond en
komt weer terug zonder iets aan de laarzen te hebben gedaan.
- Asteblief!
- Merci, Pierre, zorg dat ze voortaan direct zoo blinken!
- Ja, mijnheer den baron!
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En dan hedde ge daar Willem, die Guilleaume heet en die chauffeur is en die meestal
William genoemd wordt. Waar komt hij vandaan? Uit Engeland, misschien wel, die
William, of uit den Haag, die Willem. Hij veracht ielekendeen en hij heeft een pet
mee een klep die heelemaal in de oogen staat. Zijn oogen zijn twee spleetjes, recht
als zijn klep, en zijn mond is een rechte streep, recht als zijn klep. Hij zit achter zijn
stuurrad en zijn hoorn toetert de menschen opzij, hij kijkt niemand aan, hij kijkt altijd
recht voor zich uit. Als de auto stil staat dan komt hij van zijn plaats, hij opent het
portier, en, mee zijn een hand aan zijn pet en de andere aan de knop van het portier,
staat hij de menschen te verachten, die komen kijken of den baron of de barones uit
de auto komt.
De barones is een groote slanke dame mee een gezichtje teer en blank als porselein
en twee grijze oogen en grijs haar en zij is meest in het paarlgrijs gekleed. Men zegt,
dat zij zich baadt in melk. Men zegt, dat zij een plee heel voor zich alleen heeft, waar
zelfs den baron nooit op mag. Men zegt, dat zij een badkamer heel voor zich alleen
heeft, waar den baron nooit een voet in mag zetten. Men zegt, dat zij een eetkamer,
een boudoir en een bibliotheek heel voor zich alleen heeft, waar nergens die arme
baron ooit een voet in mag zetten. En komt hij ooit in een van deze vertrekken en is
de barones daar toevallig aanwezig, dan strekt zij gebiedend den arm naar hem uit
en zegt:
- Mijnheer den baron, wilt u zich subiet verwijderen?
En dan zegt de baron:
- Asteblief mijne gemalin.
Of ze dus Hollandsch praten? Misschien praten ze wel Italiaansch! Maar vloeken
doet de baron bij voorkeur in het Fransch. Dat is netter.
De baron zit dus onder den plak, maar dat belet niet, dat hij zijn pakken in Engeland
laat maken. In Londen. Daar wonen de beste kleermakers van Europa. Den baron
draagt pakken die duurder zijn dan die van koning George, den koning aller Britten.
Als den baron een nieuw pak moet hebben dan belt hij Pierre en als Pierre dan komt
dan zegt-ie:
- Roep William!
Pierre weet dan meteen al, dat er naar Engeland gereisd wordt, want op de reizen
naar Engeland heet Willem, die Guilleaume genoemd wordt, altijd William. En als
William dan komt, dan zegt den baron:
- We gaan naar Londen. Zorg dat je om zoo en zoo laat gereed zijt en klaar staat
men den wagen.
- Yes, zegt William.
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Kijk, dan zou men toch wel zeggen, dat William uit Engeland komt, die Guilleaume.
De boeren zeggen: Gillion. En sommigen zeggen, dat dat feitelijk de naam van een
ezel is.
En dan gaan ze naar Engeland, naar Londen, Louis André baron de Smit en
William. De auto gaat mee op de boot, asjeblief! Den baron kan er in Londen toch
geen gaan huren! In Londen zoekt den baron zijn pak uit, een soortgelijk als het
laatste nieuwe pak van den koning aller Britten en dan nog een bietje duurder. En
den baron laat zijn pak aanmeten. En dan gaan ze terug. En veertien dagen later gaat
de baron passen. En dan moet de auto weer mee op de boot. Zoo kosten zijn pakken
nog al wat duurder dan die van den koning aller Britten.
Nee, den baron is natuurlijk niet altijd op zijn kasteel aanwezig. En de baronnes nog
minder. De freule wel, die is er heele zomers onafgebroken. Ge kunt ze dan elken
dag zien, da witte meisje in haar wagentje en de blauwe en grijze Franswa erachter
- langzaam onder de beuken, langs de gazons. Die lastige baron, als ie in den Haag
is dan komt hij soms plotseling over, mee de trein en dan schrijf-ie van te voren
eenen brievekaart naar Frieduske Sanders, den handelaar in bouwmaterialen en
rijtuigverhuurder, dat-ie mee zijn rijtuigje aan 't station moet zijn. Dan weten ze op
het kasteel niet, dat de baron komt, dan kan ie ze overvallen en zien of alles op order
is. Soms laat ie het bericht door het kasteel verspreiden, dat hij voor drie weken
weggaat. En dan gaat-ie. Maar de tweede week is-ie op deze wijze al zoo onverwachts
terug. Frieduske Sanders mee zijn rijtuigje rijdt hem waarachtig plotseling de brug
over. En den baron inspecteert het heele kasteel. Hij vindt ongerechtigheden,
bagatellen, bijvoorbeeld zijn plee is niet geboend mee boenwas, of zijn chiffon op
de toilettafel is leeg. Dan vloekt hij Pierre stijf, sacré dit en dat, en die verzuimt heeft
de plee te boenen mee boenwas die gaat er onmiddellijk uit. Hij is verschrikkelijk
gesteld op orde, Louis André baron de Smit, evenzeer als op de pakken van zijn
Engelschen tailor.

II.
Daar hedde ge nou Peer, de zoon van Mieke van de Kraaienhut, die laat zijn pakken
niet in Engeland maken, die jonge man, die laat zelfs heelemaal geen pakken maken,
want hij loopt rond in de broeken, de vesten en de jassen van zijn vader zaliger. Zijn
vader is al lang dood. Toen zijn vader stierf was Peer nog een kleine jongen en hij
herinnert zich van dien dood weinig meer dan dat hij vader heeft zien liggen in de
alkoof en dat er twee kaarsen brandden op een tafeltje mee een witten doek en dat
de pastoor daar was, da goeje

Roeping. Jaargang 3

428
pastoorke mee zijn witte krullen, wit en krullerig als schapenwol. Nou is Peer 'ne
jonge man van den leeftijd van een en twintig jaren, ja, en hij is knecht op de hoeve
den Nachtegaal. Daar werkt-ie mee de geweldige drift van zijn jonge kracht. En hij
brengt zijn stuivers naar moeders, moeder die met kousen stoppen voor andere
menschen ook nog 'ne cent verdiend. Hun huiske is klein, wit, een deur en aan
weerskanten een raam, een pannendak en 'nen schoorsteen. Ze hebben neven hun
huiske het kleine schuurke. Vier groote krooneiken staan daar bijeengetroept op de
hoogte van de Kraaienhut. De winden streelen hun hooge kruinen, soms, de winden
zoeven, de winden brullen in hun kruinen. Dat is zoo schoon. Of als hun kroonen
mee die open plekken in het loover zwart tegen de hemel staan waarin de maan zoo
blinkt. Dat is zoo schoon.
Den Nachtegaal, dat is een groote boerderij. Ze hebben er wel vijf paarden, heel veel
koeien, een kudde schapen, Hendrik II den stier en heel veel. volk, meiden en knechts,
een boerderij mee veel grond. Daar is Peer knecht, Peer, dieje jonge man. Hij verjaart
mee te lente, die jongen, geboren in de tijd, dat de boogerden in brabant in bloei staan
en de blauwe hemel kleuren mee hun wit en hun roze. Hij is groot en sterk, dieje
Peer. Hij gaat het hooi halen van het hooiland en hij staat wijd-beens op de leege
kar, die davert onder zijn voeten en hij roept zijn juu wijd over Ciska de bruine merrie
heen over dit land. Hij is blond, dieje Peer, bijna wit, hij heeft een ferme kop, felle
jukbeenderen, wangen mee rood erin en oogen klaar als water. Zijn schouwers zijn
vierkant, zijn lange armen geweldig gespierd, zijn beenen stevig als boomen. Op zijn
daverende kar staat hij hoog en recht mee zijn kop op in de wind, die kop, die tot de
hemel reikt. Hij schreeuwt zijn lied, dieje Peer, hij schreeuwt zijn lied in de wind en
in de boomkruinen. Hij heeft een prachtige stem, krachtig en week, en zingt op het
koor de soloos voor tenoor in de muziekmissen en in het plechtig lof. Hij is zóó sterk,
dieje Peer, dat hij het in het worstelen wint van Klauske, den sterken knecht van de
hoeve, die een stier bij de horens in bedwang houdt. Och, dat doet Peer ook, mee
zijn jonge kracht. Maar zijn kracht belet toch niet, dat hij gevoelige verhalen leest,
ja, van Conscience, ja, Het IJzeren Graf, dat heeft hij gelezen, op het schelftje in het
schuurke onder de glazen dakpan heeft hij dat liggen lezen mee een kop als vuur, en
toen kon-ie er niks aan doen, maar toen wier 't zóó warm in hem en toen kwam er
iets omhoog in hem dat wrong in zijn keel en toen heeft hij lang-uit op het schelfje
gelegen, ja, en niemand hoeft het eigenlijk te weten, maar toen heeft hij liggen
schruwen, om dat IJzeren Graf.
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Daar hedde ge de freule van het kasteel, zoo lief, zoo wit, zoo zwak en zoo lam. Dat
is nou een freule uit de boeken. Ze heet zeker Angelica. Of, wie weet, heet ze niet
Blanchefloer, wat zooveel op blanke vloer lijkt, ja, ge moet eigenlijk wel 'es lachen
om die namen. Iemand in de boeken heet nooit Hanna of Ciska en iemand in de
boeken heet wel Eduard of Frederik, maar nooit Peer.
Peer heeft de oogen van de freule gezien. Ze zijn diep blauw, ernstig mee lange
blonde wimpers. Iets schoonders op aarde kan-ie zich nauweliks in-denken dan die
lange blonde wimpers. Haar gezicht is bleek. Haar armen, bloot uit de korte mouwen,
blank als roome en zoo zacht om naar te zien. Och arme, ze heeft hooge schouwers
en ze is lam. Daarvandaan Franswa.
De zon kleurde alle boomen rood, de zon kleurde brabant rood en het gouden hooi
op de kar waarnaast Peer zoo vredig in de avond liep, onder de beukenlaan langs het
kasteel, naar den Nachtegaal, toen daar in het avondlicht Franswa de freule in haar
wagentje reed. Peer zag de zachte aandoenlijkheid van het gezicht der freule in dat
avondlicht en de vrede op Franswa zijnen hoed mee de pauweveer en toen viel er
iets in zijn ziel, waarom hij niet wist of hij bedroefd of erg blij was.
Thuis denkt hij er aan, nu hij in den avond zijn pijpke rookt, zijn korte pijpke. Zijn
eigen hart ligt over alle dingen, zóó zoet is hij met alle dingen vertrouwd. Zijn hand
houdt het pijpke en zijn ziel torst zoo zware vracht, de vracht der herinnering aan
heel een wereld van ongekende liefelijkheid uit twee oogen. Peer blaast de
rookwolkjes, hij staat tegen het deurgebint geleund, de zomerboomen zijn zoo stil
onder die vreemde zoete vrede waarin de avendster pinkt en glimt en van een verre
boerderij worre twee ramen verlicht, daar hebben ze de lamp nou aangestoken.
Waarom vindt hij dat nou ineens zoo schoon in zijn ziel, dat de menschen in de avend
de lamp aansteken. Waarom zou hij nu wel kunnen schruwen en is hij op hetzelfde
oogenblik toch zóó blij. Het is ook zoo wijd in zijn hart, zóó wijd als het land is, zóó
wijd en ruim als de hemel. Het is een sprookje, waarin een freule voorkomt,
Blanchefloer geheeten. Die freule Blanchefloer is lam en rijdt in een wagentje. Hij
is zóó sterk, dieje Peer, dat hij dat wagentje mee die freule er-in zóó door de wereld
kan dragen en dan nog zingen, zingen, de tenoorsolo, krachtig en teer, bijvoorbeeld
zooals hij in het plechtig lof den Magnificat anima mea inzet. Och, de Heer heeft de
ziel van diejen jongen ook zoo groot en zoo wijd gemaakt.
Hij zit in huis aan de tafel, die midden in den herd staat, hij zit
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tegenover zijn moeder die mee de blinkende dikke naald een geweldig gat in een
grooten sok zit te stoppen. De lamp brandt boven hen, het licht blinkt op de paneeltjes
van een vurenhouten geverfde kastje tegen den muur en in den rand van een schilderij,
een schilderij voorstellende een heilige, ja, den heiligen Donatus en de luide tiktak
van de hangklok is een groot gerucht in dit vertrek. Hij leest, Peer. Hij leest
Conscience. Hij is nou bezig met Glodwich en Clothildis. Op bladzijde veertig vindt
hij het nog niet zoo schoon als Het IJzeren Graf. De liefde, die er gaat ontstaan uit
dit boek gloeit rondom hem, gaat gloeien in hem, zijn eigen liefde gloeit daarin en
daaruit. Als het bedtijd is, als hij zooveel bladzijden verder is en hij klimt den trap
naar boven zijn zolderkamerke op, dan vindt hij Glodwich en Clothildis veel en veel
schoonder dan Het IJzeren Graf.
Hij gaat er op uit, om de freule weer te zien. Als hij met paard en kar rijdt naar het
land rijdt hij om langs het kasteel om de freule weer te zien. En nu heeft hij de oogen
van de freule weer gezien.
In de blauwe dag stonden de boomen groen de wereld lag vol zon en schaduwtjes.
De freule reed Peer voorbij. De freule, wit in haar wagentje, haar mooie gezicht en
haar lamheid vlak aan hem voorbij; o, dat naakt-nabije van dat gezicht mee wangen
en mond en de lange oogwimpers en die oogen klaar en groot en Franswa erachter,
Franswa mee zijnen hoed en blauwe jas en de grijze broek mee de Engelsche vouw
erin. Zij praatte mee Franswa. Oui, mademoiselle, zee Franswa. Nu hoorde hij dat
fijne klankrijke geluid van haar reine stem en een bedwelmend zoete reuk streek
door zijn lijf en zijn ziel. Zij had hem aangekeken, al pratende, zij had dien
boerejongen aangekeken, ja, misschien zonder hem goed te zien, maar uit heel zijn
lijf was zijn bloed opgegolfd naar zijn hoofd, die verlegene jonge man mee zijn
vuurrood pioenengezicht.
O, de avonden in dit land in deze schoone droge zomertijd. De avond trekt Peer naar
buiten. Hij rookt altijd zijn pijpje, zijn korte pijpje. Het is goed, dat het zóó stil is.
Het is zoo mooi, dat er sterren zijn. De roerlooze zomerboomen heffen zich zwart
naar de klare hemel. In de avond blaft een verre hond. In de verre boerderij lichten
zwak de twee ramen, twee turende lichten. Ja, dieje jonge mensch, die zijn pijpke
daar rookt, zijn borst zwelt van zijn eigen kracht en, mijn God, van de heerlijkheid
van het leven dat het mysterie van al zijn beloften uitspant aan dien hemel wijd. Die
jonge mensch is zoo gelukkig. Het tintelt in heel zijn lijf. Het zindert in zijn hart. In
zijn verlangen is al zijn kracht vervat. In zijn verlangen om te omhelzen,
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in zijn verlangen om omhelsd te worre door die armen waarvan hij de heerlijkheid
heeft gezien, bijna gevoeld, bijna getast dat zoete wonder zóó ver, terwijl het zoo
nabij is, dat sprookje, dat zijn verlangen tot werkelijkheid wil.
Maar nu staat hij in deze vreemde nacht waarin de maan blinkend in de hemel zich
zoo diep in de klare diepte van het water weerspiegelt, vóór de gracht onder de
boomen. Het kasteel ligt er donker tegen de hemel en in het water zoo diep, de maan
blinkt in de zwarte ruiten en één raam, beneden, is verlicht. Dat is haar raam en nu
moet hij daar gaan kloppen, dan zal zij het gordijn wegschuiven en tegen hem lachen
en hem binnen laten. Hij kan de brug niet over want dan komt hij aan de deur terecht
waar de meid komt open-doen en de meid mag het niet weten. Hij kan nu bij haar
niet komen, want het water is zoo diep, zóó diep. Maar nu weet hij het ineens, dat
hij zwemmen kan. Met een ruk steekt hij beide armen voorwaarts legt de binnenkant
van de handen vlak tegen-een neemt zijn sprong en zweeft door het koele grachtwater
dat hem zoo licht draagt en wiegelt. Hij bereikt de overzijde, dat smalle strookje
grond mee gras begroeid en nu heeft hij het verlichte venster vlak voor zich. Zijn
kleeren wegen zwaar van het water en een gordijn hangt voor het verlichte venster
neer. Nu is alles schoonder en zoeter dan ooit te voren. Hij tikt aan het venster, tik-tik.
Het gordijn wordt weggehouden en er verschijnt zoo'n afschuwelijk gezicht vlak
voor het glas van de ruit. Langs dat gezicht heen kijkt-ie in de keuken, daar staat een
groot fornuis en er zijn potten en pannen en schuimspanen. Ja, nou heeft hij aan het
keukenraam geklopt. Nu zal hij achtervolgd worre en van schrik valt hij achterover
in de gracht!
Verdrinkt hij? Hij worstelt zijn hoofd uit het water op en hij wordt wakker in zijn
bed, dieje Peer, die zoo gek droomt. Hij ligt op zijn zolderkamerke, 't is donker
rondom hem en boven zijn hoofd is een groot geruisch, de milde koele zomerregen
groote droppen troffelt neer op de dakpannen, de regen zingt, de regen zingt eentonig
en vervult de zomernacht.

III.
Het fanfarekorps Sint Isidorus, bijgenaamd het Zat Harmonieke, bestaat twaalf en
een half jaar. Pietje den Bonkschoefel is directeur. Twee maten voor niets, zegt Pietje
den Bonkschoefel, en na twee maten voor niets blaast het Zat Harmonieke zijn
marschen en ouvertures en Graartje Gielen slaat de groote trom, dat de huizen er
bekant van omvallen. Ja, het Zat Harmonieke bestaat twaalf en een half
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jaar en nou hebben ze ten eerste een vaandel aangeschaft en daar staat Sint Isidorus
op, den patroon aller landbouwers en het anno der oprichting er-onder, en ten tweede
hebben ze den hoogwelgeboren heer baron de Smit het beschermheerschap
aangeboden. Pietje den Bonkschoefel had den brief aan den baron geschreven en hij
had er boven gezet: Excellentie! Asjeblief, Pietje kende nog eens de hoogere manieren.
Maar Graartje Gielen, den tromslager was er tegen, niet tegen dat beschermheerschap
van den baron, maar wèl, dat ze er Excellentie boven gezet hadden, boven dien brief.
En hij was naar meester J.F. van der Plak gegaan en die had toen den brief opnieuw
geschreven en er Hoogwelgeboren heer baron boven gezet. En zoo was de brief
verzonden. En de baron, die souvereine man mee zijn blauw bloed, wilde zich aan
zijn sociale taak niet onttrekken, hij had een briefje teruggeschreven mee een kriebelig
lettertje, dat hij het aannam. Ziezoo, het Zat Harmonieke heeft een adelijken
beschermheer.
En nou op dezen zoeten laat-zomerschen avond gaat het Zat Harmonieke den
baron een serenade brengen. Voor het café De Gouden Leeuw, waar de goejvrouw
Pauline Jeannette Jansen inzit en waar het repetitielokaal is, daar hebben ze zich
opgesteld. Willemke van den Kulert, dat vernijnige manneke en dien tamboer eerste
klas slaat den roffel op de kleine trom, een twee, en daar marcheert dat stramme Zat
Harmonieke correct in den pas. Keesje den Proes draagt de groote trom en Graartje
Gielen slaat er dzing-boèm! zóó hard, dat Keesje den Proes er bij iedere slag bekant
bij neervalt. Er loopen wat kinderen en nieuwsgierige jongens mee. Ja en Sjefke
Timmer draagt het vaandel en neven hem loopt Nol de Snijer, die den standaard
draagt, fier als een ridder, die fiere Nol. Er hangen verschillige medailles aan dien
stanaard, behaald op concoursen en festivals in de tweede en derde afdeeling fanfare.
Het vernijnige Willemke van den Kulert slaat zijn roffels, ge doet het hem niet na!
En Graartje Gielen beukt op zijn groote trom. Eén, twéé! In de pas loopen, zegt Pietje
den Bonkschoefel en hij is er zelf gedurig uit. Keesje den Proes kan mee zijn
knikkende knieën niet in den pas blijven, hij is al blij, dat hij op de been blijft. Kom,
ze zullen maar eens 'nen marsch geven, Stars and Stripes, asjeblief, ter eere van de
Amerikaansche vlag. Twee maten voor niets, zegt Pietje den Bonkschoefel en hij
slaat mee zijn hand de maat in de lucht en daar zet de muziek in. Het Zat Harmonieke
blaast de stilte van het dorp onmiddellijk vol feestrumoer en de menschen komen
aan hun kleine deuren staan.
De muziek trekt voorbij, het uitzicht van het dorp is veranderd, 't is zoo Zondagsch
mee die muziek. Ze blazen wat ze kunnen, die kranige mannekes, en marcheeren
zóó vlug, dat de meeloopende kinderen hen
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bijna niet kunnen bij houden. Ze komen onder de beuken in de laan voor het kasteel,
ze blazen onder het loovergewelf de ruimte mee hun koperklanken vol, de
ondergaande zon schijnt laag tusschen de boomen door en blinkt in het koper van
den tuba en den trombone en den piston. Een-twee. Een-twee. De marsch is uit,
dzing-boèm! en de lange roffel van de trom rolt mee de brug over, een-twee, de
stampende stappen van zware schoenen. Ze marcheeren over den kiezel die zoo luide
knerpt een twee onder hun stappen. Daar staan ze nou voor de deur opgesteld, achter
het vaandel en den standaard en den baron is voor een der vensters gekomen. Pietje
den Bonkschoefel is zenuwachtig in deze adelijke omgeving. Allee, jongens! zegt
Pietje den Bonkschoefel: with Sword and Lance. Ja, dat is een prachtige Engelsche
marsch, zeker ter eere van de Engelsche sympathieën van den baron. Twee maten
voor niets! En ze zetten with Sword and Lance in, die krijgsmuziek. Ze blazen mee
bolle wangen, fortissimo, en Pietje den Bonkschoefel zwaait mee allebei zijn armen
om het korps op volle geluidsterkte te brengen. Soms schreeuwt hij mee,
pom-pom-pom-pom-pom, zegt-ie dan. Ze blazen het kasteel bijna om! Dzing-boèm!
Graartje Gielen viert zijn kracht uit in de beukende slagen op zijn trom. Als het uit
is staat den baron voor zijn raam te buigen en de blazers trekken pijpen uit hun
instrumenten en laten het water er uit loopen. Jongens, het tweede nummertje! Un
soir d'Eté, valse de concert. Twee maten voor niets. Eene-tweeje-drieje, zegt Pietje
den Bonkschoefel en daar blazen ze den langzamen wals. In de open-deur is een
meid komen staan in d'r blauw-katoenen jurk mee een klein wit mutske op d'ren kop
en een jankend zwart hondje in den arm. Kijk, zij wiegt in dansbeweging mee met
de maat van de muziek. Den baron in zijn kamer staat voor 't raam, af en toe buigt
hij: Sacré, hij verwenscht die lawaaimakers al lang, die daar voor zijn kasteel staan
te blazen. Als den valse de concert uit is, dan heeft het lang genoeg geduurd.
- Pierre, sacré dit en dat, zeg, dat die kerels ophoepelen!
- Ja, mijnheer den baron!
Pierre gaat naar beneden, hij gaat langs de meid mee d'r mutske en d'r hondje, hij
gaat naar Pietje den Bonkschoefel, den directeur.
- Jongens, zegt-ie, den baron vindt het schoon en of gullie nog een nummertje
geeft.
Asjeblief! Onmiddellijk! Ze zetten een nieuw nummertje op. Le salut au drapeau,
marsch, pas redoublé. Twee maten voor niets! En ze blazen den baron voor zijn raam
vandaan.
- Pierre, nom d'un chien! Wat heb ik je gezegd?
Pierre is weer boven gekomen.
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- Dat is het laatste nummertje, mijnheer den baron, ze hebben het extra voor deze
gelegenheid ingestudeerd.
Beneden schettert en dzing-boemt de marsch-muziek. Het kasteel staat te daveren
op zijngrondvesten. De zon is onder, de strakke hemel blauwt over de boomen en
over het Zat Harmonieke. Pierre wordt weer naar beneden gestuurd. Mee een
boodschap, die begroet wordt mee een: leve de baron, leve onze beschermheer! En
dan blazen ze driemaal den fanfare, da schetterige, stooterige felle kopergeluid, da
langs de muren van het kasteel de lucht in-klimt en wegklinkt over de boomen. Ja,
den baron tracteert ze op een ton bier, die kunnen ze gaan uitdrinken bij Willemstad
op de boerderij van het kasteel. En onder het blazen van Stars and Stripes trekken
ze af, de brug over, de laan van het kasteel in, dan over een zandweg naar de boerderij,
die groote boerderij mee vensters geel en rood net als de vensters van het kasteel.
Ze stommelen naar binnen, in de voorhaard is het donker door de boomen buiten.
Het fanfarekorps Sint Isidorus zet het vaandel, den standaard en de instrumenten
tegen den muur en de mannekes nemen plaats aan de twee groote tafels. Hoorde ge
Graartje Gielen zingen mee een schor sopraan-stemmetje? Bier, bier, bier moet er
wezen, bier, bier, bier moet er zijn! Dan zingen ze allemaal mee, ze schreeuwen den
voorhaard vol mee hun daverend lied en waarachtig, de pistonist begeleidt den zang
mee het felle schetter-geluid van zijn instrument. Het bier komt in groote potten. Het
fanfarekorps Sint Isidorus zuipt zijn eigen tot het Zat Harmonieke. Noblesse oblige.
Tegen elven zingt het Zat Harmonieke door de stille maanheldere nacht naar huis.

IV.
In de nanacht komt de zon het oosten verven mee gloeiende sprankelen en mee
slangen van vermiljoen. Dan is Peer, dieje jongeman, meteen uit zijn bed en buiten.
Uit het oosten komt de wind aangewandeld. De aarde ruikt. Kijk, zit daar in de kruin
van dien eik vóór Peer zijn huiske niet een eekhoorntje? Waarachtig, een eekhoorntje,
bruin en vlug, het wroetelt rap naar boven, daar neemt het zijn sprong, het zweeft
mee gestrekten staart even in het blauw van de hemel en valt in de kruin van den
anderen boom waar het vliegensvlug zich rept langs een tak en plotseling stil-zit te
knabbelen aan iets dat het in zijn voorpootjes als in handjes houdt. Die gekke Peer,
de vreugde schiet hem in zijn hart en hij zingt, hij zingt zijn moeder wakker. De zon
doet haar werk. Zij heeft het koren gerijpt. Peer gaat mee het volk, de meiden en
knechts van den Nachtegaal, naar de korenlanden. Daar staat hij bij de maaiers. Zijn
zeis zingt in het
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schreiende koren, dat valt, en achter hem binden de rappe vrouwen de garven en
bouwen er schoven van. Peer zwaait mee zijn geweldige armen, zijn lijf wiegt op
zijn dansende beenen. Vlak voor zijn oogen is het wije korenland, het koren mee de
kalme deining der halmen, het gewieg der pluimende aren, zwaar en vol zich buigend.
De wind in het koren! De gang van het koren neer en neer en op en op, een heffen
en nederwiegen, de glanzen van het licht er-over als de blanke wolken in de hemel
komme en zeilen door dat diepe blauw, de glanzen van licht en schaduw over het
koren, plekken van paars en donkerblauw wandelende weg en verder dolend, achterna
gezeten door de klaarten van goud-geel en teeder groen, kleuren vloeiende en spelende
mee met het gespelemei van de wind, kleuren over het koren, rennende en verloren
vallende. De maaiers vechten het koren neer. Dzing, de scherpe zeis slaat en het
koren schreit. Peer wordt niet moe. Maar tegen schafttijd heeft hij honger. Hij eet
zijn enormen stapel boterammen en drinkt de koele koffie uit het deksel van zijn
kruik. Dan ligt hij even languit mee het hoofd op een korenschoof. Hij droomt van
de freule. Hij droomt zich een sprookje. Hij droomt zich een heerlijkheid uit een
boek. De gedachte doorschokt hem, dat zij aan zijn hand zal leeren loopen. Hij ziet
boven zijn hoofd de hooge witte wolken. Hij rekt de armen uit, hij staat op zijn
beenen. Zijn werk wacht al weer. De zon trekt over zijn hoofd en gaat onder over
het rustige land. Daar staan de korenschoven in rij na rij, de toppen van de zware
aren wild gebogen en de vrede van den avond er-over heen.
Waarom houdt hij zooveel van de freule? Misschien wel, omdat zij zulke mooie
oogen heeft. Misschien wel omdat ze zulke mooie armen heeft, die armen, die in zijn
droomen al eens om zijn hals gelegen hebben in teederen druk. Misschien wel houdt
hij zooveel van haar omdat hij Het IJzeren Graf gelezen heeft. En misschien ook
wel, omdat zij lam is en zulke hooge schouwers heeft. Omdat zij misdeeld is van het
leven, die geteekende verschijning, waarin hem altijd zoo roert, dat ze rijdt in een
wagentje mee Franswa erachter. De stemming van den teederen avond mee zijn
schemering is rontelom waar zij langzaam in haar wagentje gereden wordt, die
wondere avonden waarin alles wat binnen in hem is zóó licht wordt, dat het zweeft
en zwerft over de dingen.
Nu in den avond nu zwerft hij ook zijn verlangen achterna het huiske uit. Moeder
blijft daar achter mee haar bril en haar kous die zij stopt. Hij loopt het harde pad af
en dan ziet hij om, hij kijkt in dat verlichte raam in dat kleine donkere huisje. Nu
gaat hij den weg
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op, die in den avond verloren slingert naar wie weet wat voor landen. Er klinkt muziek
in de stilte, ja zeker, opgewekte melodietjes, het gespeel op een mondmuziekske, het
zijn dartele deuntjes zóó klein van geluid in die groote avond en na een stilte klinkt
het langzaam en teeder. Dat trekt, dat lokt, daar zingt de wondere stem uit der dingen
in de avond in dit vreemde leven. Het geluid wordt duidelijker en zoeter wordt het,
die melodieën in hun klein geluid dolend over heel den omtrek en in dien kring der
muziek van dat mondorgeltje nadert Peer zijn makker Tieske Joosten. Ja Tieske
Joosten zijn vader is klompenmaker, daarom liggen er boomstammen voor zijn huis
neven en op elkaar, het is prettig daarop te zitten en de avond voorbij te laten gaan.
Achter Tieske mee zijn muziekske staat het huisje donker en Peer komt op den
boomstam zitten neven Tieske, diejen knaap. Tieske speelt door. Hij speelt nou het
droefgeestige liedje: Ik zie niet meer der sterren lach. Het is aandoenlijk. En hij
begeleidt de melodie waarachtig mee de baspartij. Hij kan wondergoed op zijn
mondorgeltje spelen. Hij speelt alles. Hij speelt zelfs den Faust. Den Faust van
Gounod uitgevoerd op deze boomstam, alsteblief! Peer stopt zijn pijpje, zijn korte
pijpje en hij schrapt een lucifer aan, dat kleine lichtje, wapperend op de zucht van
de avond, voor zijn jongensgezicht, en hij rookt. En Tieske speelt: zeg mij, dat ik
hopen mag. Achterna is het stil. En in die stilte begint Peer een gesprek.
- Ik heb haar weer gezien.
Tieske speelt vluchtig een paar gamma's en dan is het weer stil.
- Ze heeft me goejendag geknikt, ze heeft tegen me gelachen!
Ja, daar weet Tieske weinig op te zeggen, die jongen mee zijn blauwe kinderoogen
en hij wrijft zijn muziekske op zijn broek.
- Ze heeft zoo'n schoone oogen, Tieske!
Tieske speelt door. Hij speelt nou het bloemenlied uit den Faust. Bloemen liefelijk
en zoet, brengt haar mijn groet. Ja, die Peer is mee zijn gedachten bij het kasteel. Hij
vindt het leven schoon en alle menschen goed en binnen in hem wordt het mee een
sprong naar alle kanten zoo wijd. Er is een teedere stilte rondom die muziek van dat
mondorgeltje. Het maakt Peer week en zacht. Als Tieske zijn mondmuziekske weer
wrijft op zijn broek, dan zegt Peer:
- En ze heeft zoo'n schoone haren.
- Zwarte? vraagt Tieske, want dat vindt-ie prachtig, ziedege, zwarte haren.
Kastanje-bruine, dat vindt-ie ook mooi. Ja, Peer leent hem wel eens een boek.
- Nee, zegt Peer, blonde!
- Ik mag toch niet weten, wie het is, zegt Tieske.
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Peer lacht, hàrd, ja, dat zal-ie vertellen, wie het is!
- Hoe heet ze?
Hoe ze heet? Ze heeft ommers geenen naam om te zeggen aan een ander. Nee, ze
heet liever heelemaal niet.
- Ja, zegt Peer, en hij hoest en hij doet geheimzinnig.
- Woont ze hier of ergens anders?
- Ergens anders.
- Als 't kermis is ga-de-gij dan mee d'r uit?
Nou lacht Peer weer. Tieske kan nou denken wat hij wil. Hij kan nou denken, dat
hij met haar uitgaan zal, dat hij al een afspraakje met haar heeft. Eigenlijk is Tieske
veel te jong om die dingen te begrijpen.
- En zingen als ze kan! zegt Peer.
Die gekke Peer! Hij heeft haar nog nooit hooren zingen. Maar hij stelt zich haar
stem voor, week, buigzaam, krachtig, vol en zoet. Ja, die Peer, die zelf zoo'n schoone
stem heeft, een stem beroemd in heel het dorp en die de menschen stil doet zitten in
de kerk als hij zijn tenorsoloos zingt. Het is weer evekes stil. Ergens heel ver fluit
een trein en ze hooren het zeer verre ratelen van die trein in de nacht. Ze luisteren
allebei ernaar tot ze het niet meer hooren. In de stilte achterna klopt Peer zijn pijpke
leeg, kleine klopjes op de boomstam, er verwaait een vonkske dat wegvalt. En dan
gaat Peer zingen. Wat zingt hij nou? Den Panis Angelicus van César Franck. Ja, mee
het feest van de pastoor, toen heeft ie die in het plechtig lof gezongen. Meester van
der Plak, de dirigent van het zangkoor, had het hem geleerd. Het klinkt teer, zoet als
een mijmering, en vloeyt uit over het avondland Panis Angelicus. Fit panis hominum.
Het stormt zoo sterk en zoo zoet naar de hemel toe. Dat panis coelicus. Mijn God,
wat een stem heeft die boerejongen. Tieske zijn moeder is in de deur komme staan,
om te luisteren. Tieske stopt eerbiedig zijn mondmuziekske weg in zijn broekzak.
Pauper servus et humilis. Die Peer!
(Slot volgt)
ANTOON COOLEN.
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Dante's goddelike komedie
De hel
Zang 34.
1 ‘Vexilla Regis prodëunt Inferni’.1)
‘Zij naadren ons; dies zie alleen nu voorwaarts’,
aldus mijn Gids, ‘of gij hem2) kunt ontwaren.’
4 Gelijk van ver - wanneer er zware mist hangt,
of ook wanneer het op ons halfrond nacht wordt 'n molen zich vertoont, door wind gedreven,
7 zo was 't gevaarte,3) dat ik scheen te aanschouwen.
En om de wind4) drong 'k achter mijn Geleider,
want nergens toonde zich 'n andre schuilplaats.
10 Reeds was ik [en met vrees breng ik 't in versmaat]
daar waar de schimmen gans door 't ijs omhuld zijn,
als strootjes, die men soms door glas ziet scheemren.
13 Daar waren er die lagen, en die stonden:
deze op het hoofd, die op de voeten; andren,
zich krommend, als 'n boog, van kruin tot tenen.
16 Toen we eindelik zo dicht genaderd waren,
dat 't aan mijn Meester goeddacht mij te tonen
het schepsel, dat ‘het schoon gelaat’ eens sierde,5)
19 drong hij mij voor zich uit en deed me stilstaan.
‘Ziedaar nu Dis’,6) sprak hij, ‘ziedaar zijn woonplaats,
waar 't nodig is met geestkracht u te waapnen.’
22 Hoe ik verstijfde toen en schier bezwijmde,
vraag 't niet, o lezer, want ik schrijf 't niet neder,
daar alle mensetaal te kort zou schieten.

1) Vexilla Regis prodëunt Inferni’ deze woorden betekenen: De vaandels van de Helle-koning
komen te voorschijn. De woorden: Vexilla Regis prodëunt’ zijn de beginwoorden van 'n
kerkelike hymne ter ere van het heilig Kruis, de Koningsstandaard van Kristus. Het veranderen
van Kristus' zegelied in het zegelied van Satan is van 'n uiterste gedurfdheid en allerhevigst
sarkasme. - Onder de vaandels van de Hellevorst moeten verstaan worden de afgrijslike
vlerken van Lucifer (zie v. 46), die in 't geheimzinnig helle-donker Dante doen denken aan
reusachtige molenwieken bij mistig weer of vallende avend. (v. 4-6).
2) De Satan.
3) Eveneens de Satan.
4) Zie Z. 33 v. 103.
5) D.i. Lucifer, eens de schoonste van alle engelen.
6) Dis, andre naam voor Lucifer. Zie Z. 8 v. 68.
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25 Ik stierf wel niet, maar leven bleef ik ook niet.
Bedenk dus - rest u nog eén geestessprankel,
hoe 't mij verging, beroofd van 't ene en 't andre.7)
28 De keizer van de wereld aller smarten
stak halverweeg de borst omhoog uit de ijs-zee;
en meer lijk ik nog op 'n Reus8) in lengte
31 dan wel de Reuzen op zìjn armen lijken.
Bereken nu, hoe groot 't geheel moet wezen,
dat evenredig is aan zulke delen.
34 Was hij weleer zo schoon als nu afzichtlik,
en sloeg hij de ogen op naar God, zijn Schepper,9)
wèl moet van hem dan alle rampspoed uitgaan.
37 O wat ontzaglik wonder, het mij toescheen,
toen 'k drie gezichten aan zijn hoofd bespeurde:
het eén van voren, en dit was roodkleurig;
40 Van de andre twee, die zich naast 't eerste voegden,
juist in het midden boven iedre schouder,
en bovenop de kruin te samenvloeiden,
43 scheen 't rechter tussen wit en geel te zweven;
het linker had de kleur van hen die komen
uit 't verre land, waar zich de Nijl in 't dal stort.10)
46 'k Zag onder elk gelaat twee grote vlerken,
gelijk 't betaamde aan zulk 'n monster-vogel.
Nooit zag ik op de zee zo grote zeilen.

7) Dante verkeerde dus in 'n toestand tussen leven en dood. Iets wat kan voorkomen bij
buitengewone ontroeringen.
8) Over de Reuzen. Zie Z 31 v. 31 vggll.
9) D.i.: en wilde hij eens aan God gelijk worden, wèl enz.
10) Deze voorstelling van Lucifer met drie menselike gezichten is natuurlik 'n karikaturale
voorstelling van 't geheim der h. Drie-eenheid. Maar wat betekenen de drie kleuren van die
drie gezichten: rood, geel en zwart? In het mysterie van de h. Drie-eenheid kennen wij de
Vader vooral toe de almacht, de Zoon de Wijsheid, de h. Geest de liefde. Het rode, het gele
en het zwarte gezicht verbeelden nu in tegenovergestelde orde het omgekeerde van de drie
goddelike eigenschappen: almacht, wijsheid en liefde. Het rode gelaat betekent dus de haat,
het gele de onwetendheid, het zwarte de onmacht. Aldus de oudste kommentators. Andere
oudere kommentators zien in de drie gezichten drie andere ondeugden verbeeld n.l. gramschap,
hebzucht en nijd. De nieuwere uitleggers menen, dat de drie gezichten betekenen de drie
toenmaals bekende menserassen, wonende in de drie bekende werelddelen: Europa, Azië en
Afrika. - Met het land, waar de Nijl in het dal stort of naar de vlakte afdaalt is Aethiopië
bedoeld.
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49 De vlerken waren kaal als van 'n vleermuis;
en zo geweldig liet hij deze fladd'ren,
dat drie orkanen11) van hem nedervaren.
52 Vandaar werd heel Cocytus tot 'n ijs-zee.
Hij weende met zes ogen, en drie kinnen
bedroop 'n bloedig kwijl, vermengd met tranen.
55 In iedre muil vermalmden zijne tanden
'n zondaar op de wijze van 'n vlasbraak,
zodat hij daar drie zondaars dùs deed lijden.
58 Niets was voor hem, die in de voorste muil stak,
't vermalmen bij de foltering van 't klauwen,12)
waardoor de ruggegraat vaak gans ontveld werd.
61 ‘Die ziel daarboven,13) die de zwaarste straf lijdt,14)
is Judas’ [sprak de Gids] Iscariotes;15)
z'n hoofd steekt binnen en z'n benen buiten.
64 Van de andre twee, die 't hoofd naar onder houden,
is hij, die uit de zwarte muil16) hangt, Brutus;17)
zie, hoe hij hèr en dèr zich wringt en stom blijft.
67 En de andre is Cassîus,18) die zo zwaar gebouwd19) schijnt. Maar aanstonds komt de nacht op;20) en voor heengaan
is 't tijd, daar alles nu door ons aanschouwd is.’ -

11) Waarschijnlik 'n verbeelding van de drie grote ondeugden, die de Duivel over de wereld
loslaat: hebzucht, nijd en hoogmoed of: begeerlikheid des vleeses, begeerlikheden der ogen
en hovaardij des levens.
12) Lucifer vermalmde de zondaar niet alleen met z'n tanden, maar ontvelde hem ook met zijn
klauwen.
13) Lucifer staat zo hoog uit boven Dante en Vergilius, dat de eerste over de zondaar in diens
muil spreken kan als van “de ziel daarboven”.
14) Waarom deze de zwaarste straf lijdt, blijkt uit v. 59/60 en v. 63.
15) Judas Iscariotes, de verrader van Kristus.
16) De zwarte muil uit het zwarte gelaat aan de linkerzijde.
17) ‘Brutus’ d.i. de bekende Marcus Junius Brutus, een der moordenaars van Julius Caesar.
18) ‘Cassius’ (spreek uit Kasjus) eveneens een van Caesars moordenaars.
19) De moordenaar van Caesar: Cajus Cassius was niet groot en dik: Dante heeft hem
hoogstwaarschijnlik verward met 'n andere Cassius n.l. Lucius Cassius, over wiens dikte
Cicero spreekt in een zijner redevoeringen tegen Catilina.
20) Bij 't vallen van de nacht was de tocht begonnen, bij 't vallen van de nacht gaat hij eindigen.
De tocht heeft dus 24 uur geduurd. Het is nu Zaterdag-avend vóor 't Paasfeest: 26 Maart
1300. De Dichters hebben 12 uur doorgebracht in de zes eerste en 12 uur in de drie laatste
kringen. Vgl. nog Z. 2: v. 1-67; Z 11 v. 112; Z. 20 v. 129 en Z. 29 v. 11.
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70 'k Sloeg naar hij wenste, de armen om zijn hals heen;
en tijd en plaats koos hij zich zeer nauwkeurig;
en toen de vlerken wijd geopend stonden,
73 greep hij zich vast aan de behaarde flanken
en liet van vlok tot vlok zich naar beneden,
voortglijdend tussen 't dikke haar en 't ijs-vlak.
76

Toen wij ons nu bevonden, waar de schenkel21)
ronddraait, juist op het dikke van de heupen,
bracht mijn Geleider met veel angst en moeite

79 z'n hoofd daarheen, waar eerst z'n voeten stonden,
en greep opnieuw de huid, als een die opstijgt,
zodat ik in de Hel dacht weer te keeren.22)
82 ‘Houd u goed vast, want 't is langs zulk 'n ladder’,
zei mij de Gids, die hijgde als hij, die moede is,
‘dat gij ontsnappen moet aan zulk 'n jammer.’
85 Toen drong hij door 'n opening in 't rots-steen23)
en trok mij op de rand om wat te rusten;
dan kwam hij zelf behoedzaam aan mijn zijde.
88 'k Sloeg de ogen op en dacht nu weer de Satan
te zullen zien, als ik hem had verlaten;
maar 'k zag hem beide benen opwaarts houden.
91 En of ik toen versteld stond en verslagen,
bedenke 't domme volk, dat nog niet inziet,
welk punt het is, dat ik was doorgetrokken.24)
94 ‘Verhef u’, sprak de Meester, ‘op uw voeten.
De tocht is lang, de weg is vol bezwaren;
en twee uur min 'n half schijnt weer het zonlicht.’25)

21) ‘de schenkel’ d.i. de dij.
22) Waarom bracht Dante met veel angst en moeite z'n hoofd daar, waar eerst z'n voeten stonden?
Omdat zij, zoals uit de plaatselike aanduiding van Lucifer's lichaam (het dijgewricht) blijkt,
aan het middelpunt van het heelal zijn gekomen, waar volgens de wet van de zwaartekracht
alle richtingsbewegingen omkeren. Zij moeten niet langer dalend, maar stijgend naar de
wereld terugkeren. Natuurlik is dit alles primarië symbolies te verstaan. Uit de zonde moeten
wij opklimmen naar de deugd. En die opgang uit de zonde naar de deugd moet geschieden
door 'n totale omkeer in ons binnenste, die niet zonder ‘angst en moeite’ tot stand wordt
gebracht.
23) Dat rots-steen is de onderste bodem van de ijszee of Cocytus.
24) N.l. het middelpunt van de aarde.
25) Dante zal weldra z'n verwondering erover te kennen geven dat het zo gauw van nacht (zie
v. 68) dag is geworden. Vergilius zal hem hierop antwoorden alsmede op nog twee andere
vragen (v. 103-105).
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97 't Was geen paleis-zaal, waar wij ons bevonden,
maar slechts 'n grot, die zich Natuur hier bouwde,
met ruwe bodem en van licht verstoken.
100 ‘Alvorens ik uit de Afgrond26) heenga, Meester’,
zeide ik, nadat ik mij had opgeheven,
‘bevrijde 'n enkel woord mij van mijn dwaling.
103 Waar toch is 't ijs? En waarom staat de Satan
gans omgekeerd? En hoe toch heeft zo spoedig
de zon zijn weg gemaakt van nacht tot morgen?’
106 En hij tot mij: ‘Nog denkt ge aan gène zijde
van 't middelpunt te zijn, waar ik de huid greep
van 't boos Gedierte, dat de wereld doorbijt.27)
109 Zolang bevondt ge u daar, als ik nog daalde,
want bij mijn buiteling28) werd 't punt doorschreden,
waarop van alle kanten drukt, wat zwaar is.
112 Nu zijt gij onder 't halfrond29) aangekomen,
juist over 't andere,30) dat het vasteland dekt
en onder 't zenith31) eens de Mens zag doden,
115 die leefde en was geboren zonder zonde.32)
Gij zet de voeten op de kleine cirkel,
die de andre zijde van Judecca33) uitmaakt.
118 't Is morgen hier,34) wanneer het avend daar35) is;
en hij, wiens huid ons tot 'n ladder strekte,
steekt altijd nog in 't ijs, gelijk te voren.
121 Langs deze zijde36) viel hij uit de hemel
en 't land, dat eerst zich hier verhief, het maakte
uit angst voor hem zich van de zee 'n sluier,

26) N.l. de afgrond van de Hel.
27) ‘Het boos Gedierte’ of de boze Worm zoals de Duivel ook dikwels genoemd wordt. In Z. 6
v. 22 noemde Dante ook Cerberus ‘de grote Worm.’
28) Zie v. 78-79.
29) Het Zuidelik.
30) Het Noordelik.
31) ‘Zenith’: het hoogste punt van de hemel. Juist onder 't hoogste punt van de hemel van 't
Noordelik halfrond lag volgens Dante Jeruzalem.
32) ‘De Mens, die leefde en geboren werd zonder zonde’, was Kristus. Hij immers kende noch
de erfzonde noch de persoonlike zonde.
33) ‘Judecca’ (spreek uit Dzjoedekka) d.i. de Judas-kuil of laatste afdeling van de 9de Helle-kring.
34) Op 't Zuidelik halfrond. Vgl. nog v. 96.
35) Op 't Noordelik halfrond. Vgl. v. 68.
36) D.w.z. aan de kant van het Z. halfrond.
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124 en vluchtte naar ons halfrond;37) en 't is mooglik,
dat 't land, welk ginds verrijst,38) om hèm39) te ontvlieden
deez' ruimte40) ledig liet en naar omhoog sprong. 127 Beneden is 'n plaats, zo ver gelegen
van Belzebub als zich zijn grafstede uitstrekt.41)
Niet 't oog, alleen het oor leert ons haar kennen
130 door 't murmlen van 'n beekje,42) dat daar neerdaalt
'n rots-spleet langs, die 't zelf zich heeft gegraven;
en 't kronkelt in z'n loop en helt maar weinig.’43)
133 Mijn Leidsman sloeg met mij het donkre pad44) in,
om weer te keren naar het licht der wereld.
Wij waren zonder zorg om soms te rusten,
137 maar klommen steeds; hij, de eerste, en ik de tweede,
totdat ik van des hemels schone dingen45)
al iets aanschouwde, door 'n ronde rots-spleet.
139 Daar gingen we uit, om weer te zien de sterren.46)

C. KOPS, O.F.M.

37) Volgens de geografen van Dante's tijd was het Z. halfrond geheel met water overdekt. Dante
verklaarde dit feit op meer dichterlike wijze. Het land dat vroeger op 't Z. halfrond te zien
was bedekte zich met de zee en drong voort naar 't N. halfrond, onder welks Zenith het de
Kalvarieberg deed ontstaan.
38) N.l. de Louteringsberg of Dante's Vagevuur.
39) De Satan.
40) Niet alleen de plaats waar Dante en Vergilius stonden, maar vooral de eigenlike Helle-diepte.
Geheel deze onderaardse ruimte ontstond, toen Lucifer met 't hoofd omlaag in de vaste
aardmassa drong. Deze aardmassa nu of teminste 'n gedeelte ervan sprong onder Lucifer's
voeten van schrik omhoog en vormde zo de Louteringsberg. In enkele verzen dus (v. 121-126)
geeft Dante ons 'n vrij volledige beschrijving over 't ontstaan van zijn Hel en Vagevuur. Ik
mag niet ontkennen, dat de duideliheid hier wel 'n beetje in 't gedrang komt door Dichter's
hooggeroemde kortheid.
41) Met deze plaats bedoelt Dante de voet of bodem van de Louteringsberg aan de oppervlakte
van de aarde. Daar de beide Dichters zich nog ongeveer bij 't middelpunt van de aarde
bevinden, is deze plaats even ver van hen verwijderd als het graf van Lucifer d.i. de gehele
eigenlike Hel lang is n.l. de halve middellijn van de aardbol. Dante spreekt van 'n plaats
‘beneden’, omdat hij rekent van af de aarde op 't Noordelik halfrond. Daar hij zich nog bij
't middelpunt van de aardbol bevindt en naar de aarde terugklimt, had hij evengoed, zo niet
beter, van ‘boven’ kunnen spreken. Belzebub is weer 'n andere naam voor Lucifer.
Waarschijnlik was het 'n naam van 'n oude afgod van de Philistijnen. (Espinasse-Montegenet).
42) Dit beekje is waarschijnlik de Lethe, gevormd door de tranen van de boetende schimmen op
de Louteringsberg. Zie Vagevuur Z. 28 v. 127, 128 en 130.
43) Tengevolge van de rotsachtige geaardheid van de bodem.
44) ‘het donkere pad’, dat van het middelpunt der aarde leidde naar de oppervlakte.
45) De blauwe kleur, het licht enz.
46) Alle drie de delen van de Godd. Komedie eindigen op het woord: sterren.
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[Henri Bruning]
Zonden.
Zwaar zerken de gewelven dompe keldergang
ergens is schemering van klam val-licht
zij dempt beklemmend deze oude stilte-ruimte
Nervenloos fluitspel lokt het gevaar der slangen nader
- moe glimlachende de speler 't achteloos bezweert
hoor, in de stilte het schaven der aanschuivende lijven
het sissen
het zoete slanke ritme van de speelse fluit
het wilde fluiten en het wilde sissen
het kalme stillen van de zoete fluit
Hij lokt de brand der ogen naderbij: Eén slang en voelt wellustig 't kille lichaam glijden rond zijn hals en armen
twee slangen, drie
- een sidder om 't gevaar dat hij bezweert, bezweert, alléén in de verlaten stilte der gewelven.
Opeens, de fluit - breekt, 'n stuk steekt tussen tanden tegen keel
'n korte worstling
'n rauwe angst schreeuwt los,
verloren in de verlaten stilte der gewelven.
ergens is schemering van klam val-licht
gedempt, beklemmend, 'n achteloze hoon
Zwaar zerken de gewelven dompe keldergang.

HENRI BRUNING
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God's gevangenschap
O je slanke vaste pantergang
- zo verloren, zo verloren onder de mensen.
Verhard en tartend was de hoge vonkel van je trots oog,
het wrede spelen van je achteloze hand.
O! je was schoon! - wreed-schoon, schoon-wreed
: als schreed je eenzaam aan een bergrand, wankelloos,
en wist je verre glimlach, niet het nabij gevaar.
God brak je, Hij stortte je neer, plotseling, meedogenloos, dat onze ogen sidderden van pijn.
Maar Hij - ving je op,
Hij heelde je zacht, onwinselde al je pijnen,
Hij ving je in dat andere, dat zoete gevaar: de eenzaamheid met Hem.
Oseanennacht: en boven welven de sterren ver, ver - en, zó nabij
- als hoorde je het tremuleren van hun zweven.
En je luistert, luistert naar het zware stromen, en je leunt in het dreunen der masjiene,
om nìets te zien dan 't zware stromen van het water, nìets te horen dan het dreunen der masjiene
- dat God je hart niet van g'lukzaligheid zal breken:
God, als een einderloze, hemelloze oseanennacht - alleen Hij, alléén Hij hoor, hoor! het tremuleren van hun zweven! en veilig, en mild als een stil-ademende haven in de morgen.
O! dit is schoon! Zo schoon - als stamel je in zoete wanhoop
‘het is niet wáár, het is niet wáár’ en ‘weet Ge: ik ben, ik was....’
en snikkend breekt in een zacht geschrei.

HENRI BRUNING
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Drie boekjes over kunst en kunstenaars.
Van drie boekjes over kunst en kunstenaar1) munt dat van den heer Jan Veth uit door
de Unverfrorenheit waarmee het zijn minderwaardigheid tot een bravoure verheft.
De schrijver was ons in zijn verhouding tot Rembrandt reeds bekend uit zijn werkje
‘Rembrandt's leven en kunst’, indertijd geschreven in opdracht van de kommissie
ter herdenking van Rembrandt op zijn 300sten geboortedag en van waarde voorzoover
hier de feiten van Rembrandt's leven met eenige der voornaamste doku menten
getrouwelijk zijn bijeen gegaard. Maar buiten dit veilig en zeer afgebakend terrein
zou Jan Veth zich niet mogen bewegen, - dat bleek overmatig duidelijk, telkens
wanneer hij zich in dit boekje aan leven of werken van Rembrandt vergreep. Met
onbezwaard gemoed evenwel heeft de heer Jan Veth het bestaan opnieuw een boekje
over Rembrandt te schrijven en vermetelerwijze uitsluitend over leven en werk van
dezen kunstenaar.
Op de eerste bladzij van dit over dertig pagina's uitgezongen vleugellam lyrisme
slaakt de heer Jan Veth de verzuchting, dat wie een groot kunstenaar in zijn wezen
nader wil treden, door zou willen dringen tot in zijn omgeving. Blijkbaar leest de
heer Jan Veth het wezen van een kunstenaar dus niet uit zijn werk af maar uit zijn
milieu!: procédé, dat tot zeer onverwachte resultaten voeren kan. Want na het uiten
van eenige wenschen-in-lichtelijke-vervoering met betrekking tot de atmosfeer waarin
Rembrandt ademde en waarin hij zich bewogen heeft, omtrent de zichtbare wereld
die dagelijks tot hem sprak alsmede het geestelijk voedsel waarvan hij zich bediende,
wordt den lezer medegedeeld, dat wij ons in het bezit bevinden van een dokument,
dat ons omtrent alle deze dingen op het verrassendst zal weten in te lichten. ‘Het is
de inventaris van zijn inboedel, opgemaakt toen hij vijftig jaar oud was.’
Onder het motto: niets is ons te dol! zullen wij dus via den inventaris tot het wezen
van Rembrandt gaan dringen.
Hier nu zijn twee veronderstellingen mogelijk.
Primo: des heeren Veth's geheugen is van zulk een eigenaardige konstitutie, dat
hij aan het eind der eerste pagina het uitgangspunt van het begin dierzelfde pagina
reeds vergeten is.
Laten wij deze hachelijke veronderstelling varen dan blijft secundo de
veronderstelling, dat de dialektiek dezer eerste pagina wezenlijk via den inventaris
Rembrandt en zijn werk te benaderen verhoopt. En van dit even zot als wankel
basement begeven wij ons vervolgens in de onnoozele hymne, opgedragen aan dezen
inboedel; in de traditioneel geworden treurnis over de latere armoede van ‘den
paradeerenden ateliercavalier van de zoo velerlei picturale vermommingen’ 'alsmede
in den sfeer van teedere tintelschaduwen, van fosforiseerende glanzen, van
zeldzaamste lichteffekten etc. waarmee het vleugellam lyrisme den weerloozen
Rembrandt sinds menschenheugenis achtervolgt, waarbij men natuurlijk verondersteld
wordt onder leiding des heeren Veth mede te luisteren naar de heimelijke stemmen
van het grondeloos onbewuste.
Zoo naderen wij tot Rembrandt's clair-obscur ‘....wij wezen er reeds op - zoo
doceert de heer Veth - dat hierin, evenals trouwens in zijn wijze van groepeeren,
slechts een der uiterlijke middelen gelegen was, die hij tot zijn voordeel nam.’
Hierna begint des schrijvers lyrisme nerveuser te klapwieken want op pag. 23 is
hij nog altijd niet aan het wezen van Rembrandt toe. ‘De kern evenwel van zijn
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expressief vermogen moet ergens anders te zoeken zijn ....Vanwaar dan die
raadselachtige schoonheid....’
Op pag. 25 geeft hij het zoeken op en begint weer te verzekeren: ‘fijner werd het
zien van dezulken, die veel hebben liefgehad, maar veel hebben verloren....’ (evenals
bij Luns zal hier waarschijnlijk de inboedel bedoeld zijn).
Tenslotte simuleert de heer Veth, dat hij gevonden heeft. ‘Maar datgene, waardoor
hij dit alles vermag te schouwen is in zijn imperieuzen dorst naar het bevend
menschelijke gelegen’. Met een verheugden slotzang, waarin het lyrisme den
superlatief bereikt, wordt de tocht besloten.
Over welk eene, bijna legendarische Unverfrorenheit moet de heer Jan Veth
beschikken, dat hij dit trieste boekje heeft gepubliceerd, - boekje van iemand, die
slechts de onnoozelste aandoeninkjes de zijne mag noemen en tot Rembrandt en zijn
werk in de allervluchtigste of beter: in géén verhouding staat.
*

**
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Na de bêtise van Veth hebben wij ons verdiept in het boekje van Steenhoff over
Hercules Seghers, dat minder pretentieus maar even onbeteekenend is, - Veth:
Rembrandt = Steenhoff: Seghers. Genoeg! En zoo handhaaft zich van deze drie
boekjes alleen het zeer leesbare geschriftje van Plasschaert over Vermeer en de
Hooch. Weliswaar heeft deze schrijver een neiging tot eenigszins precieus beschreven
mijmeringen maar hij verzuimt daarbij niet naar den geest van den kunstenaar te
boren. En zoo vindt men in dit boekje verschillende zeer voortreffelijke
kenschetsingen van weliswaar beperkte maar zeer gevoelige, de dingen des
dagelijkschen levens aandachtig bemijmerende kunstenaarsnaturen.
Dit over een meisjesportret van Vermeer:
Er is geen vaart in dit teedere en sterke werk, in het gezicht, dat op
verlangen van den schilder, u bijna aanziend, toch langs u ziet. En wilt ge
het wezen erkennen van Vermeer, zoudt ge het niet eigenlijk kunnen vinden
in den grooten parel, die zwaar hangt aan het oor? Het is natuurlijk in den
tulband (Vermeer hield van bizarre hoofddeksels!) het is in het
grootgebouwde kleed, dat het lijf omgeeft, maar het is eindeloos duidelijk
in dien parel, in het licht van dien parel, en in den vorm van dien parel.
Daar is alles groot, stil, en eenvoudig. Daar is alles natuurlijk en heilig.
Het is een ongewoon woord om te gebruiken bij dezen realist, die de
grootste vondst echter deed, een realist mogelijk, die der innigheid. En
wat ge hier onwillekeurig heilig zoudt willen noemen, heeft niets
afgestorvens, niets dat fel is van gebaren, fanatiek als een ten uiterste toe
gespannen wezen - het is de heiligheid van het daaglijksche.
Zoo'n kenschets is voortreffelijk want zij trekt de aandacht samen op het wezenlijke
in een schilderstuk. Het is de eenige wijze ook, waarop een mensch geleerd wordt
schilderijen te zien.
Nijmegen.
GERARD BRUNING.

Eindnoten:
1) Rembrandt, door Jan Veth; Hercules Seghers, door W. Steenhoff, Johannes Vermeer en Pieter
de Hooch, door Alb. Plasschaert. (Uitgaven van H.J. Paris, A'dam.)
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‘Hoe ik mijn kind gedood heb’. (Comment j'ai tué mon Enfant, door
Pierre l'Ermite. Vertaling: Christine Kamp.)
't Boek is al bekend geworden in Nederland. 't Is er interessant genoeg voor, al kan
hier niet bepaald gesproken worden van 'n zekere vorm van kunst. Als zodanig werd
't te zeer geprezen. De meeste beoordelaars volgden de hollandse vertaling, die zeer
slordig is en dikwels 't origineel gebrekkig teruggeeft. Ook zonder vergelijking met
de franse tekst is dit duidelik. Ik neem 'n voorbeeld: In 'n gesprek tussen Dominique
(waarom toch die zalvende naam Dominicus?) en Lolita zegt zij: ‘U lijkt zoo treurig,
verveelt gij u?’ Die vormen ‘gij’ en ‘u’ zijn àl te plechtig hier en samen in één zin
zijn ze bepaald fout; iets later wordt 't bovendien weer ‘jij’. Die slordigheden komen
meermalen voor en maken 't boek hier en daar zeurig, wat nog verergerd wordt door
de vele gebrekkige zinnen, die 'n gevolg zijn van moeilikheden met 't frans. Zie b.v.
'n zin als deze: ‘Hoewel geen tegenwind, was die toch ook niet gunstig.’
Wat de roman zelf betreft, géén van de personen is sterk getekend. Dominique is
geen hoofdpersoon, al is hij zo bedoeld. Hij doet bijna niets positiefs ter verdediging
van z'n roeping, laat zich volkomen leiden, is zelfs zo suf, dat hij niets merkt van de
onderschepping van z'n brieven. Als de schelmestreken van z'n oom eindelik toch
uitkomen, en hij moet ervaren, dat de eerste bladzij, die hij in z'n dagboek schrijft,
uitgescheurd is, komt 't geen ogenblik in hem op z'n oom te verdenken; hoogstens
staat hij verbaasd en z'n enige gevoel is.... teleurstelling.
Het zielelijden van D.... er wordt genoeg over gesproken, maar ik doorleef het
nergens. Zie als voorbeeld dit: ‘Hij beschouwde haar (Lolita n.l.) in zijn verbeelding
langen tijd met oprechtheid, zich blootstellend aan haar charme en toen hij had
geconstateerd, dat die charme geen vat op hem had, althans nog niet, vestigde hij
den blik met 'n soort van trots op dit jonge meisje, want zij was eigenlijk het eenigst
gevaar voor hem.’ Niet waar?.... dit is redeneren, en nog al slapjes, dit is essay,
volstrekt geen bewogenheid, louter verstandswerk.
Geheel overbodig is de scène, waarin D. en L. de z.g. spookgestalten zien. Niets
ter wereld, ook de stemming niet, motiveert dit toneel en 't wordt zelfs belachelik,
als je wat verder leest, dat D. toevallig 'n gesprek afluistert, waaruit blijkt, dat de
hele geschiedenis maar 'n grap geweest is. De aardigheid eindigt dan: ‘Ja, dat was
toch maar 'n mooie grap. De veldwachter was in staat er de geelzucht van te krijgen.’
De geestigheid is nogal burgerlik!
Ook de psychologie komt vaak in 't gedrang, vooral bij de moeder. Ze legt 'n
ziekelike zorg aan de dag voor de opvoeding van haar kind, laat niettemin haar broer
de vlegelachtigste knoeierijen plegen en luistert naar z'n zotte praat met 'n lief lachje,
inplaats van hem uit pure moederlikheid 'n draai om z'n oren te geven. Na de lezing
van de voorrede zou je toch wat anders verwacht hebben. Nu lijkt 't wel, of ze de
hele intrige op touw gezet heeft uit tijdverdrijf. Zij vecht niet voor haar kind, al wordt
dat meermalen verzekerd, evenmin als haar kind vecht voor z'n roeping. Ze kent
geen strijd en geen wroeging.
De romantiek is maar zo-zo. Ziehier: 'n bliksemstraal scheurt de lucht. L. schrikt,
wil tegen D. aanleunen, maar net op tijd komt 'n donderslag haar van dit voornemen
terughouden. En als L. in levensgevaar is en D. haar komt redden, (waarom ook dit?),
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dan zegt ze waarempel: ‘Ik meende niet het recht te hebben U ter hulp te roepen.’
Kom nou!
Tenslotte: de oorlog is 'n toevalligheid, die weer geheel overbodig is en 't boek
‘van onze tijd’ moet maken. 'n Kunstenaar had genoeg moeten hebben aan 't
geforceerde huwelik tussen die twee jonge mensen om ons te doen doorleven 't
noodlottig verlopen van Dominique's roeping. Dominique is nu en dan zo'n lafaard
en zo'n suffert, dat je vaak denkt: de hemel beware ons voor zo'n priester.
Dat 't boek toch nog wel de moeite waard is gelezen te worden, ligt aan de
interessante brieven van de abbé Firmin de enige figuur, die goed geslaagd is, 'n man
van fijne priesterlike distinctie. Zo'n kerel zou D. nooit geworden zijn. En toch: dit
hadden we moeten voelen, dat in die jongen langzaamaan doodgemarteld werd de
roeping naar zo'n adellik apostolaat als dat van abbé Firmin. Dan hadden we 'n
kunstwerk gehad en nu hebben we 'n boek, dat één merkwaardige figuur tekent: de
abbé.
v. D.

Roeping. Jaargang 3

449

Beschouwingen over muziek-esthetiek van uit modern standpunt.
Voor alles houden we er aan alle misverstand te vermijden. Het doel dezer regelen
is niet het omlijnen van de muzikale esthetiek van onze tijd. Uitlatingen over de
moderne esthetiek doen ons, vooral wanneer het muziek geldt, - en we bidden de
lezer de woorden kunst en esthetiek in dit opstel steeds met betrekking tot de muziek
te interpreteren, - meestal glimlachen. We geloven er nu eenmaal niet aan, omdat
we overtuigd zijn dat uit een periode de resultante, die het artiekel de als voorbode
schragen kan, alleen te trekken is, wanneer de geldende richtingen hun hoogtepunt
bereikt hebben, beter nog wanneer men ze van op afstand beschouwen kan, op 't
ogenblik dat de bijkomstigheden vervagen, de hoofdlijnen alleen nog merkbaar zijn.
Zover zijn we op 't ogenblik niet. We staan volop in de wordingsperiode van een
niewe tijd, die we voorvoelen; maar incarneren we hem reeds? Misschien gedeeltelik,
maar we zijn vast overtuigd dat vele, op 't ogenblik als modern gekwalifieerde werken,
door onze nakomelingen zullen aanzien worden als de uitlopers van vorige perioden.
We doelen hier niet op verwantschap; verwantschap bestaat altijd; de mens schept
nooit gans onafhankelik. Bij het horen van sommige werken onzer tijdgenoten,
hebben we echter duidelik het gevoel gehad, de mentaliteit van het vorige geslacht
weer te vinden, geincarneerd met moderne middelen. In zulk geval is een dergelike
prestatie ons niet modern, omdat we in de eerste plaats naar de innerlike waarde van
een kunstwerk tasten, en niet naar zijn uiterlike vorm.
Wat hier volgt is geen persoonlik programma. Het is eer een kinematografiese
weergave van wat er omgaat in het brein van iemand, die met zijn tijdgenoten een
streven naar herniewing gemeen heeft, die eerlik getracht heeft de bewegingen in
ander landen te doorgronden en wiens werk door de kritiek als modern bestempeld
werd. Het scenario stelt voor: het zoeken naar bewustwording van het doel zijner
kunst en naar de waarde der elementen, die haar te dienst staan. Dat daarbij stellingen
uit vorige perioden op 't toneel gevoerd worden, lijkt, na wat we hiervoor reeds over
verwantschap met voorgangers zegden, natuurlik. Het aanhalen dezer princiepes
heeft hier zijn belang, omdat het voorlichtend zijn kan, vast te leggen, hoe wij, jonge
mensen, over de ideeën onzer voorgangers denken, en vooral hoe wij ze interpreteren.
In dit licht moge men de volgende beschouwingen lezen.

Roeping. Jaargang 3

450

I.
‘De muziek is in haar uitdrukking algemeen verstaanbaar, ze is niet voor de muzikant
alleen, maar voor heel het mensdom. Ook is de muziek niet van fundamenteel verschil
in het volkslied en in een Bachse fuga of een sinfonie van Beethoven.’
Deze grondwaarheid, die we Moritz Hauptmann ontlenen, aanvaarden we gretig als
basis waarop alle volgende uiteenzettingen steunen zullen, omdat ze ons toelaat er
op te wijzen, dat we ons niet alleen tot de musici richten, maar tot ieder denkend
mens, en vooral omdat ze duidelik aangeeft de grote kulturele rol, die onze kunst
spelen kan. De omschrijving is immers duidelik: muziek is algemeen goed, en daar
het volkslied, onmiddellike uiting van de muziekale aspieraties van de massa, en de
meest scolastiese sinfonie gevarieerde incarnaties zijn van eenzelfde oerkracht, blijkt,
dat ieder normaal sterveling van het eerste tot de laatste op te voeren is.
Misschien is geen enkele kunst zo onmiddellik ingrijpend, zo rechtstreeks van
schepper tot publiek gaand, als de muziek. Op de litteratuur schijnt ze ons dit voor
te hebben: niet gebonden aan het enge begrip, dat ieder woord na zich sleept, heeft
ze in haar bagage de duizenden nuancen, waarin zich een idee of een gevoel in onze
psyche vertonen kan, en is de mogelikheid die fijngevoelige gradatie, die we zelf
moeilik bepalen kunnen, zonder zoeken naar het juiste woord of beeld, meer nog,
zonder bewust te zijn van de werkelike bron van oorsprong, identiek aan de
buitenwereld mee te delen.
Die fakulteit spruit voort uit de synthetiese, niet te analyseren verhouding van de
muziek tot de stiemulerende emotie, die haar uitgangspunt was. Plaatsen we ons,
b.v. vóor een landschap, (men insistere niet op de keuze van het voorbeeld, dat zeer
geschikt is tot verduideliking van wat we bewijzen willen) zo wordt de emotionele
toestand, die zich in ons innerlike wezen vormt, afhankelik van verschillende factoren,
die zijn:
1e. Zuiver physiese, als het binnenstromen der buitenlucht in onze longen, het
schijnen der zon en het branden der lucht op onze huid, die in ons organisme
biologiese verschijnselen verwekken, wier invloed op het zenuwstelsel en
vandaar op onze mentale toestand niet uitblijft.
2e. Sensoriese, het zien van de molen, van de bomen, de weide, het water, de lucht,
het horen der vogels, van de beek, rechtstreeks aanleiding gevend tot artistieke
omspeling.
3e. De werking der secundaire functie, die ons, onbewust, bij het zien van de molen,
al de molens, die we reeds zagen in herinnering brengt (niet door het beeld,
maar door het terug oproepen van alsdan
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opgedane impressies) die, zonder we er aan denken de verbindingslijn trekt
tussen de molen en het korenveld, en er de oogst, het binnenhalen en het dorsen
op plaatst.
Uit de baaierd, waarin al deze sensaties wemelen en, soms, in hun tegenstrijdigheid
tegenelkaar aanbotsen, groeit de resultante, het begrip: landschap. Meer dan welke
andere kunst geeft de muziek deze resultante (Het is ons hier niet te doen om
suprematie te bepalen, wel om karaktertrekken aan 't licht te brengen). Wie zal
herkennen kunnen welk deel van de, vóor het landschap ontstane, muziek door de
molen geinspireerd werd, en welk door het veld? Zelfs de toondichter is de materiele
betekenis van zijn noten een geheimnis. We staan hier werkelik voor een synthese
die ale analyse, wat haar betekenis betreft, tart (De stellingen van het dadaïsme en
van het surrealisme, vooral wat inmenging van onderbewuste en secundaire functie
betreft, drijven de litteratuur o.i. de kant der muziek uit).
De muziek als uitdrukkingsmiddel is een taal, en wat meer is: een wereldtaal.
Neem de muziek van gelijk welk land, ze blijft voor ons genietbaar; nog sterker, daar
waar de nationale elementen op de voorgrond treden, waar folkloristiese bestanddelen
het karakter der komposietie beheersen, verhoogt de indruk op de toehoorders
buitenmate. De bewondering van Debussy voor Boris Goudonof, de invloed van
Strawynski op de jonge franse muziek, en van de Braziliaanse melodieën op het werk
van Darius Milhaud, illustreren dit duidelik.
Dit juist is het paradoxale in de muziek: zij is een wereldtaal, maar tegelijkertijd
ook de meest individuele van alle talen, want niet alleen verschilt de muziek van
Schönberg met die van Satie, beide toondichters van verschillende kultuur-rassen,
maar zelfs de werken van verwante kunstenaars, b.v. Poulenc, Milhaud, Auric,
Honegger, Migot en Roland-Manuel, die allen hetzelfde Parijs tot centrum van hun
artistieke bedrijvigheid gekozen hebben, dragen ieder hun bepaald persoonlik karakter.
De elementen door al deze toondichters aangewend zijn dezelfde, houden hun zelfde
algemeen menselike betekenis; ze zijn niet van nu, niet van onze tijd, maar ze zijn
van in de vroegste tijden, ze lagen besloten in het mensdom bij de schepping, en ze
zijn er, met de groei van de beschaving uit los gekomen. Evolutie in dit opzicht is:
een overwinning op het onbekende in ons, zodanig dat we er een onvermoed deel
van vastleggen kunnen. Ze is dus niet uitwendig, maar dient innerlik te geschieden.
Het is de aanwending dier grondelementen, wier betekenis door geestgenoten dadelik
gesnapt wordt, hoe recent hun invoering ook zij, die de muziek haar algemeen
verstaanbaar karakter bijbrengt.
Wat wel verschilt, en wat het onderscheid uitmaakt tussen het werk
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van een zeker komponist en dat van een ander, is de aanwending-zelf, van deze
bouwstenen; d.w.z. de stijl is persoonlik. Hij is het uitsluitelik eigendom van ieder
toondichter. Die individualiteit van de stijl breidt zich uit in kringvorm. In het
middelpunt staan de dominerende persoonlikheden van de tijd. Deze zijn er altijd,
en hun tijdgenoten ondergaan, willen of niet, steeds in zekere mate hun invloed. Het
zijn de verkenners van het onbekende land in ons en daar ze, gezien de
gemeenschappelike karaktertrekken van alle menselike innerliken, ook een deel van
onze eigen ziel op de kaart brengen, is het logies dat wij het niewe land, dat ze voor
ons ontdekt hebben in ons zelf, doorlopen aan de hand van de door hen opgestelde
itinéraires. Het is dus natuurlik dat zich om die middelpunten een kern vormt van
kunstenaars, rechtstreeks beïnvloed door de meester, die de grond-elementen
verwerken op een wijze, die weinig van de zijne verschilt. Het is de school die zich
om hem vormt: zijn pleïade. Hier worden dezelfde princiepes verdedigd, er wordt
gestreden voor hetzelfde ideaal, minstens is er een gemeenschappelike drang naar
een volgend, hoewel niet bepaald te omlijnen, stadium. Dit brengt de kunstenaars
nauwer bij elkaar, een ruime materiaal-wisseling ontstaat, en men vindt in hun werken
sommige karakteristieken overal terug: d.i. wat men het karakter van een school
noemt. Verderaf staan de toondichters van hetzelfde land, die zich aan de invloed
van de meester wisten te onttrekken. Maar ook zij zijn de produkten van hetzelfde
volk; zij voelen in zich al de instinktieve betrachtingen, al de verlangens, al de
hartstochten van datgene, wat de school voortbracht. Dit is het nationaal karakter in
hun muziek; karakter, waarvan men de trekken niet alleen in de toonkunst maar ook
in de andere kunsten terugvindt, omdat het de emmanatie is van de aspiraties van
het ras zelve.
Nog ruimer wordt de kring buiten de natie, waar de concentriese golvingen van
verschillende scholen tegen elkaar aanbotsen, versmelten, en elkaar beïnvloeden.
Zoo zou weer om ieder werelddeel een karakteristiek-grens te trekken zijn. Hoe
verschillend van elkaar diverse uitingen van de europeese muziek ook zijn mogen,
wanneer we hen b.v. tegenover de oosterse muziek plaatsen, voelt men onmiddellik,
dat ze 'n blok vormen, dat onder de verscheidenheid toch nog een zekere verwantschap
huist, die in laatste instantie eenheid brengt, wat ons weer niet verwonderen moet,
als we bedenken dat de grote meerderheid der in Europa gesproken talen en dialekten
alle tot eenzelfde taalkundige groep behooren, d.i. in oorsprong een enkele taal waren,
het Indo-Germaans, (alleen het Baskies, de Fins-Oegriese groep, en de Turkse groep
vormen uitzonderingen). In de voor-historiese tijden, toen de taal-eenheid nog niet
verbroken was, vormden al de tegen-
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woordige rassen dus waarschijnlik slechts éen enkele grote kultuur; als men zich nu
herinnert wat we vroeger over het ontdekken van niewe bouw-elementen zegden,
zal men duidelik begrijpen, waarom, niettegenstaande de verschillende
lotsbestemmingen der verschillende rassen in Europa, hun muziek een besliste eenheid
vertoont, tegenover die van andere werelddelen bewonende volkeren, waarmee de
eenheidsband, die aan het begin van het mensdom was, vroeger verbroken werd.
Dit voor stijlkarakteristiek en stijlbeïnvloeding.
Stijl kan ook opzettelik ontleend worden. Dit wil zeggen, het aanwenden van de
grondelementen, zoals 'n zekere school ze spontaan en intuïtief verwerkt kan tot een
mekanisme, tot een systeem herleid worden en aldus bewust nagebootst. Dergelike
kunstuitingen zijn door den aard der zaak zelve doorgaans zwak, omdat ze de
stuwkracht, de spannings-energie, het vitale bestanddeel missen, die het eigendom
zijn van originele komposities. Hierin schuilt een gevaar voor de moderne muziek.
De neger-jazz's zijn ons na de oorlog een openbaring van rithme en melodiek geweest,
en dadelik heeft men hun invloed op de toenmalige produktie kunnen vaststellen. In
vele gevallen bleef het echter een blote formuul-uitwerking, een invoering van
uiterlikheden. We noemden deze werkwijze ergens: het realisme in de moderne
muziek. Dit dient vermeden te worden. Niet dat we het vorm-belang van de
jazz-muziek ontkennen. Maar alleen als vorm, d.i. als konstruktie van grondelementen,
dient zij ons te interesseeren; we moeten haar kunnen ontdoen van haar afstompende
sensualiteit om haar te reduseren tot abstrakt bouwmateriaal, dat onze eigen voorraad
verrijken komt, en dat we, gemaakt tot eigen goed, niet meer mekanies-bewust, maar
spontaan tot vertolking van onze eigen psyche aanwenden.
Interessanter wordt die stijl-nabootsing wanneer ze ondernomen wordt met het
doel de zwakke zijden, het onevenwichtige, de archaïsmen van een systeem aan het
licht te brengen op een originele wijze. Aldus komt men tot de muzikale parodie, tot
de stukken ‘à la manière de....’ genre dat grote beslagenheid en krietiese geest vereist,
en waarvan weinig werkelik geestige, goed geslaagde voorbeelden aan te halen zijn.
Het werk van Satie bevat onder dit opzicht meesterlike bladzijden, waaronder zijn
‘Sonatine bureaucratique’ parodie op een Sonatine van Clementi, die tot het citaat
gaat, zeker een der pittigste is.
De strekking om in onze westerse muziek oosterse thema's in te voeren, het z.g.n.
orientalisme dat bij de impressionisten fel in eere stond, is een illustratie van wat we
hoger over bewuste stijlontlening zegden. Duurzaam heeft ze weinig tot stand
gebracht. Estheties heeft
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ze deze verdienste, dat ze ons opmerkzaam gemaakt heeft op een muzikaal rijk dat
voor onze artistieke genietingen nog gans braak lag. Blijvend werk hebben in die
richting enkel zij geproduceerd, die zich het vreemde stelsel gans tot het hunne
konden maken, die ermee vergroeid geraakten, of die er in gelukten het tot eigen-bezit
om te werken, zodat het weer zijn spontaneïteit en zijn leefbaarheid, onmisbare
voorwaarden tot het scheppen van een kunstwerk (l.w. daarom niet de enige!) kon
herwinnen.

II.
Na vorige regels, die als breedopgevatte inleiding dienen beschouwd, dringt een
afbakening van het te bestuderen terrein zich op. Met andere woorden, hier rijst de
vraag: Wat is muziek?
Netelig punt, dat ons met éen stap midden in de fel bewogen diskussie voert: is
muziek-genieten een physies of een geestelik genot, wat nog duideliker omgezet
wordt als: is het de streling van ons oorapparaat en de daaruit volgende biologiese
reakties, die ons bij een muziek-audietie interesseren, of treden daarbij hogere, niet
materieel te omschrijven functies in werking, waarvan het uitgangspunt zou zijn het
geestelike begrijpen? Vurige aanhangers van de eerste thesis hebben beweerd dat de
geest met muziek niets te maken heeft, dat het kunstgenot onmiddellik op het gevoel
inwerkt en dat hier wel degelik de geest uitgeschakeld is, dus dat we hier met een
zuiver physies proces te doen hebben. Die bewering lokt echter dadelik een tweede
vraag uit, die moeiliker te beantwoorden is: Indien dit zo is, waarom worden dan
alleen oog en oor gebruikt als receptors voor prikkelingen, die in ons organisme
artistieke reacties verwekken, en wordt er ook geen kunst in 't leven geroepen, die
zich op reuk-, smaak- of tastzin steunt? (Marinetti, die het tactylisme, met tastzin als
bazis, invoeren wilde, is, menen wij, de enige aanhanger van die niewe kunst
gebleven). Daarbij zijn zuiver physiese prikkelingen voor iedereen gelijkwaardig.
Niemand zal het prettig vinden, dat men hem de voeten roostert, en de meest
geoefende bokser zal een maagstomp, degelik aangebracht, toch geen genot zijn.
Muziek maakt echter op iedereen niet dezelfde indruk: de sinfonieën van Beethoven
klonken in de oren van sommige vooraanstaande musici van zijn tijd afschuwelik,
en de polemieken, die op 't ogenblik rond de moderne muziek gevoerd worden, bieden
wel het meest recente voorbeeld, ter illustratie aan. (Men gaat toch niet beweren dat
wij andere oren hebben als onze voorgangers?) Een zuiver physiese prikkel kan wel
afstompen, wat de teweeggebrachte reactie betreft, na veelvuldige herhaling, hij zal
echter nooit zijn karak-
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ter verliezen, of van pijn-gevoel in genot omslaan; zijn valuta blijft hetzelfde voor
alle tijden en alle geslachten. Een speldeprik werkt niet deugdeliker als hij
honderdmaal herhaald wordt, en niemand zal zich voorstellen kunnen, dat hij onze
voorouders een genot was.
Met de muziek is het echter anders. De werken van een jong geslacht worden nooit
begrepen door een voorgaande generatie; de muziekgeschiedenis en een blik om ons
bewijzen het. Er zijn werken, die ons bij een eerste uitvoering koud en onverschillig
laten en waarin we na meerdere uitvoeringen een vonk van het genie verkennen.
Ofschoon het physies proces natuurlik niet weg te cijferen is, blijkt het, dunkt ons,
duidelik, dat het wel degelik de geest is, die zich van de prikkelingen meester maakt,
ze vergelijkt en associeert, en dat uit de vaststellingen van kontrasten en
overeenkomsten een mentale toestand geboren wordt, die, in ons onomschrijfbare
innerlikste, onze ziel, tot een artistieke sensatie omgezet wordt. Uit deze verklaring
zal men de gevolgtrekking maken, dat, wanneer we menen, dat bij muziek genieten
de geest een voorname rol speelt, het niet in onze bedoeling ligt deze kunst tot een
mathematies-fonethiese wetenschap te herleiden; denkt men er aan dat het begrip
‘geest’ hier grotendeels door het begrip ‘rede’ gedekt wordt, zal men tot versterking
onzer bewering zich ook herinneren dat alleen de mens een ontwikkelde kunst tot
zijn veredeling heeft.
Aldus is reeds ene zijde van het vraagstuk belicht, maar op ons vertrekpunt: ‘Wat
is muziek?’ kregen we nog geen antwoord.
De meest uiteenlopende bepalingen zijn hieromtrent gegeven. Ten tijde van J.J.
Rousseau zei men: De muziek is de kunst om klanken op een aan het oor aangename
wijze te verbinden. (Bepaling die de hoger bestreden thesis duidelik bijtreedt) Volgens
de Weense criticus Hanslick, in een boekje van 1854, is zij de kunst van de sonore
arabesque, bepaling die er geen is, omdat haar bestanddelen op zichzelf weer niet te
bepalen zijn (wat is een sonore arabesque?) Dezelfde fout begaan een hele reeks
denkers, die de muziek in verband met het gevoel definieren willen, maar ook de
ene moeilikheid in de plaats van de andere stellen, door het gebruiken van termen
wier betekenis op zichzelf eerst zou moeten vastgelegd worden. Zo noemt Aristoteles
ze een taal behorende bij het gevoel; volgens Kant is ze de taal der emotie; Hegel
houdt het met Aristoteles: de muziek is de kunst van het gevoel, en Helmholz zegt:
de muziek drukt niet het gevoel uit, maar de gemoedsstemming waarin dit de ziel
brengt. Ferdinand Hand beweert zelfs, dat de wetten van het gevoel ook die van de
muziek zijn.
Beethoven, de gevoelsmens, gaat duidelik naar een groter deel toekennen aan de
geest: ‘De muziek moet vuur doen spatten uit de
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geest der mensen’, zegt hij, en elders: ‘De muziek is een hogere openbaring dan
wijsheid en filosofie. ‘Bepaling die rechtstreeks op het mystiese karakter der muziek
terug slaat, en onder dit opzicht verder staat dan de omschrijving van Combarieu:
(hoogtepunt van het geestelik aandeel in het kunst-proces) ‘de muziek is de kunst
om met klanken te denken’ (Op te merken valt dat het denk-proces hier zonder vatbare
concepten opgevat is; mogelikheid, die men handig verdedigd vindt in Combarieu's
werk: La musique, ses lois, son évolution).
Een conclusie trekken uit dit aantal bepalingen, die soms zo lijnrecht tegenover
elkaar staan is niet denkbaar. Ten opzichte der jongste muziek bevat Beethoven's:
‘De muziek is een hogere openbaring dan wijsheid en filosofie’, het meest waarheid,
maar het is geen bepaling, het is een vaststelling. Het enig besluit dat uit de
verscheidenheid dezer bepalingen valt af te leiden, is, dat de muziek, Janus met het
tiendubbele voorhoofd, zich aan ieder individu in een ander, speciaal zijn neigingen
bevredigende, gedaante voordoet; dat we voor een mysterie staan dat we ondergaan,
maar waarvan het wezen ons onbekend blijft, besluit dat ook A. Caeroy trekt (Musique
et littérature) in zijn studie over de metafisiek der Duitse romantiekers in verband
met hun schriften over muziek.
Ons, uitvoerders van dit ondoorgrondbare mysterie, zij het echter vergund ons af
te vragen welke rol onze kunst in de evolutie van het mensdom te spelen heeft. Meer
dan een onomstootbare bepaling, zal het antwoord op deze vraag de muziek van
morgen beinvloeden.
De vraag naar een doel der muziek schijnt Riemann, de Duitse musicoloog, geheel
overbodig. ‘Zoals de vogel zingt, die in de twijgen huist, zo musiceert de mens uit
innerlike noodwendigheid’ zegt hij (Grundlinien der Musik-Aesthetik. bl. 3.), uitlating
die tamelik recht naar ‘l'art pour l'art’ gaat, want verder heet het: ‘Zodra hij (= de
kunstenaar) voor een bepaald doel schept, is reeds een deel van de ideale
kunstenaarsvrijheid verloren. ‘De eerste vergelijking is bepaald niet gelukkig. Weet
Riemann zeker dat de vogel zingt uit plezier van lawijt te maken, of voor de mooie
ogen van poëten, die onder zijn nest inspiratie komen zoeken? De vogels schijnen
hun stem heel bewust te gebruiken, en in de paartijd, b.v., speelt ze een grote rol. De
beperking der ‘ideale’ vrijheid is ook het hoofdargument waarmede Paul Bekker, de
meest onderlegde voorkamper der moderne Duitse muziek, alle doel-bepaling van
de muziek weert. ‘De muziek héeft een opgave, zegt hij, die van muziek te zijn....
Overschatten we de ‘opgaven’ der muziek niet, opdat we de kunst der muziek niet
onderschatten.... Laten wij het het avondland of de mensheid over, hun krisissen naar
wens der kultuurfilosofen te doorworstelen, maar ver-
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zoeken we, dat de muziek niet in de rij der medikamenten opgenomen worde. Ze
kon daardoor misschien een goed heelmiddel - want wat zou de muziek niet kunnen?
- maar zeer zeker een slechte muziek worden. (Die ‘Aufgabe’ der Musik April-nummer 1925 der Musikblätter des Anbruch.). De vrees voor de beperking der
kunstenaars-vrijheid en voor de reductie tot wondpleister spruit duidelik voort uit de
opvatting, dat kunst die een rol vervult noodzakelik tendenz-kunst wordt, d.i. kunst
die de onomstootbaarheid van een princiepe, of de zwakheid van een andere stelling
bewijzen wil; maar zelfs de schijn van een beperking valt weg, wanneer men met
Ernest Block (Carnaval est mort) aanneemt, dat de kunst, dus ook de muziek, voor
doel heeft de mens meer mens te maken; wat wij omschrijven als: de muziek dient
te vormen een brug tussen de menselike werkelikheid en het bovenmenselike, het
goddelike, ideaal. Een aldus opgevatte muziek, zal ons niet redden uit de chaos waarin
we op 't ogenblik ronddwalen, ze zal niet een oplossing brengen aan de huidige crisis,
ze zal geen filosofiese pretenties hebben, want dan zou ze ons een schrikbeeld zijn
te zelfde tietel als aan Paul Bekker, maar ze zal een welkome steun zijn voor wie de
blik hoger richt, en ze zal een rechtstreekse ombeelding zijn der universele wetten,
wier krachten we in ons werken voelen.
Beethoven heeft zich reeds in die zin uitgedrukt: ‘Er is niets schoner dan het
goddelike te naderen en de stralen er van te verspreiden over het menselik geslacht.’
(cit. R. Rolland: Het Leven van Beethoven) Goethe komt ons nog nader, waar hij
zegt: ‘De muziek geeft ons het vermoeden van een meer volkomen wereld, waarvan
we in tonen stamelen. Het leven is ‘muziek der ziel’ en God de grond en toevlucht
onzer mensenziel. (Propos inédits de Goethe sur la musique - Mei-nummer 1925 van
La revue musicale). Ook de volkeren der Oudheid, scheppers van onze muziek,
waarmede we het rechtstreeks contact verloren hebben, gebruikten de muziek bij
hun magiese en godsdienstige oefeningen doelbewust. In de Li-Ki der Chinezen
lezen we o.m. het volgende: ‘....de wijze alleen is het voorbehouden de muziek te
begrijpen. Daarom bestudeert men de klanken om de melodieën te kennen, de
melodieën om de muziek te verstaan en de muziek om te kunnen regeren’
(interpreteer: regeren over de zielen).
Paul Bekker weze gerust. Een roeping zoals we die hoger omschreven beperkt de
vrijheid van de kunstenaar niet, omdat ze niet is een vooropgestelde opgave, maar
een vaststelling van het eindresultaat. Dat ze produkten uitsluit wijst er op, dat die
werken slecht zijn (uitsluiten zal men toch altijd moeten doen, zolang men een
criterium voor goed en slecht aanneemt), maar dat aan de eisen dier roeping
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komposieties beantwoorden van toondichters, die dit eindpunt niet duidelik
geformuleerd voor ogen hadden, bewijst dat onze opvatting de fantazij van de
kunstenaar niet aan banden legt. De ware kunstenaar voelt haar instinktief, en ieder
meesterwerk beantwoordt er aan.
‘Zo rust in de mystiek ons aller kracht en mensheidszending’ (Goethe - ibid.).
(Wordt vervolgd)
KAREL ALBERT
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De kringloop naar het sentrum.
Roman-fragment.
Vierde hoofdstuk.
Hij stond op de kamer van een zijner nieuwe kennissen; bladerde een franse
literatuurgeschiedenis door. Zonder aandacht. Dacht over het meisje dat over zijn
schouder meekeek: 'n grof-gebouwd, lelik onderwijzeresje. Hij voelde haar lichaam,
telkens bij het adem-halen, even en teer aan het zijne raken. Moest toen voortdurend
aan haar denken: aan haar lelik uiterlik, aan haar leven waarom zich niemand bezorgd
maakte, tegen wie ieder was als tegen ieder ander. Zij was immers zo'n rustig, goed,
tevreden meisje: ze lachte veel, en had veel liefde voor haar werk. Maar ze was lelik,
heel lelik, en wat zou er in haar gebeuren als eens het verlangen in haar openstiet:
naar een man, naar een eigen kindje. Nog was alles in haar rustig, nog leefde ze
ònbewust, maar eens zou dat eindigen. Wat dan? Wat dan met al deze blijheid, met
al die goedheid, met al haar liefde-voor-kinderen.
Kon je maar alles voor een ander zijn, kon je je maar helemaal weggeven om dat
ene tegen te houden, dat wreed en nodeloos gebroken worden. Maar je kon je-zelf
niet geven, je kon haar niet voorbijvoeren aan het gevaar dat op haar loerde. Je kon
je eigen leven niet opofferen - werd je zelf niet gedreven door een bezeten verlangen
naar een groot, onuitsprekelik geluk. Hij zei dus:
- Ken je dat boek.
- Ja, ja, dat heb ik nodig voor m'n hoofdacte.
Hij doorbladerde het dorre boek.
- Zo.
Weer doorbladerde hij het dorre boek.
Och, m'n God, kon hij haar maar zeggen wat mooi was, en waaròm mooi; en hòe
en waardóór hij dat mooie was gaan begrijpen. - Kòn hij haar maar wat
levensverdieping geven, dat ze dan, als 't eenmaal zover was, 'n houvàst had, iets dat
haar wat gaf en waaraan ze zich zou kunnen geven. Maar levensverdieping -? Och,
dat gaf je weinig meer dan lijden. En kunst? kunst -? idem! De kunst een
schoonheidsdroom waarin je je voor 't leven zou kunnen verbergen -? De kunst was
het meest onverbiddelike dat er was. Dat beroofde je van alle illuzie. Kunst sloeg
alles in je kapot. En toch, toch: hèm gaf ze een vreemde bevrediging, hem was ze
iets onontbeerliks (hij wilde, hij moest weten wat hij aan het leven had) - - maar dìe
bevrediging dorst hij aan geen ander geven. Kunst was zo'n papieren
liefdadigheidsbloempje, verfrommeld, met een hartje hard als een pit waarop
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je je tanden brak. Dan het verwijt, later, wellicht van haar ogen: waarom gaf je me
dàt; had je toen (toen) dan niets anders?
- Jawel, jawel. Ik had me-zelf, ik had m'n hàrt. Maar dàt dorst ik niet te geven. Ik
had kracht om veel, veel voor anderen, voor jou te lijden (ik heb een honden-ziel),
maar er was 'n wilde begeerte in me naar het léven (daarom kon ik niet àlles geven),
naar een groot, wijd geluk (jajà, - een zónnedroom).
En wellicht dat die dan werkelikheid was geworden - evenals datgene wat hij voor
haar vreesde.
Dan stonden ze tegenover elkaar: hij gelukkig, zij ongelukkig, door hèm, òòk door
hèm.
En zou hij haar dàn iets dúrven zeggen, iets dúrven geven van datgene wat dan
zijn geluk was geworden? Zou hij zich dàn niet als een lafaard voelen, als een die
haar eerst nu de oplossing gaf, de oplossing die hij altijd had geweten, maar waarover
hij toen niet had gesproken. (Maar over een verloren lief kun je toch óók niet spreken!)
Als een lafaard: want was hij niet eerst dan naar die oplossing gaan leven, toen het
leven alles geregeld had. Haar ogen zouden hem zijn geluk verwijten: hij had het
geluk aangenomen en nìet door strijd veroverd. Zou dàt hem vervreemden; ze ze
hem daarom dan een lafaard vinden? Misschien! Maar 't ging, het ging niet anders.
En hij had toch rècht op dat geluk - nadat hij zolang had geléden, en altijd had
verlàngd gòed te zijn.
Maar nu moest hij haar iets anders geven. Maar koel, op 'n afstand; je stem mocht
niet trillen als je haar iets zeggen ging dat haar gelukkig moest maken. Ze mocht je
bedoeling niet begrijpen. Want dan brak je misschien iets, dan brak je misschien
alles. Nee, nee, als je iets te zeggen hebt, zeg 't dan onverschillig, flap er een
geestigheid tussen door: alsof je helemaal niet gedacht hebt aan de mèns die tegenover
je staat en wiens leven je lijdt. Maar hij had zo'n behoefte tegen iemand hartelik te
zijn, te geven, met bei z'n handen, alles wat hij had. Maar je kòn niet, je kòn niet
zoals de hunkering (van je hart) naar gemeenzaamheid, dat wou. Om de gevolgen.
Als dat meisje eens van je ging houden, en jij, jij dorst je niet te geven - om de wilde
drift in je die een ander leven eiste. Had je geen rècht, rècht op een ànder géven, op
een ànder némen.
Hij stond nog steeds met het boek in zijn hand. Hij moest haar iets géven. Hij zei
dus (belangstellend):
- Zo. Zo. Heb je dat nodig? Is dat goed?
- Jawel.
- Zeg Tom, mag 'k 't 'ns meê hebben. Ze zeggen hier dat het zo goed is.
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- Ga je gang hoor.
Dolf nam een sigaret en ging zitten.
'n Ogenblik was het stil. Voor de boekenkast stond het meisje en las.
- Wat lees je, vroeg Dolf.
- Adama.
- Wat?
- ‘Het Orgel’.
- O jaja, kèn ik. Dolf bladerde wat in het boek. Stak toen per ongeluk het vuur van
z'n sigaret in z'n mond. Sprong met een verschroeide lip op, en klopte de as van z'n
kleren. De anderen schrokken. Maar hij lachte. Toen lachten de anderen mee. En
Dolf luider en nerveuzer.
't Werd lente. Milieu, en wellicht ook herediteit, bepaalde hem: hij verlangde buiten
te zwerven.
Met de auto van de ‘Vereeniging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer’ de auto was zeer welwillend ter beschikking gesteld: ‘dat wilt U misschien wel in
uw blad erbij vermelden’ - reed hij in gezelschap van een vijftal journalisten en enige
heren die hij niet kende, naar een beeldhouwer die buiten woonde. (‘De natuur is
voor een artiest alles. Alleen dààr kun je tot je-zelf komen, hervindt je je als het ware.
Nietwaar?’) Deze had een ontwerp gemaakt voor een standbeeld van een onlangs
gestorven dokter Hoogland. Meer wist hij niet. Reed nu mee. Sprak niet. Wachtte
maar af. Keek naar het mild welven der horizonten over de hunkering der
opengekorven akkerlanden en uit-gestrekte weilanden (moeder! moeder Aàrde! ik
bedelde mijn leven lang naar wat ontfermende tederheid; naar de zon en de wind
zovele eenzame uren onder de mensen; naar de sterren was mijn stille fluitspel zovele
avenden ver van de mensen); hij keek naar de mensen, de lachende mensen, naar de
huizen, de mooie, in 't stille zonlicht zingende huizen, naar de zon (o! de zon), naar
de wolken die hoog en voorzichtig, als breekbare licht-dromen, voortgleden in het
licht, naar de takken der kastanjes die door een verse kracht barbaars en als verbeten
vastberaden stonden kromgetrokken (ach ja, zoals dat geluk dat toch èèns moest
komen - en dan àlles zou veranderen - een wilde verbeten kracht door je armen moest
storten) - maar Dolf zeulde mee in het te nauwe en plichtsgetrouwe busje van ‘het
Vreemdelingenverkeer’, en langzaam filmden de dingen langs, en voorbij. Overal
wrong het leven zich hartstochtelik een uitweg, zong het leven onweerstaanbaar
omhoog in het koepelende licht, maar Dolf voelde zich moe en zoog langzaam de
tijd voorbij met een kleine, witte sigaret.
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Hij keek naar de rievier beneden: daar stond een schipper aandachtig zijn zware
schuit te verven; het sloepje aan de achterkant lag gelukzalig en wereld-ontdroomd
als een Gregoriaans gezang te wiegel-deinen op het spiegelende water. In den erker
zeemde een frissche doorvoede meid de ruiten: een langsfietsende loopjongen riep
wat - en het meisje lachte brutaal en uitdagend terug. Overal stonden ramen open:
dat het zonlicht breed en rijk kon binnenstromen: in de kamers was nu de
zachtjes-spelende wind, hingen nu de ijle, onbestemde geuren van het ontwakende
leven. Je snoof - het moest je gelukkig maken, als snoof je de geuren van een
kinderlijfje: je snoof de zaden die openbraken, je snoof de nieuwe verse kracht die
zich baanbreekt en overwinnen wil en overwinnen zàl. Een der heren vertelde met
een onaangenaam geaffekteerde stem herinneringen aan een artiest: ‘Ja, laat 'k 'ns
kijken, dat zal nu, - nou - 'n kleine, zeker een kleine twintig jaar geleden zijn dat....’
en zo voort, en zo voort. In het busje werd het benauwd van sigarenrook. Maar de
heer vertelde zelfgenoegzaam: ook hij had (één uit) dat vreemde volkje gekend.
Nietwaar - en dat nóóit 'ns kunnen vertellen, nooit je 'ns kunnen uitspreken!
Na een kwartiertje hielden zij stil voor 'n klein landhuisje. 'n Grove, zwaar
gebouwde man met rijlaarzen stapte breed naar buiten; 'n jagersmutsje op zijn rode
kop. 'n Gezonde klomp vlees. Gebaarde joviaal, praatte druk, met luide, grove stem.
- Zo. Is u daar. Prachtig op tijd, niet? Hm - ja, u moet maar niet naar m'n kleren
kijken: we wonen hier buiten. Gaan dus maar ons gangetje, begrijpt u wel. Storen
ons aan niemand - en niemand stoort zich aan ons. Nietwaar, en een artiest is nu
eenmaal erg aan z'n vrijheid gehecht. - 't Is hier anders prachtig wonen, vindt u niet.
En gezond! 'k Woon nu wel niet meer zo mooi, niet meer zo mooi als vroeger, - ben
hier langzamerhand ingebouwd - maar dat doet er niet toe: in een paar minuten ben
je toch buiten en de mensen hier zijn alleraardigst. Ik noem ons huizenkompleksje
altijd maar ‘de kolonie’, begrijpt u wel. Ja - als artiest, zal ik maar zeggen, geloof je
in de buiten - - hoop je in de buiten, en heb je de buiten lief, hahahaha. Nou! gaat u
maar binnen. Ontdoet u zich van uw jassen. Zo. - Zal ik dan maar even voorgaan?
Wacht. Ziezo. - Gaat u zitten. Maakt u het zich gemakkelik. Sigaren? Sigaretten?
Rookt u niet. God dat spijt me. Maar als u even wilt wachten; 'k heb m'n vrouw
gewaarschuwd: zo aanstonds zal u de tee worden geserveerd. - Ja, - 't is hier natuurlik
maar eenvoudig.
Dan keek de artiest rond, of allen waren gezeten en voorzien, kuchtte:
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- Hm, ja, dan zullen we maar geen tijd verliezen en tot de.... (hier glimlachte hij even)
onthulling overgaan.
En hij klom bij een kleine stellage waarop iets in een doek stond gewikkeld. Er
viel een stilte, nijpend. De journalisten keken steriel van verheerlikte ontroering.
Met één grasieuze zwaai werd toen het doek afgewikkeld.
- Het kan misschien wel zijn nut hebben - 't is misschien wel iets dat de heren van
de pers (hier boog de artiest vriendelik-glimlachend terzijde) interesseert (vijf slaven
bogen zich snel over hun bloknoot); U hoeft het natuurlik niet letterlik over te nemen;
U weet natuurlik zelf het beste hoe dat te redigeren; ik ben daarenboven niet erg
welbespraakt - het wóórd is nu eenmaal niet mìjn materiaal - hm, ja.... wat wou ik
ook weer zeggen? - o ja: het kan misschien wel zijn nut hebben dat ik u vertel hòe
ik er toe kwam, wàt er mij toe noopte: dit ontwerp van het standbeeld voor de u allen
welbekende dokter Hoogland te ontwerpen.
En er volgde een uitvoerig verhaal: van z'n vader die arm was en ziek, van dokter
Hoogland, de reddende engel, de vriend, de huisvriend der armen, de man die zoveel
verborgen leed kende en meeleed, van zijn behulpzame hand die 't
voor-anderen-zo-vernederende-van-een-aalmoes-te-moeten-ontvangen zo goed wist
weg te nemen, wijl de linker hand noodt wist wat de rechter dee.
Hier rustte de spreker een moment, keek een wijle naar de aanwezigen, en
vervolgens bezield naar het beeld. Toen aan de deur rechts werd gemorreld (z'n vrouw
met de tee) ving hij weer snel en met verheffing van stem aan:
- Mijne Heren! daaraan nu is mij de herinnering bijgebleven. En wéér volgde een
lang relaas: nu, van: vroeger dat niet zo begrepen hebben; de machteloosheid, later,
zijn dankbaarheid de al te vroeg ontslapen dokter Hoogland op waardige wijze te
uiten; van: ereschuld inlossen, de drang en de druk zich uit te willen spreken, 't geluk
de tolk te zijn van de gevoelens van dankbaarheid der zeer velen die hem eveneens
dank verschuldigd waren - dat alles had dit beeld doen ontstaan. En te meer voelde
hij dit beeld als een plicht: daar het hèm gegeven was zich uit te spreken, openlik
van z'n gevoelens, z'n oprechte genegenheid getuigenis te geven, en zó de
nagedachtenis van deze beminde populaire figuur te laten voortleven als een voorbeeld
voor ons nageslacht.
Toen werd 't meer zakelike gedeelte afgehandeld: hoe 't volk warm te krijgen voor
een standbeeld. ‘Als demokraat’ zo beëindigde de beeldhouwer zijn toespraak, ‘heb
ik een zeer groot geloof in de massa’.
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Hij twijfelde niet - mits, natuurlik! de medewerking der kranten - of....
Waarna de tee werd rondgediend.
De journalisten dwaalden krities en goedkeurend-knikkend rond het ontwerp:
langzaam en ernstig: in de ene hand het kopje tee, in de andere 'n sigaar.
't Ontwerp draaide - de as kraste: dokter Hoogland met z'n vooruitgestrekte arm
leek op 'n draaiorgel-pop, bewegend op de ritmiek van een vals muziekje.
Dan vertelde de beeldhouwer weer:
- 't Probleem was natuurlik (hier hield hij even op: werkte met zijn dikke rode tong
'n koekje tussen zijn tanden weg): wat voor 'n kostuum moet-ie aan hebben.
(- 'n Smoking? 'n kolbertje? z'n huisjasje?)
- Wat tekent, wat tipeert, wat karakterizeert hem het meest. En ik geloof dat ik
daar een heel gelukkige oplossing voor heb gevonden. 'k Heb hem namelik, zoals u
ziet, z'n werkjas aangedaan: de jas waarin-ie werkte op zijn laboratorium, de jas die
hij aan had als hij zijn patienten.... bewerkte. (Enkelen der aanwezigen glimlachten.
De beeldhouwer vervolgde zelfverzekerder:) Want Hoogland was niet Hoogland
zoals je hem op gelegenheden ontmoette (als demokraat ben je determinist, dus
afhankelik van je milieu), Hoogland was Hoogland als hij kon zijn de helper der
mensheid, en dit wàs hij - van daar de jas - dóór zijn geleerdheid (o, mensenvriend).
Dààrom dat gebaar, dààrom, die.... zich a.h.w. naar gans de mensheid uitstrekkende
hand, en dààrom, zoals u ziet, op de grond, onder de rand van zijn jas, die boeken,
zijn mediese werken. En ik plaatste hem op zo'n hoog voetstuk, omdat een voorname,
hoge geest hem droeg.
De journalisten dwaalden rond het ontwerp; bijwijlen knarste de as en de draaiende
en bevende dokter Hoogland leek met zijn vooruitgestrekte arm op een draaiorgel-pop,
bewegend op de ritmiek van een vals muziekje.
In de kamer naast het atelier werd opnieuw tee geschonken. De heren zetten zich
rond de tafel en er ontspon zich een geanimeerd gesprek. De Meester leidde de
konversasie, en de moderne kunst was oplichterij.
In de ogen van de vrouw lag een zacht-doffe, weemoedige glans; soms leek die
te trillen van een verre niet-te-zeggen pijn. Haar gebaar was slank en stil.
'n Raam stond open. 'n Fijne wind blies ijl aan zijn wangen: Dolf zag op, en keek
afwezig naar buiten, naar de zon in de takken van de kleine bongerd. Om zijn lippen
een moede, weemoedige glimlach.
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- Kom, tracht ook jij een gewoon mens te zijn. Leef het vlotte, volledige leven.
Hij zag de vrouw die naar buiten staarde, terwijl ze haar ring nerveus op en neer
schoof, eraan en eraf, eraan en eraf. De man zat breed-uit en praatte met zware luide
stem. 'n Kindse Caesar met kindse slaven.
De vooravend. Weken te voren reeds: massa-betogingen, openluchtmeetingen,
propaganda-tochten. Van mannen en jongens, van vrouwen en meisjes. Tans: de
vooravend van de verkiezingen, van de verkiezingen. Ik kan het ook niet helpen.
Vanaf een stuntelig en geel muziektentje schreeuwde een man. Een schorre
opruiende stem schreeuwde bestendig - door de avend-stilte. Schreeuwde bestendig
naar een zwijgende, star-glarieënde menigte. Tot een roerloze donkere drom stond
die kop aan kop aaneengedreven rond het stuntelig en gele tentje. Gevangen in een
hiepnoze? die niemand verbrak? die niemand kòn verbreken? - Rond het stuntelig
en geel muziektentje waarin die man met puilende ogen in het schorre, rood-bezwete
hoofd.
Vaal en oud, stijlloos, zo stijlloos waren de gevels rond het plein. Zou oud,
oud-dood, als konden deze (o, dat gesmoorde snakken naar het Leven, die jonge,
bot-afgeknotte kracht die schoon had willen Sterven) bij mensenheugenis niet meer
gebouwd zijn, als was dit plein een deel uit een dodenstad: al sinds lang moest elk
leven uit deze stad zijn weggestorven, al sinds heel lang deden deze holle huizen uit een stijlloos en roemloos-vergleden verleden - niets anders meer dan wachten,
wachten zonder verlangen, zonder aandacht, zonder aanklacht op iets, of op 'n enkel
uur, dat ze zou doen verzakken en vergaan. Alsof de avenden - avend aan avend hier ongestoord konden gebeuren (komen en gaan), en de schimmel van het maanlicht
- heel een grimmige maannacht met traagzaam-roeiende wolken - ongehinderd aan
muren en asfalt kon knagen en tieren (geen dichter schreef hier meer zijn verzen van
vertwijfeling, geen profeet rende hier van eenzaamheid de zonde in). Alsof hier iets
vergaan moest, zonder verlangen, zonder aandacht, zonder aanklacht - onverbiddelik
vergaan moest.
Bevreemd en gepijnigd staarden de stille donkerten der ramen nu uit naar dit
zinneloos geval: die schreeuwende man, die starre mensendrom - ingesloten door de
trieste spot van een wijde kring lantaarnen.
Tussen die huizen die schorre zelfverzekerde stem - als in de tijd toen hier alles
nog bewoond was en niets verging en alle zekerheid dus nog zeer normaal. Tussen
die huizen die stem over dingen die voor
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deze tijd, voor deze tijd van aanklachtloos bezwijken, geen zin meer konden hebben.
De woorden verloren tussen dit sterven hun betekenis. De man verloor zijn
betekenis.
De mensen verloren hun betekenis.
'n Donkere zwijgende drom, hier vastgestrand (waarom, en waarom hier), en een
stem (waarom, waarover) hier en alléén door die onwerkelike stilte.
Een boom die niet meer kon botten, wrong zijn takken verwilderd open aan de
hemel: verbijstering tegen die oude verlaten maan die maar droef-stil naar de aarde
lachte; naar de aarde die onvruchtbaar was als na haar ondergang, als de oneindigheid
die geen weerklank geeft.
Wat wilde die stem. Wat wilden die mensen.
We weten het niet.
We weten alleen: er scharrelt nog wat na tussen de stijlloze nalatenschap van een
roemloos-uitgevaagd voorgeslacht. Er scharrelt zich iets langzaam dood. Wat geen
nieuwe levenskracht ontvangt moet langzaam sterven. Alzo: kwakkelende ganzen
en waggelende padden zijn onze evennaasten (die voorheen mensen waren).
Tegen de huizen jankte de woorden tot zinloze kreten kapot. Als blàften de huizen.
Zinneloos geblaf dat nacht-stilte werd.
Wolken voeren zwijgzaam langs de oude verlaten maan die droefstil naar de aarde
lachte.
Dolf stond naast de spreker in het stuntelig en geel muziektentje. Hij maakte
aantekeningen; zijn hand bewoog moe. De verdwaasde, verwezen pijn zijner ogen
trok onmerkbaar rimpels boven zijn even omhooggetrokken wenkbrauwen. Dan keek
hij, opgedreven naar deze verhoging - 'n ingesloten beest - angstig uit naar die
vast-gestrande drom mensen, aan alle kanten om hem heen als een lavastroom die
even schijnt te wachten voor hij zich sissend en fluitend over hem heen zal storten
en hem verdelgen. Daar stond hij, op de verhoging, tussen die stomme drom roerloze
mannen en vrouwen, in die trieste spot der lantaarnen, in die kring stijlloze, oud-dode
gevels, bij de spreker die sprak uit naam van het voorgeslacht.
- Ziet de mens. Och ja. Met al de ontdane angsten zijner verwachtingen, met al de
honger zijner liefde, met al de leegten, al de armoe der meedogenloze pijnen (herinnert
u: hij is maar een weerloosgespannen doek dat de schaduwen opvangt, op mòet
vangen, die opsprongen en verwrongen wegdansten van achter de kernen van dit
gave leven): 'n kleine gele paardenbloem (geler nog dan het banale tentje, geel, geel
als een kleine, kleine zon; z'n hondenziel had een

Roeping. Jaargang 3

467
zonnedroom!) platgetrapt en geschonden door vele plompe voeten.
Toen (de donderslag waaraan we plosteling de mateloosheid der ruimten herkennen)
een gejuich, zwaar en donker opgrollend tot een dierlik uitgehuilde razernij - - die
langzaam, langzaam weer verzwakte en wegstierf. Maar uit dit stervend grollen rees,
rees weer de stem sterker nog, bezwerender, méér nog alléén. En de huizen jankten
weer hun erbarmelik geblaf, dat tot nacht-stilte verging.
Weer schoten twee treinen tumultueus naar de beide horizonten uiteen, en weer
was het stootje dat hem verbrijzelen ging, vergeten. - Niets bleef, na de dierlik
uitgehuilde razernij, dan pijn en stilte.
Lezer. Zal ik u óók nog vertellen van het verdriet der trieste regenstraten. Van het
weemoedig staren - zovele middagen op zijn buro - naar de droeve, stille dood (de
weemoedigheid die nu achterbleef toen de kruitdamp der eerste ontploffing - die ik
u beschreef - uiteen dreef en optrok). Van zijn vermoeidheid, zijn zich nu maar
willoos laten gaan zoveel dagen, zoveel dagen lang, omdat hij de samenleving niet
uitdorst wijl hij (nog, ja nog altijd) dat grote geluk verwachtte (slechts door haar:
met het dolkmes - wat moest er dood - van een finansieel gedekt-zijn, te veroveren).
Ik heb maar weinig uitgeweid over de donkere wilde stroom zijner zinnelikheid die
zijn dagen verslond, die hem meedogenloos meesleurde en waaruit hij niet wist hoè
zich te bevrijden. Niet meer dan wat ik daarvan vertelde heeft met de gang van mijn
verhaal (dat een andere is dan de tot de uiterste finesses uitgesponnen gang van zijn
dageliks leven) te maken. Welnu: ik wil u alleen de gang vertellen van enkele dier
grote (schone) vlotten (de eigenlike, maar gevangen kern van Dolf's wezen) die
daarop meedreven en van de krachten die de lucht hebben geladen en nog zullen
laden, die losbarstten en nog zullen losbarsten en de stroom deden verwilderen en
nog zó zullen verwilderen dat alles wat erop meedreef dreigt te vergaan in zijn donkere
bedding: van de vlotten met tederzingende mannen, zacht-neurieënde mannen, met
sterke, ruige, wildverlangende mannen (verminkt aan vier vlothoeken), met
angstigsamengeknepen mannen boven de donker-stortende stroom, met enkele broze
prille kinderen vol naieve verwachtingen. Ik wilde u dus vooral vertellen van de
grote schone vlotten die meedreven op die stroom. Eenvoudiger (minder romanties)
gezegd: ik neem een blad en scheur er de hoofdnerf uit: de rest laat ik liggen. Deze
vlotten zullen wij volgen, gij en ik, totdat zij behouden landen op het punt van
bestemming. Het overige laten we terzijde: ik acht dat alles voldoende bekend of
niet genoeg belangrijk (over dit laatste heb alleen ìk te oordelen). Is evenwel het
andere u niet bekend - welnu, besluit gij dan daaruit
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dat deze monoloog van Dolf's leven niet voor u werd geschreven.
Evenwel: later zal Dolf (alle estetika ten spijt wordt nu mijn romantiese vizie nog
retories!) een andere stroom bevaren (niet meer die der zinnelikheid, maar:) de
wildere, de duisterder stroom der eenzaamheid1) - - maar dàn, dàn zal ik u wèl daarvan
vertellen.
Ik groet u, ik groet u allen zeer. Ik ga weer door.
Twee maanden later werd hem, na een voorbereidende inleiding van enkele sekonden,
zijn betrekking opgezegd.
't Gebeurde te onverhoeds.
De omgeving nevelde weg, als op een film: de held staat plotseling alleen in een
angstige droom.
't Was of hij, om een vrucht te grijpen, zich gewaagd had, zonder het te bemerken,
tot de uiterste rand van een tak die nu plotseling met een langzaam noodlottig gekraak
afbrak. 'n Ogenblik schoof een verbitterde hardheid in zijn ogen, maar dan viel hij,
viel, wist niet waarheen, als in een droom, moest zich maar laten vallen.
Dan besprong hem (niet dat zinken, niet dat pijnloos zinken) een machteloze
begeerte naar een lichamelike pijn. Dat je 'n schreeuw kon geven. Maar hij brak enkel
een splinter van de burorand: z'n nagel scheurde.
- Hij lag eruit, eruit, 'n Ogenblik voelde en wist en begreep hij niets anders. Maar
terstond overzag hij scherp: de lijn, de geleidelike lijn waarlangs zijn leven zich zou
ontwikkelen was onverhoeds afgebroken. Hij stond, als in het begin: weer buiten de
samenleving. Hij was, na alles wat gebeurd was, nog niets verder. Maar waarom dan
dat alles wat was geweest, en zo wreed was geweest. Nu moest-ie weer proberen
opnieuw de samenleving binnen te dringen, opnieuw het beginpunt zoeken van een
nieuwe geleidelike lijn.
Maar dan plotseling het besef dat dàt nu nooit meer zou gaan. Als een wild dier,
loodzwaar, sprong dit besef aan zijn lijf. 'n Ogenblik was het of hij ruggelings
neerwankelde in een blinde angst. - Eruit, ònherroepelik eruit. Nooit zou hij immers
voor de samenleving geschikt zijn, nooit zou hij immers met dat deel waarmee hij
kontakt moest hebben, kontakt kunnen krijgen. Dat deel bleef hem vreemd, een
wereld die langs hem gleed, en het andere beangstte hem. 't Was hem altijd geweest
of hij over de spiegel van een meer keek waarvan hij tot op de bodem zien kon. Men
vroeg hem te kijken naar de witte zeilen die voorbij voeren, maar hij zag alleen de
lichamen die op de bodem lagen te vergaan en de gebroken spiegelbeelden van de
strakke

1) Werp mij nu niet tegen: was D. dan nu nìet eenzaam. Want dan blijkt ge mij niet te begrijpen.
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zeilen. Hij keek te ver, hij keek voorbij het doel zijner ogen: oh! qui jettera un pont
entre son coeur et le présent. En tòch - hoe was het mogelik - had hij aldoor in de
waan geleefd dat-ie wel geschikt was voor de samenleving, dat ze hem toch wel
zouden kunnen gebruiken. Nu lag hij er opeens bot uitgeworpen.
Als op een film - de omgeving nevelde weg.
Maar een bezadigde, kalme stem schoof de omgeving rond hem terug:
- Kijk, ziet u, u schijnt niet het gemak te hebben met mènsen te kunnen omgaan,
of.... wellicht wilt u dat ook niet.
- Ik was nog naar ze op zoek, schamperde het door z'n ogen.
De ander die het spottende in Dolf's ogen zag, vervolgde kalmer:
- Ziet u, en dàt, dat is noodzakelik, dat is zo te zeggen een éérste vereiste in het
vak dat u zich gekozen heeft. En u zult wel bemerkt hebben: als dat nìet zo is - dan
moet daar noodzakelik uw werk onder lijden. En van uw werk hangt te veel af, dan
dat.... Het is dus niet, begrijpt u me nu goed, omdat....
- Nee, nee, grinnikte Dolf hulpeloos bij zich-zelf.
- Maar.
- Juist, juist. Dolf's ogen staken vinnig naar dat gemoedelike burgermannetje dat
geen ogenblik vermoedde wat hij dàt moment aan die mens tegenover hem beging.
Hij antwoordde niet. Knikte alleen kalm, dat het goed was, dat hem die vergoelikende
en bemoedigende uiteenzettingen verveelden: die begreep-ie wel, had-ie niet nodig.
Uw zieltje, uw onvruchtbare zieltje is een open boekje (ongeveer het eerste leesboekje
dat een kinderziel verminken komt), wat er mogelikerwijze in kan staan, las ik reeds
lang, lang geleden - bij me zèlve. - Kon-ie hem niet gebruiken? Goed! er dan maar
niet meer over gezanikt. Hij had alweer aan heel andere dingen te denken. Hij had
moeite om dat mannetje in zijn aandacht vast te houden. - Die lijn, die lijn van zijn
leven, die nu plotseling was afgeknapt. Wat nu? wat nu? Hij moest opnieuw beginnen.
Hoe? hoe terug naar het leven. Hij had het gevoel van een verdrinkende: plotseling,
in de verloren stilte van onder water, is hij vastgegrepen, door iets (door wat?), hij
rukte, kon niet los, kon niet terug naar het licht, de zon, de mensen, het leven. En het
leven ging zijn gewone gang - alsof er niemand verdronk.
Hij keek hulpeloos naar de voorwerpen op het buro: maar 't was of hij die dingen
steeds als zijn eigendom had beschouwd - en nu bleek plotseling dat ze van anderen
waren; alsof hij ze als zijn milieu had beschouwd - en nu bleek plotseling dat ze het
milieu van ànderen vormden; hij was er alleen even in toegelaten, moest nu weer
weg, liefst zo gauw mogelik: hij was alleen maar een last. Zelfs die dìngen
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leken hem vijandig gezind - als had hij zich, ook tegen hùn zin, van hen meester
gemaakt.
Een grote grijze ellendige eenzaamheid zonk om hem. Niets en niemand was er
die hem helpen wou, niemand die het voor hem opnam.
En nog aldoor, daar, daar vóór hem, die rustige stem, als een zoemende
paardenvlieg die telkens tegen zijn gezicht stiet, die bezadigde stem die nu
raadgevingen gaf. Op welke ster ging die stem landen?
Maar hij moest zijn kaken en lippen vaster opeenklommen om in zijn ogen die
hardheid te kunnen vasthouden. Maar och, het rimpeltje boven zijn ogen, het rimpeltje
dat al zijn pijn verried. En zijn hart werd een grimmige, vijandige vesting: niet zo
helemaal door dat mannetje worden verslagen, niet zo weerloos, en aldoor, door de
mensen worden vernederd. Maar wat kon hij? Hij kon niets. Hij kon zich met niets
tegen de mensen verdedigen.
En opeens (stil, stil! die verdwaasde angst in je ogen; speel nu met je
sigarettenkoker een achteloos-nadenkend spel): de herinnering aan het mannetje en
vrouwtje uit het schoenwinkeltje: hun machteloos gescharrel in die onopgemerkte
uithoek van het leven: hun klankloos proberen, telkens opnieuw, iets te veranderen,
waar niets viel te veranderen; terug te komen in het leven zonder dat het ging; wie
niets restte dan met de angstige pijn hunner ogen ‘ik kan het niet helpen’ ten onder
te gaan, langzaam, geleidelik te vergaan: twee deinende wrakken aangespoeld aan
een uitgestorven kust. Hij lag eruit, als zij. 't Leven had zich, als bij hen, aan hem
voltrokken, zonder dat hij het bemerkt had: 't was listiger en sterker geweest dan hij
(- Waarom moest het zo listig en sterk zijn bij hèm?) Hij had ze gehaat omdat ze
zich de dingen hadden laten ontglippen - en nu, zonder het bemerkt te hebben, was
alles hèm ontglipt. ‘Nooit vermoeid zijn!’ had hij gezegd. Haha. ‘Altijd op je hoede
zijn!’ Haha! ‘Je vastklemmen in het leven als een vret op een slagader!’ - Jawel,
jawel. Als met een oud, kinds kereltje had het leven met hem gespeeld.
Hij keek de man voor hem afwezig aan (om zijn lippen een minachtende trek).
- Was Gòd het, die hem achtervolgde? Dreef God hem naar de eenzaamheid? Alles
werd in hem verbrijzeld - en niemand wist dit. In de vreselikste stilte werd die
verbrijzeling gedaan door een mens die niet wist wat hij beging en niet bevroeden
kon dat hij mogelikerwijze een wapen kon zijn in de Hand van God: die alleen maar
zelfgenoegzaam was, en nu vol zelfvertrouwen op de buro-rand trommelde
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met zijn beringde vingers. Als God van hem hield - waarom, waarom achtervolgde
Hij hem dan op zo'n vernederende wijze.
Hij forseerde zijn lippen tot een zwijgende glimlach, keerde zich om en ging naar
zijn buro-tafel terug.
Kalm en ongenaakbaar schreed hij door tussen zijn mede-redakteurs: maar hun
nieuwsgierige blikken, die hij niet zag maar overal voelde, geselden zijn
gedachtenloop uiteen.
Voor zijn buro gezeten, wist hij niets meer. Hij staarde maar voor zich uit.
Dan weer aldoor de vraag: wat nu? wat nu? wat nu? Voelde dat er geen uitkomst
was. Maar hij wou lèven, lèven - als al die anderen die dat ook kònden en mòchten,
als al die schoften die daar geen rècht op hadden: die nooit hadden gelèden, nooit
die geestelike ontbèringen hadden gekend. Hij wou leven, lèven: méér dan zij: een
geluk dat àlles zou veranderen, dat hem zou dragen naar het hart van de wereld, naar
het hart van alle mensen. Nee, nee - dat wou hij niet, hij wou niets dan een stem die
met hem sprak, een mond, die naar hem glimlachte: hij wou niet meer dan de anderen,
hij wou zijn als de anderen, méér niet, méér niet: hij was altijd zo alléén geweest.
't Was of een nachtmerrie hem bevangen had: je wou je oprichten, je kon niet; je
wou iets weggrijpen, wegwringen, iets dat op je woog van je afwentelen - maar niets
kon je bewegen; wat woog er zo? je keek, je zag een donkerte die niet bewoog; je
wilde er overheen zien, je wilde je oprekken, een laatste, laatste maal, maar 't ging
niet, je spieren schenen verlamd. En achter de muur naast je bed hoorde je het rustig
over-en-weer-gepraat van een man en een vrouw, hoorde je een kind dat kraaide,
waren mensen wie het leven (o het leven!) licht was en gelukkig en eenvoudig (het
leven gaf, en zij namen maar aan); je wou erbij zijn - nog één keer dat éne tenminste
zien - maar een donker gevaar boog over je heen, je zonk, zonk, en niemand wist
het. Praatte je niet rustig, o zo rustig, over literatuur en politiek; liep je niet dikwels
's avends, o zo dikwels 's avends, 'n kafé binnen?
'n Traan welde naar zijn oogrand, bracht hem tot zich-zelve. Verschrikt keek hij
op, bedwong zich: het sportredakteurtje loenste naar hem op. Als twee schichtige
paardenvliegjes schoten zijn ogen verward van Dolf's gezicht terug op zijn werk.
'n Onberedeneerde haat sloeg uit zijn ogen. Koel en hooghartig zette Dolf zich
aan het werk.
Even later vroeg hem het sportredakteurtje wat. (Dolf begreep: om te konstateren
of hij dat - van-die-traan, góed had gezien) Hij glimlachte goedig terug:
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- Vriendje, men heeft gezegd: wil uw ziel dragen in het gedrang. Heb je dit niet
bemerkt? dàt is het niet.
- Zeg, maak nou geen flauwekul, zeg!
- Dat je dat niet bemerkt hebt! Want als je je hart draagt in het gedrang, je rode
levende hart (pezig als een panter die een sprong gaat doen), dan ontvang je een slag
op je gezicht: dat je je je hoofd herinneren zal. Het is je hoofd, vriend, dat je moet
dragen in het gedrang. M'n broeder, wil uw hoofd vooruitdragen: uw hoofd geeft de
richting, uw hoofd is topzwaar, met uw hoofd slaat ge de slanke salto mortale naar
de koesterende gelukzaligheid van een maatschappelike posisie en van een
maatschappelike welstand.
- Doe nu niet zo idioot, zeg, lig nu niet te vervelen.
Maar Dolf ging door, alsof hij hem niet hoorde:
- Dat je dat niet bemerkt hebt: die slàg, bedoel ik, die de weg wijst van hart naar
hoofd. Of, wellicht, zag je de slag aankomen en begreep je, en ontkwam je de slag
al begrijpende, snel, snel, snel uw hoofd dragende in het gedrang. - Zo - en wat is er
nu, m'n vriendje. Och, weet je, ik meen het niet zo kwaad. Zie, ik leg m'n onbruikbare
hand beschermend op jouw gesoigneerde vingers, en ik wil je aanzien met een paar
trouwe honden-ogen. Kijk me maar niet zo beteuterd aan, ik ben niet krankzinnig.
Ik moest - vergeef me - ik moest maar even m'n hart lozen, m'n hart was loodzwaar;
zie je, nu is er kans dat m'n hoofd topzwaar wordt.
Maar God stond voor hem, en God ging niet weg. God die hij niet begreep.
Dien avend zwierf Dolf weer door de straten. Tussen het eindeloze slenterleven.
Ingesloten tussen straten en nog eens straten. Waartussen hij niet uit dorst en
waartussen hij beangst was.
Star, als een plicht, het licht uit booglampen en magazijnen. De huizen star, als
gevangenisgangen.
En daartussen zijn ogen schichtig en hongerig van oog in oog. Onbekende ogen
uit onbekende stilten in zijn ogen. We gaan aan elkander voorbij, zoals karren aan
elkander voorbijgaan. We komen met elkander in aanraking - wat weten we, wat
horen we van elkander? Niets. Enkel het zakdoekwuiven van een vriend met wie je
mee zou reizen, maar bij het overstappen kwam jouw trein juist te laat. Wat jij niet
kon helpen. Daar stond je. Je keek om: je dacht dat iemand je uit zou lachen - maar
niemand had het zelfs gezien. De mensen: uitgedoofde sterren die langs elkander
schoven. De straat: een vergeten helal waar werelden klankloos door elkander
schoven. De mensen: een bosje waardeloos-geworden marken die ergens lagen te
vergelen: die
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weer waarde kregen, als kuriositeit, voor een heel laat nageslacht. In het binnenste
van iedere mens stond een raam en een deur tegen elkaar open: 't was nacht: de deur
stond te klepperen: maar je ging niet kijken: de tocht, de kou, het donker - en de
warmte van je bed: maar proberen er doorheen te slapen. Maar de buurman die het
klepperen hoorde kon er niet van slapen.
Dolf sidderde.
't Grote, stille, stille miesterie van dit leven. Afgrondelike stilte: op de bodem
verschoof iets donkers, klankloos, smartelik - 'n kruisiging die stilte werd. Maar
overal praten mensen, lachen mensen, zijn mensen rustig. Spiegelruiten rechts en
links: driedubbele werkelikheid en alles is belachelik.
'n Moeë bitterheid maakte zich van hem meester. Overal die angst - bewust,
onbewust - voor de afgronden van de eigen ziel, voor wat verborgen is en verborgen
moet blijven. Eindeloos, ieder van zich-zelve, afgezworven. Wat je van iemand zag,
wat iemand van zich-zèlve zag, was het wringend en verwringend spiegelbeeld in
een gracht; met dat ding amuzeerde hij zich, dat ding liet hij gezichten trekken, daarop
spuwde hij kringetjes - om zich te beveiligen voor die mens-meteen-ziel, voor die
tochtende gang in de nacht waarin een deur stond te klepperen. Kom, lach, làch!
vooruit! De sport - de sport zal wel de algemene verzoening zijn: de sport heeft nog
de onderste sport van het leven niet bereikt. Sportloze sport - waarvoor niets nodig
is, die niets van u vergt, zelfs niet het bandeloze beest, driftloze sport, oud, uitgeleefd
gebaar: zie, jongens en meisjes zoeken u, jònge mènsenlevens kùnnen samenleven
met dit uitgeleefde. Wat zoudt ge dan willen, gij pasifisten, gij humanisten die enkel
parasiteert op uw verlangen naar schoonheid! Dit, dit is de weg: zó naken wij de
verbroedering. Waarom faalden we zo lang, terwijl we toch wisten van onderop te
moeten beginnen, helemaal van onderop. Enfin - de vondsten zijn altijd voor de
jongste generasie geweest.
Maar 't bleef stil, stil als in een droom waarin je niet vooruit kon komen. Zware
droomstilten. En hij, alleen, een lankoereuze solo.
Plotseling ging hij terug. Als een vis die geluidloos omschiet, diep onder water:
niets verrimpelt, tenzij heel hoog, aan de oppervlakte, een waterdeeltje. Maar
vissenogen hebben die starre uitdrukking van het stàrre diepten-water. Hij ging dan:
terug. Naar een fel licht dat-ie gezien had, en hem eerst nú verwonderde. Daar was
het. En hij stond op de straathoek waar het schoenwinkeltje-uit-het-begin geweest
was.
't Winkeltje was weg. Verbouwd. Een groentenwinkel kwam er voor in de plaats.
Er schoof een grote ongekende leegte in Dolf open: een koude tocht
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smakte een glasdeur in het slot: een ruit rinkelde aan scherven. Waar waren ze
gebleven, dat versufte mannetje en dat verzuurde vrouwtje. Hadden ze het dan tòch
niet vol kunnen houden. Waar vergingen die twee mensenlevens nu verder.
Uit de ramen straalde fel het licht. Daarin de geur hing van groenten en aardappelen
en rijp fruit - alsof het licht geurde. Maar 't was toch wreed dat licht, dat fel, dat
breed, dat triomfantelik naar buiten, in twee straten uitslaande licht. Er stonden
mensen in die kochten; een jonge man en een blond-lachende vrouw hielpen. Vinnig,
als een gevecht, was het licht. Waar waren die twee mensen nu. Koel, hardvochtig
was het licht, als de omlaaggekeerde duim van een Cäsar.
Hij liep weg, het donkere zijstraatje door. Alsof een auto geluidloos achter hem
was aangeschoven: z'n schaduw had lang voor hem uitgelegen: die rees nu plotseling
op langs de huizen en wankelde als een groot, dreigend gevaar op hem toe.
Toen hij uitweek, in de drukte van de volksbuurt, schoof een meisje haar arm langs
de zijne; 'n ogenblik stond de warme zachtheid van haar bovenarm tegen de zijne.
Hij zag opzij, dronk een moment de uitdagende lach van donkere ogen en sterke rode
mond. Een verlangen doorvoer hem, hevig, en scherp als een pijn, naar de nabijheid
van een mens, naar wat warmte van een lichaam om er zijn arm om te slaan - hier
dìt, dit is van mij, hier komt niemand aan, - naar een arm om zijn hals, naar een mond
op zijn mond.
Maar hij liep door.
- Niet dat éne, niet dat laatste, dat hem nog gebleven was. Niet dàt, niet dàt - want
dàn sloeg-ie àlles kapot. (Men vergeve het zijn een-en-twintig jaar dat hij reeds tans
meende nog maar één ding te hebben overgehouden. Bovendien, hoe dikwels gebeurt
het niet dat mensen eerst bij het opmaken van de inventaris - de zaak wordt verkocht,
is failliet - bemerken wat ze nog allemaal bezitten. 't Is wel meestal niet véél, maar
toch méér dan ze gedacht hadden.)
Dan hoorde hij haar zacht achter zich hoonlachen. Pijn doorhuiverde hem:
- Lach, lach. Misschien lijdt ook jij een pijn die je niet anders zeggen kan dan in
een hoonlach, telkens en overal, in een zachte, scherpe, gesmoorde hoonlach, of in
een trekken, even, van je lippen; misschien lijdt ook jij een pijn die je niet begrijpt,
maar die naar boven wordt gewrongen door iedere mens met wie je in aanraking
komt. Twee mensen: twee blinden die tegen elkander botsen en elkaar bezeren. Jij
kan het niet helpen, ik kan het ook niet helpen.
Sidderde een plotselinge verbittering - als een kille windvlaag over een grijze
winterplas - uit over heel de oppervlakte van zijn ziel:
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hij, de bezitloze, die de samenleving had uitgeworpen (wil uw hoofd, uw hoofd
dragen in het gedrang) als een dorre tak, hij had nu óók geen rècht meer op de liefde.
In een park ging hij op een bank zitten. Hij was moe, zo moe. Over hem de vale
trieste lichtkring van een lantaarn, als een bespotting van zijn erbarmelikheid. - Stilte.
- Waarom had hij dit jaar hier, in deze stad, geleefd. Niets had hij gevonden dan
de stilte van de kosmos in het vierkant van een pensionkamer, dan het sterven dat
alles zo doelloos maakt, tot een middelpuntloos verzworven-zijn naar God-weet-waar,
tot een vergeten helal dat langzaam stukdraaide. - Nee, nee, hij had nog meer
gevonden: hij stond weer voor God - voor God, die zèlf een barrikade tusschen hem
en Zich-zelf had opgericht.
'n Wrange pijn stak aan zijn oogranden.
Hij keek op: een schuifelend stapje dat aarzelend bij hem stilhield.
'n Mager, haveloos kindje keek hem schuw aan. ‘'n Sènt’, deed haar spichtig
stemmetje terwijl ze naar de grond keek. Hij zocht in zijn zak. Ze kwam dichterbij.
Haar lichaampje leunde lichtelik aan zijn knie. Hij liet haar een dubbeltje zien en
lachte. 't Kind wiegelde haar lichaampje verlangend en bedremmeld op en neer: zijn
knie wiegde zacht mee. Dat liet hij even duren. Toen nam hij glimlachend haar handje
- 't was klam en dun en klein. Wilde wel wat zeggen, maar wist weer niet wat. Trok
haar toen zacht wat naar zich toe, boog zich....
Opeens een schelle vrouwe-stem:
- Vuile smeerlap! - wil je d'r loslaten! wil je d'r wel 'ns als de bliksem loslaten!
Dolf liet geschrokken het kind los dat, als masjienaal, langgerekt en schel begon
te huilen. Stond nerveus recht.
- Zo'n Godvergeten smeerlap! Wil je hierkomme. Wil je wel 'ns direkt hierkomme,
Anneke! Zo'n.... en de rest knisperde kapot tussen d'r tanden.
Als een opgedreven vluchteling liep hij weg. 'n Wrokkende haat, tegen de moeder,
tegen het jengelende kind, tegen de mensen, tegen God, tegen het leven wrong zich
donker-hartstochtelik in hem op.
Toen hij de laan uit was, hoorde hij nòg de moeder kijven: nù tegen het kind:
- Wil je je smoel houë, wil je wel 'ns gauw je schreeuwlelik houë. Is me dàt
jengele....
Dan liep hij terug, naar de moeder en het kind. Bij hen, wist hij niet wat hij wilde.
Begon toen plotseling nerveus en luid te lachen,

Roeping. Jaargang 3

476
krampachtig-wild te lachen. Die dachten dat hij krankzinnig was en vluchtten weg.
Als een bevrijding was dat.
Kalm (leeg) - stond hij in de stilte van het verlaten park. Langzaam ging hij heen.
Hij voelde zich licht (maar toch niet licht genoeg) als een half-leeggelopen
kinderballon die over de grond stoot.
Tussen de mensen terug, in de drukke avendstraat, verhardden zich de spieren van
zijn gezicht, zijn tred werd slank en vast ('n bittere glimlach om zijn lippen). Het was
hem als schreed hij, langs afgronden, 'n wankele gang over eenzame hoogten. Hij
voelde zich schoon en sterk van eenzaamheid.
Die nacht droomde hij van een zwarte kleine oude spin in een glas water:
vreemd-helder en zilver-glinsterend water: alsof er ergens een licht in scheen. Wààr,
zag hij niet. De spin zonk roerloos, wriemelde met de pootjes naar boven, beroerde
even de oppervlakte van het water, en zonk dan weer, bewegingloos, moe; zette, op
de bodem, weer zacht-verend af (als gedwongen door een geheimzinnige macht),
wriemelde naar boven, bewoog weer de oppervlakte, onmerkbaar bijna, en zonk
weer, zonk (als gedwongen door een geheimzinnige macht). - En zo op en neer,
aldoor op en neer, beklemmend-geheimzinnig, beklemmend door z'n stille
onderworpenheid, beangstigend als een zinloze en onafwendbare wreedheid.
Hebt gij, lezer, wel eens in een sirkes gezeten en gezien naar het lieve spel der getemde
beesten, meevrolikend met de mensen om de (pijnlike) zotternijen der clowns?
Wellicht, nietwaar. Maar hebt gij toen gehoord, lezer, hoe boven dat wereldje van
spelende beesten en spelende clowns uit, het gehuil scheurde der gekooide beesten,
achter u, in die onzichtbare stallen. Wellicht niet, nietwaar? De clowntjes waren tè
leuk en de getemde beestjes waren tè lief. En wellicht waart ge er met uw meisje?
Maar 't kan ook zijn dat ze te oud werden en het brullen verleerden - en dan
vergeven we u dat ge aan hen niet gedàcht hebt. De clowntjes waren te leuk en de
kalkwitte dogjes renden te waanzinnig.
'n Maand later. Hij wandelde terug, voor het laatst, naar zijn pensionkamer. Even na
twaalven zou hij met de trein vertrekken. Hij was afscheid gaan nemen van de stad.
Hij had maar zo'n beetje rondgelopen; éérst de straten die hij altijd liep - maar die
verveelden hem; toen het park - dat verveelde hem ook; toen maar wat onverschillige
straten. Hij dacht: of 't misschien kwam door het ongewone uur....? Toen
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wou hij naar buiten gaan; voor de laatste maal de mooie omgeving zien. Maar buiten
kreeg hij opeens behoefte nog eens de man te zien bij wie hij gewoonlik z'n sigaretten
kocht. En hij ging weer terug. Vreemd - maar het was: of het niet met hem gebeurde.
Hij wist dat het de laatste keer was dat-ie dit alles zag. Maar het was of men een
lichaamsdeel wegnam dat verdoofd was: hij wist het, maar voelde nergens pijn.
Alleen was er een vreemde weemoed in hem die niet eerder zou durven stamelen
vóór hij zou vòelen dat het lichaamsdeel eraf was, voor goed.
Op zijn kamer terug, dronk hij koffie. Langzaam, met een gevoel alsof hij op iets
wachtte. Maar er gebeurde niets. Beneden, op de tweede verdieping, rinkelde zijn
hospita met vaatwerk. Alles was heel gewoon.
Toen hij klaar was keek hij rond. Wat moest-ie nu nog doen? Hij wist het niet. Hij
zette zijn twee valiesjes bij elkaar naast de deur op de grond. Stak een sigaret aan.
Keek toen naar de kale muren en het leeggehaalde bed. Trok de la van z'n waschtafel
uit, die vreemdlicht aanvoelde, toen de la van de kast. Alles leeg, leeg. Trommelde
met zijn nagels op de bodem van de la: ‘lang zal hij leven’. Kwam bij het ‘hiep hiep
hiep hoera’ tot bezinning. Schoof de la met een angstige ruk toe. 'n Vaasje kantelde
om.
- Wat zou hij nog doen: hij had nog een halfuur tijd. Hij ging weer zitten.
- Deze kamer zou hij nu nooit meer terugzien. Lachte.
‘Vaarwel! - ontvang mijn diepgevoelde groeten!
Zwijgende sombre maat! neem ten beware
Wat zonde en zweet en leed en - lach mag heeten,
En wil het aan een ander mens besparen.’

Keek toen naar buiten. Ook dit hier zou hij nooit meer terugzien. Hij zou niet meer
die gramafoon door de Zondagmiddagen horen jengelen en ook nooit meer dat kleine
jongetje van naast hem zien. Hoe die zou zijn als hij groot werd, zou hij nooit weten.
Och! hij zou wel worden als al de anderen: 'n degelik, bruikbaar mens. Maar 't jongetje
had zulke mooie ogen. Enfin.
Wat zocht-ie nog. Wat probeerde hij nog. Hij wist het niet. Hij nam z'n valiesje
en ging. Zei z'n hospita goeien dag. Die veegde d'r natte hand aan d'r schort af. Hij
keek op zijn horloge: hij had nog vijf en twintig minuten tijd.
Hij had gedacht dat hem de laatste uren een grote kwelling zouden zijn. Hij had
gedacht dat hij alles nog eens zou willen terugzien. Zoals een ter dood veroordeelde
het laatste uur van zijn leven uitrekent:
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eerst dat, dan dat, dan dat - zo had ook hij alles geregeld. Maar hij verkeerde nu in
de toestand van een ter dood veroordeelde die bemerkt nog tijd te hebben
overgehouden (hij had gedacht dat de dingen hem wat romantieser en langer zouden
vasthouden). De ter dood veroordeelde restte nog enkele minuten, nog enkele radeloze
minuten. Maar hij, hij was helemaal niet radeloos. Hij was niet blij - en óók voelde
hij zich niet droef. 't Was vreemd-, angstig-stil in hem.
Dan opeens wist hij: als ze hem nu zouden vragen nog terug te keren in de
samenleving - dan zou hij niet willen.
Waarom niet? Wist-ie niet.
Hij was op zoek geweest - heel de morgen - naar z'n liefde, die al die dingen had
lief gehad. Hij verlangde iets lief te hebben - en aan al de dingen had hij zijn liefde
beproefd - maar 't had hem alles koud en leeg gelaten. Die leegte in hem was het
enige dat hij voelde, dat gaf hem een grenzeloos gevoel van eenzaamheid. Van
eenzaamheid zonder pijn.
De stad gleed weg naar de horizon. Hij keek door het raampje naar buiten, naar de
stad: naar de samenleving waarvan-ie werd afgescheurd. (Of was hij er al van
afgescheurd?) Hij had moeite zich in te denken dat er nu iets voorbij was,
onherroepelik voorbij, en dat dat méér was geweest dan een droom-onwerkelikheid.
Daar ginds ging alles z'n gewone gang, als altijd; niemand zou er bemerkt hebben
dat-ie weg was. Hij had voor niemand iets betekend, niemand had behoefte aan hem
gevoeld.... Hier ging-ie, terug, als een pakketje stalen dat op zicht was geweest: ‘niets
bij’, stond er op.
Plotseling sprong een wilde pijn naar zijn ogen. Alles, alles, alles voorbij!
onherroepelik voorbij! Wat nu? Hij wist het niet! Hij wist alleen: het verleden als
een onwerkelikheid - en de toekomst als een leegte. Daartussen: de razende trein met
de gillende stoomfluit en de mensen die uit de raampjes tuurden naar de vlakken der
aarde (langzaam draaiend als mannequins op een mode-show) of de krant lazen. En
daarboven het zwijgen der ruimten zonder oorsprong of einde.
Nerveus stond hij op. Hoor, hoor, de dender der wielen, de dender der wielen, 't
eentonig gedender der razende wielen.
- Gòd! ik wil lèven, lèven.
Dan, als een klacht, God-weet-van-waar:
- M'n broeders, waarom pijnigt ge uw broeder - Abel.
Hij schrok. Werd hij pateties? romanties? Hij werd pateties-romanties!! Hij werd
banaal!! Banaal, zoals de dag banaal is waarop een mens sterft, een ander trouwt,
ergens 'n kindje wordt geboren, en
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ergens anders een meisje wordt verkracht - want iedere dag is zo; banaal om het
sterven en leven in iedere mens, telke dag opnieuw, om het verslagen worden, om
de wilde impulzen toch ook te willen leven, om het verlangen, om de verwachtingen
- - - om het weerloos verbrijzeld worden - want iedere dag is zo. Banaal! banaal!!
om de liefde, om de haat, om de hoogmoed, om de vuilnis, de tirannie, 't verzet, om
het nederige, kleine smeken, om de pijn, de grote nameloze pijn! om alles, om alles,
want alles is herhaling, nietwaar lezer: alles is in alles: in de grootste vreugde de
diepste smart, en in de diepste smart de grootste vreugde. Gij zijt blij, blij zoals geen
mens ooit blij is geweest - en uw pijn, nietwaar, is: met deze blijdschap alleen te zijn,
ze met geen mens te kunnen delen, en uw pijn is: 't besef daarop geen recht te hebben
omdat gij alléén gelukkig zijt, en uw pijn is - - och, ge rookt de fijnste sigaret, maar
waar, waar is de vreugde om uw eerste, om uw stinkende sigaret van een halfje.
Kom! ge lijdt? Maar ge hebt toch ook de zoete voldoening, de zoetste lafenis: eenzaam
te zijn, méér, groter te zijn dan de anderen, omdàt ge lijdt.
Hij zei: ‘M'n broeder, waarom pijnigt ge uw broeder - Abel’. Geen nood, lezer,
geen nood! Hij is pas een en twintig. We evolueren snel. En we kunnen die leeftijd
veel vergeven!
En het heden - oh! qui jettera un pont entre son coeur et le présent? - sloot zich
geruisloos over het Verleden: het laatste bedrijf van een schimmenspel.
Waarna natuurlik niet meer werd gehaald.
Gelukkig.
En natuurlik niet werd geapplaudizeerd.
Als op een begrafenis van iets dat eeuwigheid d.i. stilte werd, en het geheim dat
verborgen blijft op het banaalste plekje ter wereld: het diepste van ons hart. Om het
echter, als de nood aan de man komt, eruit op te diepen.
De trein reed over een viadukt. Beneden, op een verlaten rail, stond een
beestenwagen waarin koeien waren opgesloten. Ze stommelden wat dooreen, rekten
hun nerveus-trillende neuzen, staarden dof en wezenloos voor zich uit - - loeiden
niet. Wees verstandig, zolang het dag is.
Hij trok zijn hoofd in zijn nek, in het nerven-sentrum, 't sentrum van alle pijn,
keek omhoog, om z'n lippen een bittere, harde, koele, hooghartige trek.
Hij wilde ver van de mensen zijn.
Dit: omdat de samenleving hem niet nodig had. Nietwaar, lezer. Hij trok zich terug
van de mensen, toen hij er al buiten lei. Achteraf,
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begrijpt ge. Als 'n appeltje voor de dorst. ‘C'est le souffle irréel qui le fait vivre et le
comble de nostalgie.’
De trein stond stil, knarsend. Hij was er: hij stapte uit. Was hij er? Er knapte iets
af: onherstelbaar.
- Non, non! Non, non! Ce n'est pas possible! Cela s'est fait trop vite!
Maar hij stond weer op hetzelfde punt, 't punt waarvan hij ééns vertrokken was.
Alleen dieper, verzonkener.
Buiten het station stond hij een ogenblik stil: héél kalm, héél kalm: als een hinderlike
pijler, onverstoorbaar, in de jachtige stroom der reizigers.
Hij keek maar de stad in: de stad die hij in geen jaar had teruggezien. - Terwijl
voelde hij de reizigers rond zich uitwijken.
Eén liep tegen hem op, vloekte. Maar Dolf glimlachte vriendelik en zei, beheerst:
pardon.
Zocht in zijn binnenzak: z'n sigarenkoker. Beet een sigaar tussen zijn tanden vast.
Ontstak het puntje, het puntje dat wit aanbrandde.
Wenkte een kruier. Gaf hem zijn twee valiesjes.
Stak toen zijn beide handen in zijn zak, en daalde de trappen af van het station.
Voldaan glimlachend (maar iets vermoeid) als na een diné met veel gangen: we
leunen terug in onze stoel, handen in de zak, benen over elkaar, en we roken - geklemd
tussen onze voortanden - een geurige afterdinner: na gedane arbeid is het zoet rusten.
Maar loslopende honden worden doodgeschoten. Jawel, jawel. Hij ging kalm de
stad in.
Maar naast hem schreed God. God, die hij niet begreep.
Maar Ahasverus was het simbool (het ideaal) van een voorbij geslacht. En om wat
oud was, voorbij, afgedaan - làchte hij.
HENRI BRUNING
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[Jan Waelre]
In de groene kom der Alpenweiden
heb ik een blijen zoon van Franciskus ontmoet.
Hoe is dat goed,
een blij mensch in den morgen.
Tusschen de bergen verborgen
gaat zijn glimlach,
maar over landen en wereld
raakt zij menschen;
en in een verre stad wellicht
komt plotsling een glans op een moe gezicht.
Langs het bergpad was hij geklommen
lastig en zwaar.
De zalige kloostertucht aan 't jonge vleesch
heeft hem gewend zijn lichaam niet te ontzien,
maar moeizaam werd de ongewone stijging
en 't brokkig pad.
Door zon en bergwind
was zijn gelaat rood als een grieksche vaas
en pijnlijk gebrand.
Hij denkt aan zijn heiligen Vader in Umbrië
en aan diens lied:
‘Zeer hooge, almachtige, goede Heer
U zijn de lof, de glorie en eer.
Geprezen zijt Gij om alle uw schepselen,
bijzonder om vrouw zuster zon;
Geprezen Heer, om broeder wind....’
Hòòger, moeilijker, - tot hij vindt
in de sneeuw en de witte schittering
den top van den berg.
Andere heffen beneden hun spitsen en kammen
uit doodstille wolken.
Hij, op den hoogsten
staat: Overwinnaar!
In het eenzaam heelal een zware vlag
slaat de wind zijn pij.
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Ver boven de wereld - en in hem groeide
de goede ontroering, dat hij nu kon
als zijn Vader danken om wind en zon
en prijzen alle moeite en kwelling
op de langdurige helling.
De offerschaal van zijn gedachten
houdt hij geheven, blijde gever.
Om deze verdienste, dit blije lijden
gaat ergens, - wie weet waar -,
een menschenhart open voor een ander;
of een man komt geloopen naar het altaar
(: hier ben ik, Heer).
Iemand wordt gezegend, dien hij nooit zag,
omdat geen goede daad onvruchtbaar blijven mag.
O, zwakke God, die daar niet tegen kunt!
Die voor het offer van ons lijden
ootmoedig zijt en wankel
als een riet in den wind.

Op Sint Agniet 1925.
JAN WAELRE.
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Dat sprookje het feodale kasteel.
V.
Nou is den baron nog maar twee dagen in den Haag en nou heeft Frieduske Sanders,
handelaar in bouwmaterialen en rijtuigverhuurder, al een brievenkaart gekregen van
den baron, dat ie aan den trein moet zijn mee zijn rijtuigje in den middag. Frieduske
is den heelen morgen al doende. Hij heeft zijn rijtuigje een extrabeurt gegeven en de
wielen gewasschen, ja, en de jongens kwamen erbij kijken, want da is prachtig om
te zien als Friedus den dommen knecht onder het rijtuig gezet heeft en hij draait de
wielen en hij giet er uit zijn gietertje het water tegen. En ook het tuig heeft-ie gepoetst,
daar gaan waarachtig uren mee heen, mee al da poetsen, maar den baron is ook niet
alleman, nee, den baron dat is den baron. En zijn perdje heeft-ie ook gepoetst, mee
de roskam, da perdje, dat anders in de kar staat en den mest en de bouwmaterialen
vaart. Het blinkt ervan, van al dat poetsen, en zijn hoeven zijn schoon zwart gemaakt.
En dan trekt Frieduske zijn trouwpak aan en zijn frontje. Leen, zijn vrouw, heeft zijn
schoenen al gepoetst en als-ie verrig is dan zet Frieduske zijn begrafenishoed op,
zijnen trouwhoed, ja, Frieduske mee den hoogen zijje. Hij heeft zijn perdje in
gespannen, hij neemt de leidsels en hij klimt op den bok.
- Juu, zegt Frieduske.
Het perdje ruikt het zeker, dat het den baron moet gaan halen, want het slaat zoo
mee zijn voorpooten op de keien, het klutst mee zijn lippen en zijn tanden op zijn
gebit, het zet zijnen kop schrap, da vurige beestje.
- Juu! zegt Frieduske en hij rukt aan de leidsels, die Germaansche wagenmenner.
Het perdje trekt aan en in kalme draf gaat het naar het station. Leen kijkt d'ren
mensch na, diejen handelaar in bouwmaterialen en rijtuigverhuurder, zij staat even
en gaat dan naar binnen.
Frieduske heeft goei zin. Dat doet-ie graag, den baron rijden. Niet dat den baron
zoo best betaalt, nee, hij laat zelfs een half jaar wachten op de centen. Maar vanweges
de eer. Ja, daar worde-ge-zelf waarachtig een bietje adelijk van, as ge den baron rijdt.
Frieduske stelt zijn eigen al voor, hoe hij straks rijdt over den klinkerweg onder de
beuken de poort door, de wielen die ratelen over de klinkers, evekes stil over de brug
gaan, en dan het knerpen van het uit-een gereje grint en dan hoo! jongens, den baron
stapt uit!
Omdat hij voor geen geld van de wereld te laat aan de trein wil kommen is Frieduske
veel en veel te vroeg. Nou moet hij wachten
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Een bietje bezijden het station, daar staat een kastanjeboom en daar bindt hij zijn
perdje aan vast. En dan gaat hij het stationskoffiehuis in, bij Huiberda. In de donkere
gelagkamer staan de tafeltjes en het biljart, en achter het buffet mee de blinkende
bierkraan en de flesschen bitter en jenever daar staat Ciska Huiberda voor het groote
rek mee al de glaasjes en kleurige fleschjes en boerejongens en den advocaat,
weerspiegeld in de buffetspiegels. Er hangen groote reclameplaten van bitter en
cognac en Hulskampsjenever en van Simplexrijwielen en Burgers E.N.R. en een
heele groote plaat mee een motorrijder, die in vliegende vaart bergop komt gereje.
Kijk, daar zit waarachtig het schele Januske de Wever borreltjes te pruuven.
- Aha! zegt Januske en hij kijkt mee zijn één oog in zijn leeg glaasje en mee zijn
ander naar Tienuske, aha! óók goejendag. En dan lacht-ie mee dichtgeknepen oogjes
en hij slaat mee zijn hand op zijn magere dij, dat het kletst.
- Goejedag samen, zegt Frieduske, Ciska geef mij een slokske mèt.
- Hedde gij het hoedje op.... van de bedééling, zegt Januske.
Maar Frieduske heeft den hoed al afgezet en houdt hem in de hand.
- Nee, zegt-ie, uit respect voor mijn slokske mèt, vat ik hem af.
- Mee den hoed in de hand komt men door het gansche land, zegt Januske, en hij
knijpt zijn oogen dicht tot spleetjes en hij lacht, nee, làchen as dat manneke doet, en
hij slaat op zijn dij, dat het klapt.
Frieduske houdt zijn lekker slokske mèt in de hoogte geheven, hij kijkt in da
vonkelende vocht mee ontroerde blik, hij brengt den fijnen boord van het glaasje aan
zijn rooje lippen, hij opent evekes den mond, en, snel en vlug mee een omwippende
beweging heft hij het voetje van het glaasje in de richting van het plafond. Da is zoo
zoet op zijn tong en brandt naar zijn binnenste waar het zoo allerzoetst gloeit.
- Potje ver...., zegt Januske, maar hij stopt subiet, want Ciska zegt, dat ie niet
vloeken mag.
Januske kijkt mee zijn scheel oog dwars langs da schilderij heen in het buffet, den
driehoek mee Gods oog erin, hier vloekt men niet.
- Potjeverblomme, zegt Januske, potjeverblomme, jenever moet er komme. Schenk
me nog 'es in, Ciska!
- En mij ook, zegt Frieduske, op één been kan ik niet staan.
- Ik, zegt Januske, waarde heer, ik ben 'nen duuzendpoot. Ik sta al op twaalf beenen.
En hij gaat staan, maar hij gaat ook maar meteen weer zitten. Hij weet zeker geen
weg mee al zijn twaalf beenen. Ze krijgen hun glaasje en drinken het uit in één teug.
Dan is Januske ineens heel ernstig.
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- Om over zaken te spreken, ga-de-gij den pastoor afhalen, vraagt-ie aan Frieduske.
- Nee, zegt Frieduske.
Januske knijpt zijn scheel oog dicht. Den tweeden keer raadt hij het:
- Den bròn, zegt-ie.
- Om u te dienen, zegt Frieduske en hij heeft zijnen hoogen zijje weer op-gezet.
- Dat is heel nobel, zegt Januske, en daar vatten we er eene op. Ciska maak nog
'es vol!
Frieduske is bij Januske komme zitten en Ciska komt mee de karaf de glaasjes
volschenken. Daar zitten ze nou, de mannekes bij de twee glaaskes. Dan drinken ze
op den santé van den hoogwelgeboren heer baron.
- Nom dun sjen, zegt Janske, en dan schàtert-ie van den lach, hij zit te dansen op
zijnen stoel, da zatte duuzendpootje en hij slaat maar op zijn magere dijen. Ja, hij is
een goed manneke en hij werkt ijverig, maar als-ie zijn lappen geleverd heeft en hij
komt mee den trein terug uit de stad, dan gaat hij er maar te graag eenen pruuven bij
Huiberda. Och, da manneke. En rijmen als-ie kan!
- Nog 'n slokje mèt, zegt Frieduske.
- En dan ga ik zat naar bèd, zegt Januske. Nee maar, wat een pleizier als hij heeft!
Hij lacht, da de tranen hem uit zijn oogen rollen. Dan knijpt hij zijn scheel oog dicht
en hij zegt tegen Frieduske:
- Kende gij vader Vondel?
- Nog niet al val ik erover, zegt Frieduske, ik heb hem nooit gereje.
- Da kan uitkomme, zegt Januske, die is.... uit de.... uit de tiende eeuw, zie-de-ge.
Die was is 'ne keer bij 'nen domini. En toen gingen ze wedden, wie het kortst dichten
kon. Ciska schenk me nog 'nen borrel in!
- Ge hebt er genoeg gehad, zegt Ciska.
- Da is een waar woord, zegt Januske, en hij lacht weer, hij làcht, hij blijft er bekant
in steken! Dan slaat hij Frieduske zijnen hoogen zijje af.
- Respect voor mijnen hoed, zegt Frieduske, want daar ben ik mee getrouwd.
- Ieder zijn meug, zegt Januske, ik ben mee een vrouw getrouwd, en hij làcht maar,
dat hij er bekant van stikt, da pretmakertje!
- Maar, zegt Januske, om op vader Vondel trug te kommen, toen gingen ze dan
wedden, Vondel en den domini, wie het kortst dichten kon. Den domini viet wat vet
en da smeerde-n-ie Vondel in zijn gezicht. Vet smet, zee d'n domini!
Nee, kijk nou da Frieduske! Hij lacht zijn eigen een ongeluk!
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- Vet smet, zegt-ie, ha-ha, vet smet! Ciska geef me nog een slokske mèt!
Hij krijgt zijn slokske en Januske vertelt verder.
- Ja, da waren zeven letters. Maar toen sloeg Vondel den domini om zijn ooren.
Ik tik, zee Vondel, en da waren maar vijf letters.
Nee, da Frieduske! Hij lacht tranen en hij krijgt buikpijn van al da lachen, hij krijgt
er den hik van. Hij zit zijnen buik vast te houden, ha, ha! hik!
Maar nou hooren ze den trein. Frieduske betaalt gauw zijn borrels, hij borstelt
zijnen hoed, hij zet hem op, scheef op zijn linker-oor, en hij gaat de deur uit.
- Oewen hoed staat scheef, zegt Januske.
Frieduske geeft 'nen tik tegen zijnen hoed, en nou staat-ie scheef op zijn rechteroor.
Hij is buiten. Hij gaat naar 't station door het poortje van den uitgang het perron op.
Hij loopt wat onzeker. Dat komt van het lachen. Vet smet, zegt-ie. Ik tik, zegt-ie.
De trein is binnen gereje en staat stil, de locomotief zucht en hijgt en stampt als
een vernijnig beest. Een paar portieren worren opengegooid, enkele menschen stappen
uit, een conducteur roept den naam van het dorp. Daar, uit een eerste klasse coupé
is den baron gekomen. Hij heeft een licht grijs pak aan, made in England, een pak,
duurder dan het liche grijze zomerpak van den koning aller Britten. Hij heeft een
lichte jas over den arm en een koffertje in de hand. Frieduske komt hem tegemoet,
om het koffertje aan te nemen. Da Frieduske! Hij loopt wat onzeker en hij loopt zoo
oneerbiedig te lachen. Hij komt bij den baron en hij klopt hem amicaal op den
schouder.
- Zoo baronneke, zegt-ie, zijde gij daar weer?
Nee, dat gaat werkelijk alle perken te buiten. Wat zijn dat voor manieren? Die
koetsier is onbeschoft en verspreidt een dranklucht.
- Ik zal geen gebruik maken van uw coupé, zegt den baron en hij stapt door.
Wat is dat nou? Frieduske staat een oogenblik verbluft den baron na te zien. Is
den baron nou gek of krijgt hij het? Hem mee zijn rijtuig aan het station bestellen en
dan geen gebruik maken van zijn coupé! Vet smet, zegt Frieduske en hij lacht, hij
staat daar zoo dwaas te lachen mee zijnen begrafenishoed boven op zijnen kop. Dan
gaat hij het perron af, den uitgang uit. Hij gaat naar zijn perdje, maar hij bedenkt
zich en hij komt alweer gauw terecht bij Huiberda, bij Januske den schelen wever.
- Wat is dàt? zegt Januske.
- Den baron maakt geen gebruik van mijn coupé, zegt Frieduske.
- Waarom niet?
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Ja, daar snapt Frieduske niks van. Hij zet zijnen begrafenishoed weer af. Ik tik,
zegt-ie, en hij zit ineens op zijnen stoel te lachen, dat zijn rond buikske op en neer
kwabt.
- Ik zee, zegt Frieduske, ik zee, zoo, baronneke, zij-de-gij daar weer, nou, en toen
wierde kwaad.
Kijk nou da Januske! Hij zit te trappelen mee zijn voeten van den lach en hij moet
mee zijnen tasneuzik de tranen uit zijn dichtgeknepen oogen wrijven.
- Daar vatten we er eene op, zegt-ie.
Ze krijgen hun slokske. Ze pruuven maar, da weverke en dieje koetsier en handelaar
in bouwmaterialen. Ja, maar ten lange laatste moet Frieduske toch naar huis, hij
betaalt zijn borrels weer, hij zet zijnen hoogen zijje op en hij gaat de deur uit. Hij
gaat naar zijn perdje, dat vastgebonden staat aan den kastanjeboom. Hij maakt het
perdje los en klimt mee veel moeite op den bok. Hij trekt aan de leidsels, maar zóó
onhandig, dat het perdje niet weet waarheen en bij Huiberda in de open schuur neven
het huis binnenrijdt. Daar staat Driek Huiberda, mee de mouwen van zijn gestreept
boezeroen opgestroopt, te werken.
- Mijn perdje is zat, zegt Frieduske. Zijn hoed is toen-ie onder de schuurdeur ree
tegen het gebint van zijnen kop gestooten en gevallen. Zij hebben heel wat moeite,
Driek en Frieduske, eer het rijtuigje weer op den weg staat.
- Weet-e-gij wat, zegt Driek, gij komt zoo nooit thuis. Ga-de gij maar in oe
rijtuigske, ik vaar oe naar huis.
Daar wil Frieduske niks van weten. Maar Driek, die verstandige en pootige man,
die gooit eerst den hoed in het rijtuigje en daarna het zatte koetsierke. Dan klimt hij
op den bok, in zijn boezeroen en mee zijn mouwen opgestroopt, hij pakt de leidsels
en hij rijdt Frieduske naar huis. Januske de Wever, die buiten gekomen is om te
kijken, ziet nog net door het raampje van het rijtuigje hoe Frieduske zijnen hoed
wrijft en hem op-zet. Zoo ging da Frieduske, dieje rijtuigverhuurder den baron halen.
Den baron bereikte te voet zijn kasteel. Hij vond ongerechtigheden en dezen keer
ontsloeg hij zijn dienstknecht Franswa, oui!
Enkele dagen later dringt het nieuwtje door in het dorp. Weet-e-gij, dat Franswa
van den baron weg is? Hij is ontslagen. Waarom? Ja, dat is, onder ons gezegd, een
heele gekke reden. Den baron wou naar zijn plee gaan en toen was er belet. Hij
rammelde aan de deur. Oui! riep Franswa, daar binnen. De bedienden hebben een
aparte plee en
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het is hen op straffe van ontslag verboden de plee van den baron te gebruiken. Oui!

VI.
Een nieuwigheid. Als den baron op zijn kasteel is dan wappert van het voorste torentje
de vlag, blauw dun-doek mee drie zilveren hoefijzers. De wind spant nu de vlag strak
op de blauwe lucht. Den baron is op zijn kasteel. Hij dwaalt door gangen en zalen,
onder den verstarden blik zijner voorvaders, de portretten waarvan de oogen hem
volgen, hem, den laatsten mannelijken telg van hun geslacht. Den baron ontmoet in
de gangen en zalen de baronnes en zegt: pardon mijne gemalin, en hij maakt eerbiedig
plaats voor haar. Hij dwaalt en mijmert en staat geleund tegen de hooge gotiese
schouwen. Hij heeft kamers mee allemaal gotiese meubels en andere mee renaissance
meubels. Soms schaakt hij uren lang mee William. En daarna vloekt-ie Pierre een
kwartier lang stijf. De vlag op het kasteel staat strak gespannen in de wind in het
blauwe van de hemel. De baronnes, in haar fijne wagentje mee wielen mee
gummibanden, rijdt de poort uit. Haar geschoeide handen houden de leidsels, het
zwarte paardje mee zijn zilver aan zijn tuig en den blauwen vederbos op zijn kop
heft fier en driftig de fijne pooten en wit schuim waaiert mee vlokken van zijn
blinkend gebit.
Maar Franswa is weg. Peer heeft het ook vernomen. Hij doet zijn werk. Hij staat te
zweten bij het opladen van de korenschoven op den akker. Hij laadt zichzelf op zijn
wagen de hoogte in. Hij heeft een breedgeranden stroohoed op. De zon schrééuwt
over het land, de gaffels van de knechts grijpen de garven en steken ze naar de hoogte,
waar Peer zijn geweldige handen ze grijpen en optassen naast-een, opeen. Ciska de
bruine merrie en Kees den Vos staan voor den wagen en schudden hun bellen en
stampen want de vliegen plagen. Ze hebben de gekleurde vliegennetten over hun
kop en lijven en bladertakjes, uit de heggen gesneden, zijn in hun hamen gestoken.
Hij heeft het ook vernomen, dieje Peer, dat Franswa weg is. Hij staat zóó hoog den
hemel in op deze kar. Hij bukt, hij grijpt, hij danst op het opgetaste koren. Hij zweet.
Jongens, reik me de schoven aan. Wat zijn ze licht die garfjes, die schoofjes, even
zwevend op de spitse, glimmende gaffels. Mee een pink pakte-ge ze. Als veertjes
vallen ze neer. Geef me d'r vijf, zes tegelijk! Geef me den heelen akker! Geef me al
het koren van de hééle wereld. Hij heeft het ook vernomen, dieje Peer, da Franswa
weg is. Maar in da harde, nuchtere, daverende zonlicht is er zeker geen kasteel en
geen teerheid. Nu is er wèrk, kòren, zòn,
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paarden en het boerenvolk. Peer zijn mouwen zijn opgestroopt, zijn hemd staat open,
de zon en de heete wind liggen aan zijn bloote hart. Kijk eens, zijn wagen is vol en
Peer staat daar zóó hoog in het blauw van de hemel. Nou gooien ze het zeel omhoog,
een worp door de lucht en Peer trekt de zeelen strak over de lading koren, dan klautert
hij omlaag langs het wiel, hij bindt de zeelen vast aan de krammen onder de kar. Juu!
Juu! Hij zal naar huis rijden. Maar de wielen zijn een eind in de stoppels gezakt en
Ciska de merrie en Kees den vos trekken mee een ruk de strengen strak, maar worden
terug-gerukt, de kar steekt vast in den grond. Juu! Juu! De paarden zetten de pooten
schrap, zij rukken weer vooruit, ze trappelen gaten in den grond, aan hun dansende
hamen rinkelen de geschudde bellen, de strengen rammelen, de paardenlijven blinken,
maar de kar blijft steken. Peer pakt de paarden mee een hand de leidsels vast vlak
onder hun bek, mee de andere hand grijpt-ie den ring van den dissel, hij hangt wat
achterover. Juu! Juu! schreeuwt hij. Juu! zijn spieren zwellen blauw en dik op zijn
armen, zijn kop wordt zoo rood. Hij plant zijn rechterbeen een schrede achterwaarts
pàl in den grond, juu! - dan heft hij het linkerbeen naar achter een schrede verder,
ajee, juu! de paarden trekken mee rukken de strengen strak, hun bellen rinkelen, hun
koppen dansen maar Peer houdt de toomen en doet weer een stap naar achter, juu! ziezoo, de wielen wippen uit hun kuilen, de wagen rijdt en Peer, achteruit-loopend,
leidt de paarden van den akker af. Ze hebben allemaal toegezien, geboeid, in spanning,
ze wilden niet helpen omdat het te schoon was om te zien, hoe hij het klaar speelde,
dieje sterke Peer!
Na een dag van arbeid komt de avond mee zijn teerheid. De avonden en de nachten
hebben hun uren van strijd voor Peer. Zal hij het doen? Zal hij het niet doen? Dat is
een ontzaggelijke vraag. Als hij door de rustige avond in de koelte naar huis loopt,
naar zijn moeder, dan neemt hij zich voor het moeder maar te zeggen, dat hij zijnen
dienst op den Nachtegaal heeft opgezegd. Als ze dan kijft, dan is het gauw genoeg
achter den rug en hij kan 't dan zooveel makkelijker doen, zijnen dienst wezenlijk
opzeggen. Wordt het te erg bij moeders, dan kan hij nog altijd zien, dan kan hij nog
besluiten om het niet te doen. Maar thuis, als hij moeders ziet, dan durft hij het niet
te zeggen. Op den dag, in den schafttijd, dan neemt hij ineens het besluit: kom, nou
ga ik mijnen dienst opzeggen. Zijn hart bonst tot in zijn keel. Nee, hij is bang voor
dat besluit. Hij zal er nog eens over denken. Op zijn bed droomt hij zich in de plaats
van Franswa, nabij aan de freule, da wondere zachte meisje, zoo lief, zoo teer, zoo
lam, hij rijdt haar door de klare maanavond onder de boomen van het katsteel en
ergens waar
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het loover dicht is en er een merel mijmerende fluit, daar gebeurt het sprookje, de
kus, de omhelzing. Den anderen morgen staat de dag weer zoo nuchter voor hem.
Nee, hij moest eerst wezenlijk zijnen dienst opzeggen en het dan pas thuis vertellen,
dan is het te laat om nog weerhouden te worre. Hij wil niet weerhouden worre, nee.
Ja, en dat is het gekke, tegelijkertijd wil hij wèl weerhouden worre. Gebeurde er
maar iets, iets, dat voor hèm besliste. Maar er gebeurt niets. De dagen, de avonden,
de nachten hebben hun aaneengeschakelde uren van strijd. Hij is maar blij 's avonds,
dat hij uitstellen kan, dat er een lange nacht komt, om te denken. Maar de volgende
dag is er weer zoo gauw. Zijn besluiteloosheid is hem een bittere kwelling. Nee, hij
zal toch maar niet eerst zijnen dienst opzeggen, hij zal éérst naar het kasteel gaan.
Ziezoo, dat is het beste. En er nou maar niet meer aan denken. Ja, maar als hij maar
durft, naar 't kasteel gaan. Bij de gedachte, dat hij de brug over zal gaan, straks,
morgen, overmorgen, ééns, dieje Peer! - bij die gedachte golft het bloed naar zijn
hoofd en bonst zijn hart.
Het is een grijze dag, een hemel egaal teer grijs. Peer gaat de stoppels omploegen
van het afgemaaide korenland. Hij heeft de ploeg op de kar geladen en hij rijdt onder
de boomen langs het kasteel. Hij zingt niet, hij staat wat suf op de kar naast de ploeg.
Even voorbij de brug van het kasteel stuurt hij zijn paard den weg af. Hij springt van
de kar en bindt het paard aan een boom, hij gooit de leidsels in een lus om den dikken
boomstam. Hij loopt terug, hij gaat door het openstaande hooge hek de brug over.
Het gebeurt ondanks hem zelf, misschien heeft-ie 't niet gewild, misschien heeft-ie
't maar niet belet. Als hij de brug over is liggen daar de parken ontzaggelijk, ruim,
vóór hem, de boomen zijn zoo ver en zoo hoog. Dezen kant van de kasteelgracht
heeft hij nog nooit gezien. Hij betreedt een nieuwe, vreemde wereld, waarin hij klein
staat. Hij ziet den hoogen kasteelmuur zoo ontzaggelijk nabij, de steentjes, de
voegkalk, de vensters, de gebinten, het glas in lood. Hij komt bij de steenen brug aan
den achterkant. Daar staat, voornaam en adelijk, de auto van den baron en William
zit voor 't stuurrad een boek te lezen. Peer, mee een onhandige beweging, vat zijn
pet af. William kijkt niet op. Peer gaat de brug over. Het is hem, of zijn hart stil staat
van de spanning, zijne mond is zoo droog en toch moet hij slikken, iets wegslikken.
Er is nou aan de bel getrokken. Ja, dat heeft Peer gedaan. Hij hoort de klingeling van
de bel ergens ver daarbinnen. Hij staart op de groote, prachtige deur. Hij wacht, mee
een gevoel alsof hij misselijk gaat worre. Er gebeurt iets, iets ontzaggelijks: de deur,
dat groote vlak, wijkt geruischloos open, om

Roeping. Jaargang 3

491
den deurrand kijkt een meid. Nu moet Peer spreken. Hij vat zijn pet weer af en houdt
ze in beide handen. Mee een stem, die hem in de ooren klinkt als de stem van een
ander, vraagt hij den baron te spreken.
- Moet u noodzakelijk den baron zelf spreken?
- Ja, stamelt hij.
- De baron gaat uit, kan ik de boodschap niet doen?
Nee, dat gaat niet. Hij moet dapper zijn. Hij moet den baron zèlf spreken.
- Kom u even binnen.
Hij komt binnen, op een mat, groot als een voorhaard. De deur wordt weer
dichtgedaan.
- Gaat u even zitten.
Daar staat een bank tegen den muur, donker eikenhout, druk besneden. Peer gaat
zitten. Hij kijkt om zich heen. Hij kijkt op de groote plaveien, zwart en wit marmer,
groote, heldere ruiten. De meid is weg. Een dubbele tochtdeur mee paarse
ruitjes-in-lood is achter haar dicht gevallen, door het glas ziet Peer een breeje hooge
trap mee kleurig tapijt, en prachtige leuningen. Vóór hem, aan den anderen wand,
staat een enorme klok, ja, dat is een prachtige klok, van wortelnotenhout mee inleg
en koperwerk. De klok tikt zwaar en traag. Anders is het stil. Daar zit Peer nou,
geschreden over den drempel van dit kasteel, de woning van een Haagschen baron,
die nog wel den Engelschen tailor verkiest boven den Nederlandschen kleedermaker.
Peer heeft een gevoel van angst en beklemming, hij wordt klein, die groote kereld,
meer vertrouwd mee de hemel en mee de wind, dan mee de geur en de stilte der koele
voornaamheid in dit huis. Zijn angst neemt hem geheel en al in beslag, zijn liefde is
van hem los, verloren gegaan in de teerheid van een maanavond lang geleden, of
misschien geborgen, thuis, tusschen de omslagen van Het IJzeren Graf. Aan den
anderen kant van de tochtdeuren komt iemand voorbij, een langem an. Peer ziet een
schoone jas, grijze bakkebaarden, iets blinkends, knoopen, tressen. Een
veldmaarschalk of een bediende. Peer is erg verschoten. Hij staat recht. Wat gebeurt
er mee die gekke Peer? Hij wil weg. Voor 't eerst denkt hij eraan, dat, als hij in de
plaats van Franswa komt, hij in zoo'n blauwe jas mee blinkende knoopen en in een
broek mee een vouw loopen moet, en mee knellende schoenen. Da is zóó dwaas, zóó
bespottelijk, zóó belachelijk. Hij wil weg. Hij kent geen fransch en geen italiaansch.
Mijn God, hij moet gaan ploegen mee Kees den Vos en hij staat hier zijn tijd te
verdoen. Het duurt zoo lang voor de meid terugkomt. Hij is dwaas, zonder verstand,
als een snotneus. Hij schaamt zijn eigen. Hij ontvlucht
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zijn schande. Hij stapt naar de deur. Hij zoekt de klink, de schuif, de knip. Hij wurmt
er-aan. Hij duwt de schuif terug. Hij trekt. Waarachtig de zware deur gaat open, op
een kier. Peer stapt naar buiten, trekt de deur achter zich dicht, ze valt toe, in 't slot,
mee een doffe slag. Mee breeje passen loopt Peer de steenen brug af, langs de auto,
waarin William, achter het stuurrad, in zijn boek leest, dan gaat Peer den grintweg
over, mee haastige, haastige stappen, bang voor een achtervolging, hij durft niet om
te kijken, hij zou wel hard willen loopen maar hij durft niet, hij heeft een gevoel alsof
hij nauwelijks vooruitkomt, zijn klompen schuiven bij iedere schrede achterwaarts
in het grint. Dant holt hij de brug naar den straatweg over, de poort uit, hij holt naar
zijn kar, bindt het paard los en springt op de kar: juu! Hij rijdt den weg op. Hij staat
wijdbeens op de kar, hoog en recht, de koelte streelt hem langs de warme wangen,
de leidsels, die hij in de handen houdt, dansen op den rug van Kees den Vos. Achter
zich hoort hij een auto-signaal. Hij stuurt het paard wat rechts van den weg, de auto
van den baron rijdt hem voorbij. Door 't portier ziet hij binnen in de auto iets grijs,
een gezicht, een glimpje van den baron, maar hij kan niet goed zien, de auto is laag,
de baron zit daar ineengedoken; dieje Peer, hij staat zooveel hooger op zijn kar, rècht,
mee zijn kop in de eindelooze ruimte: juu Kees, ajèe!
Hij is, den berm over, het land op gereje, hij heeft Kees den Vos uitgespannen, de
ploeg afgeladen, dan spant hij den Vos voor den ploeg, hij legt den haak aan, hij
neemt de leidsels in de eene hand en grijpt mee de andere hand den ploegstaart, en
terwijl Kees den Vos wachtend den kop schudt, keert Peer de ploeg recht voor de
eerste voor, dan juu, het paard rekt den kop en de achterpooten, zijnen staart slingert
driftig heen en weer, het trekt aan, het blinkende ploegijzer snijdt in de stoppels,
snijdt diep in het land en teult den grond bloot, groote, zwarte, blinkende klonten,
ruw en soms mee rechte vlakken afgesneden, die langs het ploegijzer rollen als snelle
golven.
In den avond gaat de bleek-grijze hemel open en de zon kleurt Brabant mee tinten
van rood en zachte purper, daarin gaat Peer nu van den Nachtegaal naar huis en al
zijn angst van het kasteel en zijn kwaadheid om zijn belachelijk gedrag luwen tot
een stemming teer en mild, waarin hij luistert naar de overal drukke fluitroep van de
vogels die niet slapen willen en die de late zon begroeten. Ergens ver speelt Tieske
Joosten op zijn mondmuziekske en door die melodiën zoo klein van geluid loopt
Peer naar huis, naar moeders. Het teer-grijs in de hemel trekt stilletjes-aan verder
weg, al verder bloeit
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de blauwe hemel open en naar 't Westen trekken plotseling lange wolken hun fijne
eindeloze strepen. Op de Kraaienhut staan de kruinen der krooneiken zwart geheven
naar de hemel, in de eene ruit van het huisje vlamt de felle blikkering der ondergaande
zon. Nu zijn ommers alle dingen weer veranderd, aan den hemel wijd zit de belofte
van 't schoone leven uitgespannen. Peer, dieje jongen, da kind, zijn hunkering zwerft
weer uit naar wat hij nooit zal hebben, hij zou zoo blij willen zijn om dat geruste
gevoel, dat hij zijn vrijheid heeft behouden, dat alles zoo goed blijft als het is, maar
iets buiten hem, iets wat in de avond is, maakt hem week en spijtig. Hij komt thuis
als van een verre tocht en hij durft zijn moeder nauwelijks aan te kijken. Hij doet
zóó gewoon, zóó gewoon, dat zijn moeder niet weet wat ze aan hem heeft. Hij gaat
zitten. Hij staat op. Hij stopt zijn pijpje, hij schrapt een lucifer aan en hij heeft er drie
noodig voor hij vuur heeft. Hij gaat zitten. Hij staat op. Hij gaat naar buiten. Daar
hoort hij in de verte Tieske op zijn mondmuziekske spelen: zeg mij, dat ik hopen
mag. Hij komt maar weer binnen. Zijn pijpke is uit. Hij steekt het weer aan. Hij gaat
zitten aan tafel. Zijn moeder kijkt hem aan. Dat is een andere jongen, dien ze nou
thuis gekregen heeft, een jongen dien zij niet kent.
- 't Is goei weer, zegt-ie, die wijze man. Hij is zoo groot mee zijnen blonden kop.
Hij is ééns zoo groot als zijn moeder, da kleine vrouwke. En nou schruwt-ie, zoo
maar ineens. Wat zullen we nou hebben. Daar ligt-ie mee zijnen kop op zijn armen
te schruwen, te snikken, zóó luid, dat 't niet om aan te hooren is. Zijn moeder vraagt,
wat-ie heeft, verdimmesche jongen. Ja, dat mag ze wel zeggen, want da is ie eene,
'ne verdimmesche jongen.
- Wa hedde ge, wa hedde ge! zegt het vrouwke.
Ja, dat is eerder gevraagd dan allemaal verteld. Wat heeft ze zelf, dat moedertje,
want ze loopt ook al mee zulke dichtgeknepen oogjes en ze wrijft mee d'r hand langs
d'r oogen en langs d'r neus.
- Wa hedde ge dan toch! Zèg het dan.
Kijk, ze schruwt al even hard mee.
- Niks, zegt-ie tusschen twee snikken.
In dat niks ligt alles, in dat niks ligt een verdiet grooter dan het heelal. Maar zijn
moeder wordt er niet wijzer door. Die freule ook. Die Conscience ook.
ANTOON COOLEN.
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Gebed
Ik kom tot U die belast ben en beladen.
Mijn wilde nood aan daden
- Uw leven (dertig jaar woestijn-afzondering en een verlaten kruishout-dood)
leerde
dat wij op onze kràchten niet vertrouwen zouden,
maar àlles verwachten van Hem
Die de Heer is der Heerscharen en de Bronaar van alle leven.
Niet een stortende katarakt van kracht, niet een eksplozie van stormende impulzen,
maar mìjn leven
- van ogenblik tot ogenblik als de gelaten moeder-aarde: zij draagt alles zwijgzaam,
als de Vader Die in de hemelen is: Hij doet zijn zonne schijnen over goeden en
kwaden, en over hen allen ook zijn regen dalen,
mijn leven, ons leven - als Uw gekruisigd Lichaam uitgebeurd tussen aarde en
hemel: zoenoffer en roep om erbarmen, en niets dan dat, over de holle nacht, de
zwarte nacht der aarde.
Ik kom tot U die belast ben en beladen:
dat Gij mijn stilte zijt, mijn pantser in de kerende tumulten der dagen;
mijn glimlach over alle pijn, mijn liefde in iedere vreugd, mijn veste en mijn
gelatenheid.
Gij de gelijkmatige rust mijner stem, de milde ernst mijner woorden
- dat zij zwaar zijn van U, van U alleen,
dat geen menselik geluk, geen menselike pijn ze dragen,
dat al het menselike, zo Gij wilt, hen vreemd zij.
Maar Gij die kent de rode brand, het zware heimwee van mijn bloed, wees mij nabij,
Gij, God, die onze jeugd verblijdt.
Gij weet hoe mijn leven, waarin niets menseliks mij vreemd bleef, streed, streed
om uitersten,
en hoe ik nu de dag ontvangen wil, uit Uwe Hand, gelaten; gelaten nader door dit
land van ballingschap: een dagelikse beê - van uur tot uur - zijn kleine dagelikse
vreugden en zijn zware, dagelikse wee.
Ik kom tot U die belast ben en beladen,
één uit de velen - o! niet vergeefs, nìet vergeefs! - die hun leven voegen tot een
offerand,
dat Uw naam worde gezegend, en uw Rijk weer ontbloeie in dit donkere land.
HENRI BRUNING
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Eucharisties studentenkongres
Sekretariaat voor Katolieke Studenten-Aktie, in samenwerking met het Eucharisties
Bureau Abdij Tongerloo en E.K.-Hoogstudenten, en met steun van Amicitia, Alg.
Katoliek Vlaams Studentenverbond en Alg. Kat. VI. Hoogstudentenbond.
Met diepe blijdschap plaatsen we deze oproep voor 't eerste eucharisties
studentenkongres. Inderdaad, de enige manier waarop onze droevige maatschappij
gered kan worden, is enkel en alleen door de Heilige Eucharistie. Onze zelfzuchtige
samenleving heeft nodig 't offer, 't altijddurende offer van ons kristenen; en die
blijvende offergeest wordt ons zo sterk en zo standvastig ingestort in de H. Kommunie,
Als de toekomstige leiders van de maatschappij bij Kristus in Zijn H. Sakrament 't
offer leren van zich zelf, is de toekomst blijer en zekerder voor Kristus, tot geluk
van de mensheid.
Red.
Vlaamsche Studenten,
Op den gouden achtergrond der grootsche Internationale Eucharistische Congressen,
waarvan het laatste, verleden jaar, te Amsterdam, een onvergetelijke betooging is
geweest van machtig katholiek geloofsleven, moet de gedachte van een Eucharistisch
Studentencongres, een heerlijk enthusiasme onder de studeerende jeugd van
Vlaanderen opwekken.
Studenten, gij kunt hier aan de jeugd van de heele katholieke wereld den weg
wijzen, omdat Uw Vlaamsch voorbeeld van dit Eerste Eucharistisch Studentencongres,
ongetwijfeld, ver boven onze grenzen, als een wekroep, zal weergalmen. Zijn
weerklank zal worden vernomen, met onverholen blijdschap, tot in het paleis van
den Eeuwigen Kerkvorst te Rome.
De Vlaamsche jeugd wil haar geloof betuigen in de maatschappelijke vernieuwing
door den Eucharistischen geest.
De Vlaamsche jeugd wil haar strijd voor het heil der Vlaamsche gemeenschap, in
de stalende sterkte der Eucharistie verdiepen en in de zachte verblijding van den
eucharistischen studentengeest verfrisschen.
De Vlaamsche jeugd wil haar geestelijk, intellectueel en godsdienstig leven
verjongen in de eeuwige stralen der blanke Eucharistische Liefdezon.
Een Vlaamsch Eucharistisch Studentencongres is geen hersenschim of een
oogenblikkelijk besluit: het staat stevig gegroeid in den bloeienden Eucharistischen
Kruistocht onder de Vlaamsche Hoogstudenten; het staat gegroeid in den
wijdvertakten Kruistocht en in de afdeelingen der heilige Mis van Eerherstel onder
alle Vlaamsche collegestudenten en Vlaamsche normalisten; het wordt met liefde
en geestdriftige vreugde begroet door onze Vlaamsche studentenleiders.
Sudenten, wij weten, dat gij reeds zóó vaak, gedurende Uw vacantie, tot Vlaamsche
studie- en feestdagen wordt uitgenoodigd. Hier echter geldt het een Hoogdag der
Vlaamsche jeugd, een hoogdag voor uw diepste godsdienstig en Vlaamsch leven, een hoogdag die een zegedag wordt.
HET COMITE
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ANTOON VAN CLE, O. Praem.
ALFONS VAN DEN BERGHE, pr.
Dr. FERN. VAN GOETHEM, advocaat.
Dr. BERTEN CATRY.
GEERAARD ROMSEE.
JOZEF VERMEULEN.
RENAAT VAN THILLO.
FRANS UYTERHOEVEN.
GEERT DE RIJCKERE.

Programma.
Donderdag 27 Augustus
9.30 u. Conventmis; 11.30 u. Bezoek aan de abdij; 2.30 u. Pontificale Vespers. 4 u.
Algemeene Vergadering.
Sprekers: Openingsrede en welkomstgroet, PIETER VAN DER MEER DE
WALCHEREN: De Roomsche weelde der H Eucharistie en haar beteekenis voor
onze moderne tijden. De H. Eucharistie en geestelijk leven.
Dr. Jur. L. DOSFEL: Jezus' Koningschap in de H. Eucharistie.
7.30 u. Eucharistische film.
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Vrijdag 28 Augustus.
7.15 u. Gedialogeerde Communiemis; 9 u. Pontificale Conventmis door Z. Hoogw.
Mgr. H. Lamy, Prelaat van Tongerloo.
10.30 u. Sectievergaderingen.
Sectie A: voor Hoogstudenten, Seminaristen, Normalisten, studenten van Rethorika
en poësis.
Spreker: Mr. Dr. FERN. VAN GOETHEM, advokaat: De Eucharistie in het leven
van den student.
Verslaggevers: JOZEF DEVROE: E.K. Hoogstudenten; JAN VAN REETH, pr.:
De H. Mis van Eerherstel; AUGUST DE VRIES: ‘Heemvaart’-beweging onder de
Nederlandsche universitairen.
Sectie B: voor de jongere studenten.
Spreker: WILLEM DEPLA, pr.: De H. Eucharistie en de student.
Verslaggevers: ANDRIES VERVINCKT: De H. Mis van Eerherstel;
E.K.-Collegebonden.

2 u. Algemeene Vergadering.
Sprekers: Mededeeling van de besluiten der sectievergaderingen: Kanunnik Dr. EM.
STALMANS, O. Praem.: Eerherstel; WIES MOENS: De H. Eucharistie en
wereldvrede, Slotrede.
Pontificale Vespers, ‘Te Deum’, ‘Tantum Ergo’ en zegen met het Allerheiligste.
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Magnanimiteit
(Gelezen voor ‘de ploeg’ te Nijmegen, op Sint Elizabet, de
vredestichteres, woensdag 8 julie 1925)
I
Magnificat anima mea Dominum....
Hebt ge dat wel meegezongen in 'n kerk, èèn met uwe broeders en zusters? - Hebt
ge dat uw eigen ziel wel horen zingen, stil jubelend binnen in u?....
En wat daarbij gevoeld? In welke verhouding kwamen dan de dingen van het
dagelikse leven voor uw geest?
Sombere gevoelens van duistere haat daarbij? Wrok tegen uw kritikasters, wrevel
tegen de politieke broodjagers der demokratie? - Was er dan hebzucht in uw hart en
lage begeerte; of ijle begeerte naar sukses; of neiging tot hollandse kankerzucht; of
lust tot sigaretjes roken? Wat was de verhouding der dingen? Wat was groot, wat
klein, - wat had waarde, wat geen?
Gij voelde u zo wijd, zo mild, zo simpel klein, een kind; vrij van alle komplikatie,
rijk eenvoudig, hoog boven alle kleinheid verheven, in vreugde opgetogen. En van
een hoge moed was uw ziel vol. En te offeren, uzelf te offeren, was u een wellust.
Op dat ogenblik heeft het gevoel uw rol gezien en gekend, het hart heeft de
betekenis van uw leven gevat.
Gij wist het toen. En als gij 't niet hebt kunnen zeggen, gij wist het toch: het leven
is voor God een spel en wij moeten voor Hem onze rol spelen in waarachtigheid, in
goedheid en in schoonheid.
Wij allen spelen voor Gods vermaak. Ieder zijn eigen rol. En God heeft voor ons
de rollen verdeeld. Over deze beschikken wij niet zelf, maar wel over ons spel. Wij
kunnen onze rol goed spelen of slecht.
Waarde heeft ons leven anders geen. Geen ander dan naar de waardemaat van
God. En God let op et spel alleen, niet op de rol.
Voor God gelijk. - Niet voor de mensen.
Op God betrokken zijn alle gelijkelik onbeduidend: kardinaal-aartsbisschop of
broeder-portier, vader des huizes of het jongste pasgeboren kind, de Stinnes die speelt
met et lot van volken of de vergeten schooier onder 'n brug, vorst in absolute
monarchie of lid van et Nederlandse parlement, voor God alle rollen gelijkelik
onbeduidend. - Met betrekking tot de mensen heten ze groot of klein, voornaam of
gering.
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Onze rol ons toebedacht door God, als door Auteur den speler. Wij hebben daar geen
invloed op. De Auteur heeft de rol geschapen.
Maar de speler schept ook zelf.
Onze kleine rol kunnen wij groot spelen, - onze grote rol klein.
Speel uw spel goed. Dat is het enige wat waarde heeft. Speel uw rol groot.
Geef groot spel in magnanimiteit.
Magnificat anima mea Dominum;
Et exsultavit spiritus meus: in Deo salutari meo...
Hebt gij het toen niet gevoeld? - Uw gevoel bedroog niet. Uw gevoel was zeker
weten. Uw gevoel wist wat groot was en klein, wist wat betekenis had en waarde.
Toen!
En kunt gij altijd, altijd en voortdurend Magnificat zingen?
Dat kunt ge niet!
Dat kunnen wij zeker niet.... Och, we zijn allemaal maar liliputterkes! - Wij kunnen
zo hoog wel eens reiken, wij kunnen zo hoog niet verwijlen.
Quid statis aspicientes in coelum! De Engel tot de Apostelen die nog staren naar
omhoog, hun Meester na: Hij is opgeklommen ten Hemel. - ‘Wat staat gij naar boven
te zien, naar den Hemel!’....
Ach, ons wordt dat niet verweten, door geen Engel! Wij lopen te kijken naar de
vloer.... ‘Dubbeltjes-zoekers!’: voor ons de loze volksmond!
Maar iets toch, iets toch!
Het streven, het verlangen.
Vir desideriorum: Daniel werd groot door de opdracht van Gabriel, om niets anders,
omdat hij een man van verlangens was, om niets anders dan zijn verlangens.
Die kunnen ook wij hebben.
Die moeten wij in ons hart kweken. Verlangens, verlangens. Leven uit verlangen
naar grootheid!
Alleen al het verlangen naar magnanimiteit verdrijft tenminste de kleinzieligheid.
En let op en hou dit vast in uw besef: kleinzieligheid is een van de tekenen die
erop wijzen, dat we van God vervreemd zijn. Een zeker kenteken.
We hoeven ons niets wijs te maken omtrent 'n zekere innigheid van verkeer van
onze ziel met God, omtrent 'n zekere mystiek, waarvan wij ons bevoorrecht achten,
- uitverkoren ziel!.... Dàt teken is onfeilbaar. Onze kleinzieligheid verraadt ons
farizeïsme.
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Want God is groot. God troont in de hoogheid.
Wie de Godheid nabij is in zijn bewustzijn, moet zich goddelik hoog en groot
voelen ten aanzien van al wat gebeurt op de lage aarde. Moet daarop neerzien als
Toorops Dantekop, niet in koele verwatenheid die krenkt, doch in milde liefde die
beschaamd maakt.

Dit zegt het gevoel.
Zoo spreekt het religieus ontwikkelde gemoed van magnanimiteit.
Uw hart weet et wel, de ontvankelikheid uwer ziel weet wat magnanimiteit is. Ook
de rede kan et weten.

Magnanimitas. - Grootmoedigheid, grootheid van ziel, zielegrootheid. 't Is veel meer
dan grootmoedigheid. Beter vind ik geen hollands dan zielegrootheid. Maar het
luisterrijke magnanimitas is wijder.
Het is hooghartigheid, hoogheid van hart; het is hoogmoedigheid, hoogheid van
gemoed en hoge moed; het is grootmoedigheid, grootheid van gemoed; het is
hoovaardij, van hoge vaart, zich hoog gedragen. Het is zielegrootheid, - zeker voor
ons, die het woord liever konstrueren uit et kristelike anima dan uit et bloot naturelike
animus.
De scholastici, zelf te leer gegaan bij Aristoteles en Cicero, hebben verwantschap
gezien tussen magnanimiteit en sterkte. Er zijn er die zeggen: Sterkte is een resultante
van vier sekundaire deugden, genaamd Magnanimiteit, Magnificentie, Patientie en
Perseverantie. Waar deze vier tezamen aanwezig zijn, daar heeft men de algemene
deugd van Sterkte.
Of ook, zo Sint Tomas, noemen zij de Magnanimitas (sienoniem met Fiducia of
Fidentia) onder de, zowel integrerende als potentiële delen van de Sterkte.
In de conclusio van Quaestio 128 der Secunda Secundae vindt ge Tomas' leer ten
deze saamgevat. Daar worden de vier opgesomde deugden tegelijkertijd potentiële
en integrele delen der sterkte genoemd. Dus niet enkel integreel, zodat zonder één
dezer de sterkte niet volledig aanwezig kan zijn; maar ook potentiëel, omdat ze buiten
het verband met de sterkte bestaan kunnen.
Gij moet dan echter wel in het oog houden, dat, op deze plaats bij Tomas,
magnanimitas gewoon als sienoniem van vertrouwen wordt bedoeld. Hij noemt et
daar zelfs niet anders dan met de naam van fiducia. Immers, voor de magnanimitas
zoals wij ze nu verstaan, zou het wel moeilik zijn, zou het wel onmogelik zijn, ze
buiten verband met de sterkte te denken.
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Want wij houden ze voor de geest zelf der sterkte!
Sint Tomas zegt (2/2 - 128) dat de taak der sterkte tweeledig is: n.l. aggredi en
sustinere, d.i. ondernemen en ondergaan, of aanvallen en verdedigen. Voor et eerste,
ondernemen of aanvallen, leert hij dan dat de Fiducia (d.i. vertrouwen, doch hier
weer sienoniem met magnanimiteit!) moet optreden samen met de Magnificentia; voor et twede Geduld met Volharding.
Zo zou men kunnen menen dat de Magnanimiteit niet aanwezig ware bij elke
handeling van sterkte! Toch is ze noodzakelik daar, altans in de zin zoals wij haar
nu verstaan.
Voor beter begrip der termen in onze moderne taal, lijkt mij dan ook een andere,
meer sintetiese, distinktie nuttig.
De vier termen: zielegrootheid, prachtigheid, geduld en volharding, beschouwd
in verband met de sterkte, duiden dan niet aan vier deugden die wezenlik van de
sterkte onderscheiden zouden zijn; doch met elk dezer vier termen wordt de sterkte
zelf aangeduid, gezien onder een bepaald aspekt.
Dan is zielegrootheid de innerlikheid der sterkte, de sterkte zoals ze leeft in de
geest: grootheid van verlangens, moed in streven en voornemens.
Dan is prachtigheid de uiterlikheid der sterkte, de sterkte zoals ze leeft in de
handelingen: grootheid in verbluffende daden van zelfverloehening, tot
doodsverachting.
Dan is het ‘integreel onderdeel’ geduld, het zowel innerlik als uiterlik geduld, de
passieve sterkte, de sterkte zoals ze tot uiting komt in het ondergaan: de grootheid,
de moed in het verdragen, dulden, lijden.
Dan is het ‘integreel onderdeel’ volharding, de zowel inwendige als uitwendige
volharding, de aktieve sterkte, de sterkte zoals ze zich vertoont in het ondernemen:
de grootheid, de moed in het aandurven, aangrijpen, volbrengen.
Aldus viermaal de sterkte zelf genoemd: de inwendige en de uitwendige, de
passieve en de aktieve.
Ons gaat hier enkel de magnanimiteit aan:
- Dan is de magnanimiteit, zielegrootheid, de innerlike sterkte, de geest der sterkte.
En zonder haar geest kan de sterkte zelf niet zijn.
Scholastieke definities van magnanimiteit, wijder dan als bloot sienoniem van
vertrouwen: - ‘Ene geneigdheid der ziel tot moeilike
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en heldhaftige goede daden op alle zedelik gebied.’ - ‘De zielegrootheid strekt zich
uit over alle deugden en is een kracht die den mens drijft tot streven, in edel motief,
naar het hoogste en meest glansrijke in alle deugd.’
De ware magnanimus veracht de stoffelike rijkdommen en de niet geestelike
genoegens en de eerbewijzen der wereld; wat alles van geen waarde is voor het rijk
en de verrijking zijner ziel. - Hij is niet tevreden met mediokriteit in beoefening der
deugd; ook al zou hij zich feitelik niet ver boven de middelmatigheid kunnen
verheffen, hij is dan toch daarmee niet tevreden.
Tomas zelf spreekt veel over de magnanimiteit en meer konkreet over den
magnanimus, over den mens zelf, den grootzielige.
‘Een zucht om uit te blinken, maar geregeld door de ware wijsheid, dat is
magnanimiteit; diezelfde zucht in het buitensporige, dat is verwaandheid; waar ze
ontbreekt, daar is pusillanimiteit’. (de Malo 8 - 2 c.)
‘Al wat in strijd is met andere deugden is ook in strijd met de deugd van
grootzieligheid, in zoverre n.l. dat et valselik het onbeduidende voor beduidend, het
kleine voor groot houdt.’ (2/2 - 132 - 2 - ad 1)
‘De magnanimus veracht et uitwendige. Zo verheugt hij zich niet bij het verkrijgen
van stoffelik goed, en bedroeft zich niet bij het verlies ervan’. (2/2 - 129 - 8 - ad 2 ad 3; 132 - 2 - ad 1)
‘De grootzielige is niet twistziek, want hij acht et van geen belang in het gelijk
gesteld te worden’. (2/2 - 132 - 2 - ad 3)
‘De grootzielige bemint et gevaar niet en vreest et evenmin, maar voor wat werkelik
de moeite waard is, aarzelt hij geen ogenblik zich aan het grootste gevaar bloot te
stellen’. (2/2 - 129 - 5 - ad 2)
‘De grootzielige heeft geen behoefte, tenzij aan God alleen’. (ibid. - art. 6 - ad 1:
‘ad magnanimum pertinet nullo indigere’. Tomas verzuimt niet daaraan toe te voegen,
dat men dit menselikerwijze moet opvatten, dus slechts inzover men van een mens
kan zeggen: ‘hij heeft nergens behoefte aan.’ ‘Hoe est enim supra hominem, ut
omnino nullo indigeat’)1)
‘De grootzielige spreekt ernstig en spreekt zichzelf niet tegen; is niet druk en
bedrijvig, doch rustig en traag2); zwicht niet voor weldaden; verbergt zich achter
ironie. Hij praalt niet, en maakt een even bescheiden gebruik van zijn wetenschap
als van zijn ander bezit. Hij kan niet met anderen samenleven, tenzij met vrienden
en met gelijk-

1) ‘Want in het geheel niets behoeven, dat gaat boven de menselike natuur uit.’
2) ‘ad magnanimum pertinet pigrum esse et otiosum’ (47 - 9 - 3); - ‘magnanimus est otiosus et
tardus’ (129 - 3 - ad 5).
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strevenden. Hij is onprakties, omdat hij meer zoekt wat eervol dan wat nuttig is.’ (2/2 - 47 - 9 - ad 3; 129 - 3 - ad 3, 4, 5) Hij is wel gevoelig voor weldaden, doch laat
zich daardoor niet verleiden tot iets minder groots te doen, hij vergoedt ze trouwens
steeds met overtreffende vergelding. Hij verbergt zich achter ironie, waar de
onwijsheid geen ernst zou kunnen verdragen noch verstaan. Dan kan hij zich van
den domme houden. Zo Tomas Morus!.... Hij is niet druk en bedrijvig, hij is niet
gehaast en gejaagd. Omdat, hij wil niet alles doen, enkel maar wat groot is; hij wil
niet alles bereiken, enkel maar wat heel voornaam is; hij wil niet snel en veel af doen,
enkel maar zeker en goed.... Maar gij moet et niet omkeren en denken dat ge slechts
rustig en traag hoeft te zijn en weinig te doen, om grootzielig te worden! Gij moet
niet menen dat elke onpraktiese en gezelschapschuwe mens ook daarom een
magnanieme mens is! Gij moet et niet omkeren!.... De magnanimiteit blijkt niet
hieruit; die moet uit andere, zekerder, verschijnselen blijken! En eerst wanneer ze
uit die andere verschijnselen vaststaat, dan moogt ge ook deze eigenaardigheden uit
magnanimiteit verklaren, niet eer!
‘Niemand kan magnaniem zijn, tenzij de deugdzame die voor het grote habiel is’.
(1/2 - 66 - 4 - ad 3)
De magnanimus wil boven alles eer waard zijn en niets ducht hij tenzij schande.
Doch dit woord heeft voor den grootzielige andere zin dan voor den kleine van
ziel.
Beiden zeggen hetzelfde te willen: eer.
Beiden zeggen hetzelfde te duchten: schande.
Maar de grote meet met de maatstaf die God aanlegt. De kleine meet als de mensen.
En door dit verschil in waardering, is, bij eensluidendheid van term, beider doel
verschillend en bij verschil van doel ook vanzelf verschil van middel.
De grote kent slechst één eer: 't is die welke hij vindt als hij oordeelt in et licht der
ewigheid. Hij kent slechts één schande: 't is die waarmede hij zich schamen moet
voor God. Hij kan de verachting van een hele wereld dragen, doch hij zou niet kunnen
verdragen dat hij zichzelf verachten moest, omdat hij ignobel zou hebben gestaan
tegenover God.
En dit is merkwaardig: de waarachtig grote van ziel, de strever naar de hoogste
eer, sleept zijn leven vaak, zij het ook met opgeheven hoofd, door een algemene
verachting van de mensen. Omdat hij juist dat geringschat en niet telt, wat zij het
hoogste achten en het allereerst en meeste tellen.
De grootzielige wil eer waard zijn.
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De kleinzielige wil eer verwerven.
De grote onttrekt zijn verdiensten aan de aandacht der mensen, aan de
niewsgierigheid van het publiek. Daarom spreekt hij weinig, disputeert nog minder,
weegt zijn woorden af, zorgvuldig, en hij houdt er zich aan - koppig, nietwaar, hij
is zo eigenzinnig! - en hij hecht meer aan de waarheid dan aan zijn mening. Dit zegt
Aristoteles van hem en Tomas herhaalt et.
De grote van ziel is wel fier, maar niet trots. Hij is niet hovaardig, noch ijdel, maar
juist nederig, heel bescheiden en nederig. Fier en nederig. En hierom, omdat hij fier
en nederig is, is hij in staat tot grote, heldhaftige daden, niet van fiezieke dapperheid,
maar van morele moed.
Hij kent geen menselik opzicht, hij kent slechts goddelik opzicht.
Hij is niet bemoeiziek, wil niet alles zelf doen wat hij zelf wel meent te kunnen,
mengt zich niet in andermans taak; hij let slechts op zichzelf en beperkt zich tot wat
zijn taak is en beoordeelt zijn eigen tekortkoming alleen. Want rustig leeft hij in 't
besef, dat er Eén is aan Wien niets ontgaat en dat Deze alleen naar recht en zeker
weten kan oordelen.
De kleinzielige tobt en overwerkt zich. De kleinzielige let angstvallig op alle
gebaren en daden van anderen, bedilziek en onverdraagzaam. Kan enkel het ‘gewone’
velen, wat is zoals hij, ‘normaal’ en onopvallend.
Toch is de kleinzielige egocentries genoeg! En zelfverheerliking is hem vooral,
hoewel vaak onbewust, de sterkste drijfveer in zijn kritiek op anderen.

Dit zegt de rede.
Zo spreekt et teologies geleide verstand van magnanimiteit.
Nu weet ge met de warmte van zuiver duidende gevoelens, nu weet ge met de koele
klaarte van heldere begrippen, wat magnanimiteit is.
Wat heeft nog de ervaring ons te leren?
Dat wij allemaal kleinzielige mensjes zijn, mieserig, benepen. In een alle grootheid
verstikkend milieu.
En wij weten dat wij, ondanks dat milieu, boven dat milieu uit, met Gods genade,
toch anders moeten worden.
(Het twede deel van dit stuk komt, als 't God belieft, in de volgende aflevering.)
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Het hart1)
I.
Ik was een bitter mens:
veel lachende verwachtingen die argeloos en gretig wegdansten - maar nooit haar
echo vonden,
en ondanks dit: veel dwaas-voorbarige vervoeringen - die altijd, en rauw, werden
verbrijzeld;
veel weerloos-samengeknepen angst - die nooit een mèns verstond: ze hebben
mijn gelaat en mijn stem langzaam gehavend.
Maar uw lach, uw lach vooral.
Wist ge, mijn hart was ééns blij als een jong eekhorentje in de lente. - Een jonge
uitgelaten hond beet plotseling, 'n dag, zijn oogjes toe, voor goed.
Ik was een bitter mens:
de zware tomeloze drift naar een schoon man-zijn (o! de trotse vluchten van ster
tot ster) zoog zich onlesbaar en onstuimig vast aan de ruige kracht mijner jeugd:
maar mijn kracht werd ontwricht tot een grimmige vesting:
Ik ben, als zovelen, een bitter' en vereenzaamde opstandeling geworden.
Maar dagelikse nederlagen hebben ook deze weerloos verslagen.
Het heeft mijn gelaat en mijn stem langzaam en gans gehavend.
Maar uw lach, uw lach vooral.
Wist ge, mijn hart was ééns als een sidderende populier in de doorwaaide morgen.
In zijn verholen ruisen nestelden zingende vogels ontelbaar. Zij wiekten uit en
kringden rond en keerden weer: als een juichkreet stond de populier aan de hemel.
Ik was een bitter mens:
een, die het vele weifelend gemijmer zijner ogen, zijn schuchtere drang naar
tederheid iedere dag stilzwijgender begroef. En ge wist niet, ge wist niet - maar mijn
hart was ééns een teer-zingende en fijn-gebouwde vedel. Hij stiet kapot, kapot, als
zoveel anders dat kapot stiet.
Maar gij, gij hoordet niets dan het springen, het vals springen der enkele snaren.
Uw lach, uw lach vooral heeft mij gehavend.
Mijn hart, wist ge dit niet? o! dat ge dit niet wist! - mijn hart was ééns zo'n kleine
zoemende diabolo: kinderhandjes wierpen het op, in kinderhandjes viel het terug, 't
danste op kinderhandjes.

1) Uit een binnenkort, in eigen beheer, verschijnende bundel: De Tocht.
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O, dit bestendige geneurie, alle dagen, van mijn onverzade hart - het heeft mijn gelaat
en mijn stem langzaam en gans gehavend.
Maar uw lach, uw lach vooral.
Ik was een bitter mens:
een die verwilderd greep naar bloemen, en bloeiende takken neerrukte, en de ogen
van die hij ontmoette wilde zien samentrekken van pijn.
Ik heb u zo wreed gehaat, u die alles werd gegeven, ik (waarom? ik wist het niet)
die alles weerloos werd ontnomen; u, die niets verlangdet, ik, wiens lange leven één
zwaar, wreed-schoon verlangen was.
Maar ook dit, deze haat, werd weerloos verslagen: de wilde angst voor me-zelve
gleed door mijn bloed.
Maar uw lach, uw lach vooral versloeg me.
Niets bleef me, niets van al mijne blijdschappen, niets van al de wilde driften mijner
rijke, rode dromen, van al de ontroeringen mijner tederheid, van al mijn ruige,
hartstochtelike levensliefde. Nederlagen leed ik, wààr ik mij keerde.
Mijn stappen dwaalden des daags eenzaam gevangen tussen muren van vale steegjes
en in den avend keerde ik weer en mijn armoe schreide aan het trieste raam zonder
uitzicht: schreide haar weerloos leed.
Weerloos, als een eenzame dijkhoek in de winter: grijze golven schaven, schaven
grimmig en aldoor; telefoonpalen schragen zich dwars op in vergeefs verweer tegen
de grijze vaart der wolken. Het water wast, wast; wolken (een rode zon sterft een
wilde dood) verdonkeren en zakken lager, dreigender aan; golven schaven, schaven
wilder, hoger, koud, hongerig. Zal de dijk standhouden? Neen neen. Neen neen.
Dóórbreken zàl hij: het water wast, het water wast: duister en gulzig zal het zich
neerstorten over de weerloze landen en alles, àlles zal vergaan.
En nergens een mens. Nergens een lach.
O! in die snoerende angst dat alles genadeloos en verwrongen zal vergaan - nergens
een mens, nergens een lach. - Maar wij bréken niet! Wij breken nóóit! Wij breken
nóóit! - God, o God, moet dit leven zó gekweld, zo luisterloos zich verlengen en zo
luisterloos vergaan? De ziel gedempt, duister, pijn-verwrongen, eenzaam? Nóóit, nu
nóóit meer anders. Nóóit een grote daad, nooit een zachte, diepdoorglansde vreugd,
nooit herwonnen mijn trots, nooit herwonnen mijn kracht, nooit vroegere tederheid,
nooit, nooit vervoeringen?
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Is dit Uw vreemde wil. Vréémd - nooit was zij zó.
Maar nooit ook was een tijd als deze oud en arm.
't Is goed, 't is goed, dan neem ook dit. 'k Wil (o, 't angstig lachen dat de woorden
snikte), 'k wil slaafs-gelaten ook dìt leven leven - ver van mijn ziel, ver van mijn
hart; ver van mijn ziel, ver van mijn hart een slaafs-gelaten dood.
Toen, toen, o, mijne Broeders.
Vreemd werd het leven.
Vreemd werd het leven.
Weifelend, bedwongen juichend, als de verblijding ener jonge moeder: zij dacht
te sterven en zij won twee levens. In de teder-sterke welving van haar armen glimlacht
het nieuwe leven, en nooit, nooit stroomde zó diep-warm leven door haar armen. Stroomde dìt nooit? Neen, neen, dìt stroomde nooit.
Broeders, zo vreemd-innige, zo heimelik-ontloken gemeenschap groeide tussen
u en mij; zo zoet-vervoerend ging een verwantschap wimpelen en schuifelen en
bloesemen tussen u, tussen u àllen, mijn broeders en mij.
Nog eens - o, God! het blijde, het zingende Leven - nog eens woei de Dag open,
nog eens, ingehouden, sprong, sprong dit hart uit in de Dag:
Broeders, mijn Broeders, hier is mijn hart. Eerst nu, eerst nu kan ik uw broeder
zijn:
hier zijn, hier zijn, al, al mijn nederlagen, hier zijn mijn ogen die van pijn
verdroogden, hier zijn mijn wonde, moede handen, hier zijn mijn wonde, moede
voeten, hier zijn, hier zijn
àl mijn gebroken dromen,
àl mijn onverzade hongers, àl mijn nooit gelaafde dorsten.
Broeders, o Broeders, nu, nu zal stuwen één zekerheid vast, onweerhoudbaar vast
mijn rode bloed. Mijn hart is sterk. 't Leeft, 't leeft nu als nooit te voor. Neen neen,
mijn handen, mijn handen die altijd werden omlaaggeslagen, kunnen nu niet, kunnen
nu nóóit meer worden geweerd. Ik ben uw broeder door mijn leed. Gij allen zijt mijn
Broeders, gij allen. O! hoe het nu juicht in mij, hoe nu het leven bevend openzingt,
hoe ik nu alle mensen, alle dingen teder-genegen ben. Mijn Broeders, mijn Broeders,
voor wie ìk lijden mag.
HENRI BRUNING
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[Henri Bruning]
Het hart
VI.
Wat is mijn hart voor u, dit éne hart,
dat wil gebroken zijn om uwe grote nood.
- 't Breekt nooit gehéél,
en nooit, wat brak, geheel om ù.
En àls het brak, gehéél, en heel om ù wat is dit éne hart dan nog bij uwe nood.
- 'n Nodeloos brood, nu zó vélen om voedsel vroegen.
Maar wàt,
als 't breken van dit altijd-menslik en zelfzuchtig hart
nóóit algeheel was, nóóit
alléén om ú,
nóóit, nóóit die blijde Offerdood voor al zijn Broeders.
- Een schuw gekweld gaan, 'n altijd zich schuldig voelen (ogen, ogen klaagt mij niet zo aan),
één lange angst
om al de hongers die het nooit verzaadde
en nooit verzaden kàn.
En stadig klaagt een pijn
in iedere eigen vreugd:
aan iedere vreugd knaagt 't onrechtmatig voorrecht,
en iedere vreugd
vervreemdt zo van uw nood.
Ik blijf een doelloos dier dat om te leven eet en om te eten leeft.
Neen neen, er is niets tussen mij en u,
niets van die zingende verwantschap, van die broedergemeenschap die mij verblijdde - - Want wat ik geven kòn: àlles: één hart - was pover,
en wat ik gàf - was niets.
HENRI BRUNING
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De lantaarn-opsteker
Hij is een kleine, oude man:
hij doet mij aan Zacheus denken.
En werd ook die niet, toen de Meester kwam
een dier geringen die wij niet gedenken.

Langzaam, over en weer, en iedre avend, gaat
van paal tot paal, van straat tot straat
zijn sjofelheid:
die ziet niet op, die ziet nooit op:
zijn arbeid is gering en in een poovre wijk,
maar schamelst 't aandeel aan het grote leven.
En zelve weet hij niets van 't zachte beven
der blijde kleine lichtjes die achter hem ontluiken:
zijn arbeid is gering: nooit was hij voor iets anders te gebruiken.
Even ziet hij omhoog als hij een lamp aantrekt
- daarna zakt weer zijn hoofd omlaag.
Hij niet,
en niemand ziet
hoe 'n ogenblik het licht
stil om zijn schouders vlaagt.
Hij is een kleine oude man:
'n jongen achter hem blaft
‘sjok-sjok-sjok’.
Hij, in gedachten, altijd in gedachten, loopt met zijn lange stok
als 'n oude patriarch met zijn staf:
zijn hand omklemt hem blij en zacht,
zijn oog genegen en afwezig lacht.

HENRI BRUNING
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Tekens
Aan ons oor de ronk van het eerste insekt
geboren in wat talmende middagschijn
en tussen de witte kamerwanden verdoold.
Een snaar heeft gezinderd bij nacht,
begonnen werd het stemmen van het instrument
de lange winter bedolven en weer aan 't zichtbaar worden:
de milde, bruine cello-buik der aarde!
Nog is de zon maar een blos doorheen het porselein van de hemel.
Maar het rood bijwijlen, als stonden rozen
te laaien daarachter; een fornuis van rozen.
Wanneer de zon door dat brandend rozebos is gegaan
moet goud-geel gezuiverd haar gloed in de einder staan.
Over de zeeën en het vasteland
wordt dan gezoef gehoord van grote vogelkluchten
die aanvlagen op de luchten.
De menschen komen elkander melden
de seinen die zij opvingen langs de straat.
De dag blinkt in zijn nieuwe staat
als het dek van een plezieryacht op de Schelde.
Dit is de plechtige onthulling der aarde: Laetare,
van land en water welluidende psalter,
helle bazuin geheven naar het Licht
dat zoekt de verten af naar de stralende Paasglorie
verborgen achter laatste hagel en sneeuw.

WIES MOENS
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Voor het onweer.
Zeven zuilen staan er voor de luchten;
Zeven zielen wachten aan een strand;
Zeven vogels voor een noodweer vluchten
In de kloven van een rotsenwand.
Wijde golven wiegen ginds te schuimen;
Zonlicht glanst nog strak en wonder-breed,
Maar de bliksem houdt zijn woeste luimen
Stil en ver gereed.
't Is mysterie al daar boven
In dien strengen gloed.
Zacht begint toch iets weer te gelooven,
Dat het sterven moet.
Stil begint er iets te zoeken
Naar een laat-gothieke Gode-woon,
Naar bescheiden, in de Oude Boeken,
Van den Gekruisten Zoon.
Weer wil zich de ziel bewijzen
In dit prachtig uur,
Nu de dondertorens rijzen
Met geblindeerd vuur.
Zeven zuilen trillen in de lichten;
Zeven zielen schrijden langs een strand
Naar de boot van 't avontuur der Godsgezichten
Dobbrend naast een rotsenwand.
Zeven zielen willen vluchten
In de kleine boot,
Want de wind speelt met de zuchten
Van een grooten nood.
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Zwarte donders staan er stom te wegen
Op de torens van de kathedraal;
Duizend angsten luistren er genegen
Naar de komst van een choraal,
Maar de machtge klokken zwijgen
In het steile steenmassief;
Banger dan dit niet geluiden, 't dreigen
Van het Godsmotief.

PIERRE KEMP
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Praeludium (romanfragment)
I.
Hij veegde het penseel door al de kleuren op zijn palet, toen over het doek: een brede
goorgroene streep van hoek tot hoek, over de rode dahlia's en de oranje sinaasappels
heen.
Even week hij achteruit om te kijken. Vluchtig maar. Toen boog hij zich weer
naar voren en veegde nog een streep, rechthoekig op de eerste.
Daarna stond hij van z'n stoeltje op, liep naar de bloemen, die hij zat te schilderen.
Haastig haalde hij ze uit de aarden vaas, liep er mee naar het open raam, gooide ze
naar buiten: hij zag niet, waar ze neerkwamen.
Toen keek hij op. Hij stond voor de lucht en de daken. Op de kerktoren was het
drie uur. Maar dat kon hij nu nog niet hebben. Hij keerde naar de lucht en de daken
zijn rug en ging de kamer weer in.
Voor de tinnen schaal met sinaasappels bleef hij staan en telde ze, haast zonder
erbij te denken: één, twee, drie, vier.
Hij nam er een, deed er de schil af, at de viereltjes langzaam op.
Ook de twede, de derde, de vierde.
Er kwam een grote stromende vreugde in hem. Hij was daarin als een vlag in de
wind. Hij ging weer naar het raam, het raam met de lucht en de daken en de zon.
De kerktoren wees bijna kwart over drie.
Hij was gereed, sterk.
Magda kwam de trap op. Niet dat hij haar hoorde, maar hij zag dat het kwart over
drie werd. Zo wist hij dat ze komen moest, want ze was altijd presies op tijd: nooit
te laat, ook nooit te vroeg. Hij had er zich ook aan moeten wennen, nooit te laat en
nooit te vroeg te zijn.
Hij wist dat hij sienies en hard zou kunnen lachen bij die gedachte, dat hij aan de
klok kon zien of Magda binnenkwam. Maar hij lachte niet.
Toen kwam het geluid van haar schreden in zijn bereik, aangroeiend. Een klop op
de deur. Ze kwam binnen. Hij keerde zich half van het raam af, zag eerst de strepen
over het schilderij, toen Magda die haar hoed afzette.
Ze zeiden elkaar goedendag. Magda deed haar mantel uit en kwam met haar
donkere haren en haar groen-fluwelen kleed op hem toe, reikte hem de hand. Even
stond er iets in hem stil. Toen ging alles
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weer verder; als een klok, die een paar keer niet tikte en weer verder gaat. Hij kuste
haar slordig; zag, dat ze tevreden was.
Magda keerde zich naar de kamer en zag het schilderij staan. Toen wendde ze zich
naar hem. Hij keek naar de lucht en de daken.
‘Waarom heb je dat gedaan, Herman?’ vroeg ze.
Hij werd ineens angstig en hulpeloos, alsof hij in een grote leegte kwam te staan,
alsof zij héél ver, héél ver van hem weg was, iets waar hij niet meer bij kon. ‘Je moet
niet zo gauw de moed opgeven’, hoorde hij. 't Opzettelik-bemoedigende van haar
stem drong als een stekende pijn in hem. Hij wou iets zeggen, maar et lukte hem
niet.
Zij begon weer:
‘En wat kan et je ten slotte schelen, zeg! Je doet het uit liefhebberij: Als het goed
gaat is het aardig. Lukt het niet, nu ja, waarom zou je je druk maken?’
Toen zei hij, zeker, een beetje kortaf:
‘Ik heb het helemaal niet gedaan, omdat ik moedeloos was. Dat hoef je niet te
denken.’
Zij schrok. Even kon ze niets zeggen. Hij voelde het. Toen herstelde ze zich weer:
‘Waarom dan?’
‘Omdat ik er genoeg van heb’, zei hij, weer hoopvol.
‘Nou, dan ben je toch moedeloos.’
‘Dat zie ik helemaal niet in. Je zou juist kunnen zeggen....’
‘O hij begint weer te filosoferen!’ onderbrak ze hem, vriendelik afwerend, ‘maar
dan ga ik weg, hoor!’
‘Nou, daarom heb ik er genoeg van. Daarom!’ zei hij, hard. Hij werd kwaad. Hij
had wel besloten kalm te blijven, maar het ging niet. Hij werd kwaad.
‘Nou begrijp ik er helemaal niks meer van! Geef me maar een zoen, dan ga ik. Ik
heb geen tijd meer. Ik moet ook nog een boodschap voor Mama doen.’
Ze lei haar arm om z'n hals en kuste hem. Hij wist niet meer wat hij doen of zeggen
moest, liet haar maar begaan.
Ze ging naar de deur. Hij keek naar buiten: naar de lucht en de daken en de zon.
Hij hoorde het schuiven van haar kleren bij het aantrekken van de mantel. Toen
zei ze (op een toon, die hij niet begrijpen kon; die hem vreemd was; vreemd als
geluiden in een leeg huis):
‘Tot ziens, Herman!...... Kom je vanavend nog?’
Hij bleef naar buiten kijken, antwoordde niet. Hij kon niets zeggen.
Hij hoorde, hoe zij de deur openmaakte en de kamer uitging. Hoe ze de deur achter
zich dicht deed, de trap afliep en het trapportaal over.
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Terwijl ze de volgende trap afging, verloor hij het geluid van haar schreden.

II.
Een tijdlang bleef Herman stil staan, voor het raam.
Vreemd: dat hij nu niet wanhopig was en niet bitter; dat hij niet op en neer liep
door de kamer; dat hij niets deed van al die dingen, die hij zou kunnen doen; dat hij
alleen maar hier voor het raam stond: of er niets gebeurd was; of er nog nooit iets
gebeurd was; of hij nog niet leefde; of het alleen wel eens kon zijn, dat hij ging leven.
't Was te gauw gegaan, daarnet. Ja, 't was te gauw gegaan. Hij had de kans niet
gekregen. Natuurlik was hij er wel geweest. Ja, ja.... natuurlik. Hij had haar kunnen
beledigen. Hij had ruzie kunnen uitlokken. Hij had haar zonder meer alles kunnen
zeggen. Dat had hij allemaal kunnen doen, ja. 't Was alleen maar dat Magda het niet
verwachtte. 't Leven is als een rievier: heeft hij zich eenmaal een bedding gemaakt,
dan komt hij er niet licht buiten.
Wat hielp het trouwens, of hij er achteraf nog over nadacht? 't Was nu niets meer,
niets meer. Zoals zoveel voorbij was, zoveel nu niets meer was. Als hij maar ooit
had gezien, dat er iets van hem verwacht werd. Maar er werd nooit iets van hem
verwacht. Nu was alles voorbij, van veel jaren al. Alles voorbij; en niets; of het er
nooit was geweest.
Hij brak af. Dat wist hij allemaal al. Had hij al lang geweten. Maar dat te weten,
wat had je er aan?
Maar z'n gedachten dwaalden af, op dat moment.
Hij zag weer voor zich, hoe alles met Magda was gegaan. Hoe zij de trap opkwam.
Haar kloppen. Hoe zij hem naderde met haar donkere haren en haar groen-fluwelen
kleed. Hij dacht aan haar ogen; hoe die eigenlik waren. Haar ogen had hij toen niet
gezien, had hij nooit gezien. En ze was z'n meisje.
Hij stond stil bij die gedachte: dat hun ogen elkander nooit hadden gezocht; dat
ze dat nooit gedurfd hadden. Ja, dat was het. En daarom moest dit ook.
Maar z'n gedachten dwaalden weer af: hij herinnerde zich het gesprek, dat hij met
Magda had en hoe zij niet begreep, waar hij heen wou. Hoe ze wegging. Hoe hij 't
geluid van haar schreden verloor.
Met een schok vond hij het nu. Wist hij ook dat hij niet zo denken moest. Er was
nog zoveel loomheid en slaap in hem. En Magda's donkere haren en haar kleed van
groen fluweel. Hij zou dat van haar ogen weer vergeten. Hij zou alles weer vergeten.
En dan zou hij
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morgenmiddag nog hier zijn. Zoals hij nu nog hier was. Zoals hij gisteren nog hier
was.
Hij keek over de daken naar de klok: 't was al half vijf.
Snel keerde hij z'n rug naar het raam; ging aan z'n tafel zitten om een brief te schrijven
aan Magda. Een brief, waarmee ineens alles afgelopen zou zijn. Op een andere manier
ging het toch niet.
Hij schreef:
‘Magda, ik heb je iets heel onaangenaams te zeggen. Maar het moet, in Gods
naam.
't Is dit: ik heb een grote vergissing begaan door me met jou te verloven. Ik heb
het gedaan in een tijd, dat ik niet wist wat ik deed. Maar nu heb ik begrepen dat het
zo niet moet zijn.’
Hij hield op. Bleef een poos zitten nadenken. Met een schok merkte hij het en boog
zich weer over het papier. Hij nam zich vast voor, de brief maar één keer te schrijven.
‘Ik kan niet leven zoals ik moet, in deze omgeving. Daarom ga ik hier weg.
Morgenvroeg al.
Waarheen? Naar een of andere grote stad. Ik weet nog niet eens welke en het kan
me ook niet schelen.
Wat ik daar ga doen, weet ik ook niet. Maar ik weet ook niet, waarom ik hier ben
en wat ik hier doe. Daar zal ik tenminste iets kunnen zoeken.
Wezenlik, Magda, ik kan niet anders en ik ga morgen.
Herman Berens.

III.
Diezelfde dag, 's avends tegen tien uur.
Herman was zo juist thuis gekomen. Zonder het licht aan te draaien, had hij tastend
z'n weg gezocht door de kamer heen en was voor het raam gaan zitten; in het donker.
Alles was klaar voor z'n vertrek. De brieven waren gepost: aan Magda, aan z'n
ouders, aan een vriend (een vreemdsoortige sieniese brief had hij die geschreven,
hoewel hij wist, dat hij er toch niets van zou begrijpen). Wat hij mee wou nemen,
zat in een koffer gepakt. De rest van z'n bezit, boeken, boekenkast, schilderijen - was
verkocht. De koopman had alles met een grote handwagen gehaald. Hij had er ruim
twee honderd gulden voor gekregen, genoeg om een paar

Roeping. Jaargang 3

516
maanden van te leven. Wat daarna zou gebeuren, maakte hem niet bezorgd.
Alleen het schilderij van vanmiddag had hij niet verkocht. Ook niet ingepakt om
mee te nemen. Het stond tegen de muur, daar ergens, in het donker. Een kadotje voor
de kostjuffrouw of voor z'n opvolger, voor ieder die het hebben wou.
Hij ging voor het raam zitten, in het donker; stak een siegaret aan.
Hij zag zichzelf als jongen van een jaar of vijftien. Hoe hij er presies uitzag, hoe hij
toen was, kon hij zich niet meer voorstellen.
Hij stond tegenover z'n vader en zei van alles tegen hem, huilend. Z'n gedachten
verloren alle houvast in dat angstig ogenblik. Hij dacht niet meer, zei alleen maar
allerlei woorden; woorden, die hij zolang bedacht had, dat hij ze toen kon zeggen,
zonder te denken. En z'n vader zei ook allerlei woorden, met een harde spottende
stem.
Hij wou schilder worden. Z'n vader leerde hem, dat hij op de eerste plaats een
‘positie’ moest hebben en geld moest verdienen. Dan kon hij doen wat hij wou.
Tekenen of schilderen werd hem voorlopig verboden.
Dan kwam een tijd, waarvan hij zich niets meer herinnerde. Niet meer, dat hij dit of
dat gedaan had. Ook niet, dat iemand hem zó of zó aangekeken had. Niets meer.
Een hevige angst beving hem. Hoe was hij toen geweest? Wat had hij toen gedaan?
Maar hij dwong die angst neer: morgen zou alles anders zijn.
Langzamerhand was alles gewoon, van-zelf sprekend geworden. Als de rievier
die een bedding vond en nu maar stroomt, stroomt.
Hij was weer gaan schilderen. Waarom eigenlik? Hij wist het niet. 't Ging van
zelf. Z'n vader zag het en zei, dat hij het niet te veel moest doen. 't Moest ‘liefhebberij’
blijven. Hij vond het goed. Alles went.
Soms verzette hij zich. Maar dan zakte het hele leven onder hem weg. Dan had
hij niets meer en moest hij weer van voren af aan beginnen. Na een paar dagen schikte
hij zich weer.
Hij deed eindexamen, werd student. Waarom niet? Hij moest toch iets worden in
de maatschappij.
Voor de andere studenten voelde hij alleen maar minachting; hij doorzag hun
lamheid en lafheid. Geen één was er, die dorst te leven, die de dingen durfde zien
zoals ze waren. Maar was hij zelf niet even laf?
Hij verloofde zich met Magda. Er stond een advertentie in de krant en ze hadden
kaarten rondgestuurd: ‘Verloofd: Magda Vermeer en

Roeping. Jaargang 3

517
Herman Berens’. Waarom zou hij zich niet verloven? Hij moest het toch doen. Hij
hield van Magda niet meer dan van andere meisjes. Ook niet minder. Hun verloving,
't was helemaal van zelf gegaan. 't Was gebeurd, voor hij het zelf beseft had. Hij ging
dikwels dezelfde kant uit als Magda en dan gingen ze samen. Waarom niet? Magda
werd een gewoonte van hem en hij werd een gewoonte van Magda. Magda hield ook
niet veel van hem. Hoe ze hem eigenlik beschouwde, wist hij niet presies.
Toen was een vriend van hem gestorven. Dat stond nog duidelik in z'n geheugen. 't
Was nu zes weken geleden. Op een morgen stond hij bij het bed van Karel. Hij keek
naar Karel's handen, die boven op het bed lagen. Hij zag, hoe het leven zich samentrok
in die handen, angstig. Karel zag dat hij naar z'n handen keek, begon zelf ook z'n
handen te bezien.
Toen keken ze elkaar aan. Ze bleven elkaar aankijken. Over een paar uur zou Karel
dood zijn. Er brak iets in hem, er begon iets in hem te stromen.
Maar de volgende morgen had hij de moed niet, en de dag daarna ook niet. Zes
weken lang had hij de moed niet. Hij dacht er wel veel over. Hij praatte er wel veel
over. Maar de moed om het te doen had hij niet.
Nu had hij de sprong gewaagd.
Nu was alles gebeurd. Alles afgesneden. Hij kon niet meer terug.
Een grote angst greep hem vast om wat hij gedaan had. Zoals een stormwind, die in
de nacht een boom neersmakte, even stil wordt. Hij werd angstig voor het onbekende,
dat morgen beginnen zou. Dat het even troosteloos verzanden zou, als al het vroegere
verzand was.
Hij keek naar buiten. Een zwarte sterloze nacht was voor het raam. Beneden hem
de stad, geluidloos in het donker verdronken. Er bleef alleen een lichtpunt hier of
daar: een teken: hier verging iets.
Met een ruk ging Herman weg van het raam; naar de deur. Z'n hand tastte naar de
schakelaar. Het licht flitste aan.
GERARD WIJDEVELD
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[Gerard Wijdeveld]
Inkeer.
Veel malen al zette ik in
weer naar een nieuw begin
Nietig en niets is wat ik bevocht
niets bij dat wat ik eigenlik zocht
mijn vechten was te laf te klein
wat ik bevocht van U was klein
Gij zijt niet meer nog dan een rimpeling
die mijn zware wateren amper beving
een rimp'ling over mij vaag klein
Gij moet een zware springvloed zijn
Nu God sta me bij ik zet in
weer een begin ik wil een verwoeder begin.

GERARD WIJDEVELD
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Vers.
Uitgeworpen
op een dorre oever:
naar het ruisende stromen
langs mij, vlak langs mij
kon ik niet komen,
uitgeworpen
op een dorre oever.
Een nacht is het water gestegen
gewassen tot waar ik lag
ik wilde vluchten
de vloed nam mij op
mij niets meer een ding
droeg mij mee, ik drijf
op de ruisende stroom nu
ik niets meer een ding.
Waarheen?
Ik zing.

GERARD WIJDEVELD
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Aan een vriend
Iederen dag reist mijne ziel verder af van de jouwe. We wuiven nog naar elkaar.
Maar onfeilbaar zal zich de scheiding voltrekken, vlijmscherpe pijn voor mij. Ik ben
al voorbij aan de landschappen, die we samen zagen en bepraatten als schilderijen
van de moderne meesters; - en het picturale van de boomen (je weet nog: prachtige
parasols tegen een heuvel vol zon!) heb ik al ergens tusschen gelegd: voor later
weemoedig herinneringsprentje. En ik verhaal reeds aan anderen van den tijd, dat
zich bij dezelfde bloem onze oogen ontmoetten.
Ik ben niet meer zooals wij eens beiden waren en gij nu nòg zijt: schoone dwaas,
die gretig met zijn hand tast naar 't schoone verhaal van iederen dag en daarbij
klaterend lacht.
O, mijn vriend, dit is nu anders.
Ik trek te middag mede op in den onbarmhartigen optocht over de trottoirs der
stad: wel honderd heesche kreten waren het sein - - -. Weet je nog? wij liepen samen
over 't pad, waar stammen en takken bij onzen tekst de illustraties waren en wij vroom
in 't landschap zagen gebeuren de boodschap van den Engel aan Maria en bij ons
lied in de ziel was de grijze toren fijn-voelende dirigent: klokgelui! Ik trek te middag mede op in den onbarmhartigen optocht van al degenen die op
den eersten slag van twaalf hun arbeid stoppen en door groote poorten losgelaten
worden op straat. Hoe grooter machieneketel, des te kleiner hersenvolume; - een
jongen lacht wild naar een meisje; - een meisje plooit aan haar rokken. En op 't gezicht
van den man, die zijn horloge keurt aan den kerktoren, komt paradoxaal de ernst in
de oogen. Herinner jij je nog de schoone ernst in de oogen van onzen vriend, de
philosooph, in zijn heerlijkste momenten?
Met deze, vriend, ben ik op de trottoirs steen aan de levende dijken, waarbinnen
verschrikkelijk de chaos raast: auto's, karren, fietsen en motoren, - alles op zich
heerlijke kristallizaties van menschelijk vernuft, maar nooit te samen de eenheid
vindend en in hun signalen nooit 'n muziek als die van kerkklokken in 't stille
Rijnlandsche stadje.
En wie ik immer, dag aan dag, opnieuw ontwaar in de optocht - -: de weemoed!
O vriend, de gelijkenis des Heeren is zoo lastig te spellen uit de lichamen. Het is
hunne schuld niet! Flegmatische bedienaren der machiene, zijn zij haast 'n mechaniek
geworden: allen lichten de pet bij 't voorbijgaan der kerk en de ontmoeting van 'n
priester, - hoevelen echter die Christus oprecht-voelend groeten?
Nog was er niemand die slaagde het geheim van de schoonheid voor hun
verdwaasde en verbaasde oogen te zetten. Met 'n bord soep
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stilt men wel voor een uur den honger van den armen bedelaar; zij, die hun hart wel
dragen in hunne handen, bord vol medelijden, geven tot lafenis maar wat materie ze weten zelf niet veel beters.
En, vriend, hunkert niet in ieder lijf een ziel naar 't avondrood aan den einder,
waardoor de schoone aureool drijft van Onze Lieve Heer?
Dat deze hunkering stom geslagen is, dat de einder verdekt is achter de grauwe
daken der fabrieken en door schoorsteenen gekorven, dat de paleizen des lijfs zoo
schitteren, dat de trottoirs om twaalf uren de paden zijn naar 'n met kommer bereid
maal - en niemand haast hoort nog van het hongeren en ongeduldig trappelen naar
het diepe begrijpen der dingen en het beminnen!
En ooit tusschen de weemoed 'n kreet van schoonheid: mijn oogen raken aan die
van 'n schoolgaand meisje, fijn creatuurtje, waaraan God alles probeerde, geurende
bloem op de stoep; het zuivere penseel des Heeren proef ik van achter haar oogen
en in de lach van haar mond.
En nu, mijn vrind, voelt gij nu dat de scheiding zich voltrekken gaat. Ik wuif
zoolang als ik mag. Weet gij nu, dat verzen, weleer voor ons beiden warme handdruk,
mij niet meer kunnen roeren - en in Toorop - èèns fijne arabesken op mijne ziel hoor ik niet den bruischenden diepgang in een teekening naar buiten geslagen. En
mijn vingeren - wat rekten zij zich cens edel bij 't plukken van 'n bloem! - mijn
vingeren krampen, opdat niet uit mijn handen door 'n voorbijganger het zwaar ideaal
gestooten wordt - hoor: het wreede lied der scherven!
J. ADAMS
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Elk en zon
Jong in de morgen
de statige zon
door de kruin van een hoge eik:
en ieder blaadje z'n eigen schoon
en ieder blaadje z'n eigen licht
en toch.... door die éne grote eik
de éne statige zon.
Grote eik in de morgen:
de kracht van de broederschap:
en iedre broeder z'n eigen schoon
en iedre broeder z'n eigen licht
en toch.... de hele gemeenschap door
de éne stralende liefde.

JER. VERMIN, M.S.C.
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Vizie van straat
Straat: gedweë dood-strek
van reusachtig dier et dier was jong en fel
in de eerste lente der aarde.
toen stoeide 't met God
en kreeg van Hem z'n krullende rug gestreeld.
God sliep op z'n vacht
in de eerste geurige nachten toen 't vuur der nieuwe dagen
in fakkels op de kim bleef staan
en niet kwam uitgebrand.
Maar 't dier werd mak:
toen hebben we 't besprongen
(dat et ons niet vràt
en uitspoog naar de sterren!)
- op z'n levende rug
et 'n zerk geslagen
die nù de toevlucht is voor onze stuntelvoeter
en God is uit dit land geëmigreerd. -

JOS. VERJANS
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Aan de rivier
Voor m'n meisje.
Afgronden storten vol
boordevol
: einders breken tegen de jagende wolken.
O, de zware hijging der goede moeder Aarde,
de wondere zang van haar bloed
en de neiging der beide rivieroevers
naar elkaar
snel
: met gespierde angstige snelheid
naar elkaar.
O, nu tomen wij et Levenspaard met de teugels van onze Liefde
en volgen den weg die voert tot den Vader.
stijgen omhoog
sterk lenig snel.
Einders breken.
Zwaar valt et koperen zonnebord
in den schoot der aarde.

TON KERSSEMAKERS
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Scherf
De stad is mijn Via Dolorosa
en 't staccato van mijn kille stap
martelt de beleefde straten
waarin de verschrikking van Uw afwezigheid;
God, mijn zware zware kruis
en geen Cimon van Cyrene.
Op 't doek van m'n ziel
de eindelooze film van 't stadsleven
en in m'n oogen de moeheid van m'n kruistocht zonder doel.

JOZEF HOLLANDT
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Kristus gekruist
(Hêliand vss. 5534-5714)
Toen richtten ze daar aan de weg een galg
in het veld op, het volk van de joden,
een boom op de berg, en daaraan de Zoon Gods
martelden ze aan het kruis. Sloegen koud ijzer,
nieuwe nagels, nijdig en scherp,
hard met hamers door zijn handen en voeten,
bittere boeien! zijn bloed liep ter aarde,
het bloed van onze meester. Hij wilde toch die daad niet wreken,
die grimmige, aan de joden, maar hij de God-vader,
de machtige, bad, dat hij niet ware dat mannenvolk
de menigte, wreder, ‘want zij niet weten wat ze doen’.
Dan de strijders de gewaden Kristi,
van de meester, deelden, de vijandige mannen,
de kleren van de machtige. de kerels konden niet
over die zaken vriendwoorden spreken,
eer ze onder hun troep de stenen wierpen,
wie hunner zou hebben de heilige rok,
het beste van alle gewaden. De hoeder der menigte
gebood toen, de hertog, boven het hoofd van de zelfde Kristus
aan het kruis te schrijven, dat dat was de Koning der Joden,
Jesu van Nazarethburg, die daaraan genageld stond,
aan de nieuwe galg, door nijdschap
aan de boom-tronk. toen baden die lieden
dat woord te wijzigen, spraken dat hij zo zijn wil deed spreken,
zelf zeide, dat hij de macht had over de menigte,
koning was over de joden. toen sprak echter des keizers bode,
de harde hertog: ‘het is nu zo boven zijn hoofd geschreven,
wijs getekend, dus ik het niet wijzigen mag.’
Deden toen daar tot straf de schaar der joden
twee verwezen mannen aan beide zijden
van Kristus aan het kruis, lieten hun de dood dulden
aan de moordpaal, hun werken tot loon,
hun slechte daden. De lieden spraken
menig hoon-woord tot de heilige Kristus,
groetten hem met spot-woord, als zij zagen aller mannen beste
lijden aan het kruis, ‘als je bent koning over al, zeiden zij,
‘de zoon des heren, zo je zelf hebt gesproken,
red je van die nood, bevrijd je van de nijd.
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ga geheeld van hier, dan zullen aan jou de mensekinderen,
deze lieden geloven’. Een van hun hem ook schande sprak,
'n zeer overmoedig jood, waar hij voor de galg stond:
‘wee werd over deze wereld, zei hij, als jij ze in je macht zoudt hebben.
je zegt, dat je kunt in éne dag geheel vernielen
het hoge Huis van de hemelkoning,
het grootste steenwerk, en het opnieuw doen staan
ten derden dage, zoals elk man niet zou kunnen volbrengen
van dit volk verder, zie nu hoe je gebonden staat,
zeer gepijnigd; niet kun je je zelf het minst
van kwaad genezen.’ Toen sprak daar ook een van de gebondenen,
de ene van de dieven, toen hij het volk hoorde,
wrede woorden (niet was zijn wil goed,
des strijders gedachte): ‘als je bent de volkskoning, sprak hij,
Kristus, Gods zoon, ga dan van het kruis neder,
bevrijd je van de boei en ons allen samen
help, en heel! als je bent de hemel-koning
de machthebber van deze wereld, doe het dan aan je werken blijken,
verkondig je voor deze menigte.’ Toen sprak de andere dier mannen
aan de hangpaal, daar hij gekluisterd stond,
vol foltersmart: ‘waarom wil je zulk woord spreken,
groet je hem met spot? je staat hier aan de galg gevangen,
gebroken aan de boom, wij beiden dulden hier
leed door onze zonden, ons is onze eigen daad
geworden tot smart. hij staat hier schulde-loos
voor alle zonden veilig, zodat hij zelf ooit
kwaad niet heeft gedaan, buiten dat hij door dit volk z'n nijd
willend in deze wereld smart ontving.
ik wil daar aan geloven, sprak hij, en wil die landbehoeder,
die Godszoon, begerig bidden,
dat gij me gedenkt en tot hulpe zijt,
beste berader. als gij in uw rijk komt,
wees mij dan genadig.’ Toen sprak hem echter de reddende Kristus
woorden tegen: ‘ik zeg u voor waar, zei hij,
dat gij nog heden moet in hemel-rijk
met mij samen zien het licht Gods
in het paradijs, ofschoon ge nu in zulke pijn zijt.’
Dan stond daar ook Maria, de moeder Kristi
bleek onder de boom. zag haar kind dulden,
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winnen wonder-kwalen. ook waren daar vrouwen met haar
uit min tot de machtige gekomen.
dan stond daar ook Johannes, de jongere Kristi,
rouwig onder zijn heer. hem was 't gemoed zerig.
zij droefden voor de dood. daar sprak de meester Kristus,
de machtige, tot de moeder: ‘nu zal ik u hier van mijn
jongeren bevelen hem die hier tegenwoordig staat.
wees gij samen in zijn gezin; gij zult hem voor zoon hebben.’
hij groette toen Johannes, gelastte dat hij haar wel steunen zou,
minnen zou zo milde zo 'n mens z'n moeder moet,
de onbevlekte vrouw. Toen ontving hij ze in zijn schuts
met zuiver hart, zo hem zijn heer gebood.

II.
Toen werd daar aan de middendag een machtig teken
wonderlik gewrocht over deze hele wereld.
Toen men de Godszoon aan de galg hief
Kristus aan het kruis, toen werd het kondig over àl,
hoe de zon gezwerkt werd. niet mocht het schittrend licht
schoon schijnen, maar schaduw haar verving,
donker en duister, en zo versomberd weder,
aller dagen droevigste, zeer donker
over deze wijde wereld, zo lang de machtige Kristus
leed aan het kruis, der koningen rijkste,
tot het negende uur. Toen de nevel verdween,
het zwerk werd bedwongen, begon zonne-licht
heldren ten hemel. Toen riep op tot God
aller koningen krachtigste, toen hij aan het kruis stond,
de handen geklonken: ‘vader almachtig, sprak hij,
waarom verlaat gij me zo, lieve heer,
heilige hemelkoning, en deedt gij uw hulp,
uw ondersteuning, zo ver? ik sta onder deze vijanden hier
ten hoogste gepijnigd.’ De troep van de joden
lachten met hem ten spot, hoorden de heilige Kristus,
de heer, voor de dood om drinken bidden,
zei dat hem dorstte. het volk liet het niet,
de wrede tegenstanders. hun was een grote wil
wat ze hem bitters toen brengen mochten.
hadden hem onzoete edik en gal
gemengd, die boosaards. stond een man gereed,
'n zeer schuldig kwaaddoener, die hebben ze daartoe overgehaald
verlokt met sprake, dat hij van hun een spons nam
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met die lelikste wijn. hij droeg het aan een lange schacht,
gebonden aan een tak, en deed het de Zoon Gods,
de machtige, ten monde. hij erkende hun gruwzame daad,
gevoelde hun bedrog, verder wilde hij niet
zo bitter iets bijten, maar luid de Zoon Gods
riep tot de hemelse vader: ‘ik beveel mij in uw handen, sprak hij,
mijn geest in Gods wil. hij is nu begerig daartoe,
bereid te gaan, levende heer God.’
Hij neigde toen zijn hoofd, de heilige adem
ging uit van het lichaam. Zo toen de landshoeder
stierf in de boeien, zo werd snel daarna
een wonder-teken gemaakt, dat daar de dood van de geweldige
zo vele nietsprekenden erkennen mochten,
dat op zijn doods-uur de aarde beefde,
rezen de hoge bergen, harde stenen kloofden,
de rotsen op de vlakte. en het prachtig laken brak
in 't midden aan twee, dat voor menige dag
in de tempel binnen wonder gesierd
heel hing (niet mochten de heidenzonen,
de lieden, schouwen wat onder het laken was
heiligs verborgen. toen konden de schat zien
de jode-mensen.) Graven werden geopend,
van dode mensen, en zij door 's heren kracht
in hun lichamen levend opstonden,
op van de aarde, en werden getoond daar,
de mensen verkondigd. Dat was zo'n machtig ding
opdat daar Kristi dood erkennen zouden,
zo velen dat gevoelen, als onder de mensen ooit sprak
een woord in deze wereld. de troep van de joden
zagen die wondere dingen, maar hun was hun grim gemoed
zo verhard in hun harten, dat daar nooit zo heilig werd
teken getoond dat ze daardoor te beter zouden geloven
in Kristi kracht, dat hij koning over allen
van de schare was. Sommigen daar met hun woorden spraken
die het lichaam daar bewaken moesten,
dat dat waarlik was des Geweldigen Zoon,
in waarheid van God, wat daar aan de galg stierf,
de beste der geborenen. sloegen aan hun borst vele
jammerende vrouwen. hun was die gruwbre moord
smartlik in hun harten, en huns heren dood
zeer tot zorgen. Dan was de zede van de joden
dat ze die gehangen mannen (om de heilige dag) hangen niet lieten
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langere wijl, dan hun het leven heenvlood,
de ziel ontzonk. de boze mannen
gingen met haat nader waar de genagelden stonden,
de dieven getwee en duldden beide
kwalen bij Kristus. ze waren levend nochtans,
totdat hun de grimmige joden-mannen
de beenderen braken, dat ze beide samen
't leven verlieten, zochten het andere licht.
Ze hoefden niet de heer Kristus tot de dood te dwingen,
verder met enig leed: ze vonden hem heen gegaan.
zijn ziel was gezonden op de ware weg
van het durende licht. zijn leden verkoudden.
de geest was weg van het volk. Toen ging een der vijanden op hem toe
met nijdig gemoed. droeg een puntige speer,
'n harde, in zijn handen. met woestheid stak.
liet de punt van 't wapen 'n wonde snijden,
dat daardoor werd aan de zijde Kristi
ontloken zijn lichaam. de lieden zagen
dat daarvandaan bloed en water beide sprongen,
welden uit de wonde, zoals zijn wil ging
en hij had geordend voor de mens bestond,
de levende mensen tot heil. Toen was het àl volbracht.

TH. DE JAGER
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't Bluike in den boek
(Naar Grün)
Ik heb 'n kraakaauw taante
die 'n hil aauw boekske hee.
Ze heêt er zoen dor gêl bluike
da in d'r aauw boekske lee.
Zoe dor gêl zèn ok d'r haanden
die 't eens in de Lent he'n geplukt.
Wè maag toch 't aauw meenske mekeeren:
Zu schroowt zoe dik zu 't bekèkt.

JAVU
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Angiolino en de lente1)
Angiolino is de verzinneliking van 'n levens-aanvoeling, niet zoals deze aangroeit
en zich verstevigt ondanks of liever juist door heel veel hindernis: maar in haar
volkomenheid gegeven, als 'n voldongen feit.
Wanneer dan ook deze Italiaanse bedelaar z'n heel biezonder levensinzicht verhaalt
- dit boekje van nauweliks 49 kleine bladzijden is niets anders als dat - verneemt ge
niets van z'n afkomst, of waar hij geleefd heeft, of welke strijd hij met zich zelf en
anderen te voeren had alvorens te geraken tot zijne zeer zeker edele levens-houding.
Op blz. 9 komt de afwezigheid van enige zielkundige uitgroei, en de aanwezigheid
- als vast-staand feit - van Angiolino's karakteristiek inzicht al zeer sterk uit: in zover
verleden en heden eenvoudig na elkander vermeld worden zonder aangifte
hoegenaamd van hoe uit deze vloekende en onstuimige jonge bedelaar zich ontwikkeld
heeft de Angiolino van dit boekje, die bij 'n uiterst karig deel aan wat men pleegt te
noemen: stoffelike goederen, inwendig 'n fijne vrede bezit: die bidt: ‘San Giuseppe,
bid voor ons dat ieder hart, zo stil en zuiver (als de kaars die hij ontstoken had) tot
de heiligheid kan gaan’: die mijmert: ‘de drukte en de vroolikheid van de straat zijn
goed om aan te zien, omdat de zorgeloosheid van de menschen een lieve gave is,
maar het liefst wat een ieder van ons wil is toch de stilte en de zuiverheid voor de
allerhoogst Gezegende. In de stilte kunnen wij hem hooren, in de zuiverheid beginnen
wij iets te begrijpen.’ (blz. 31) - en die de meest geschikte plaats op de bedelbrug
niet bepaalt naar 't aantal penningen, die hij er krijgen kan, maar naar ‘de zoelte en
zon, de verre bergen en de geur’ (blz. 19) die hij er genieten kan: o onpraktiese
naieveling!
Welnu, deze, in onze baatzuchtige, mamonistiese en achterdochtige samenleving
verdwaalde mens Angiolino, die om z'n waarlik fransiskaanse kwaliteiten mij
biezonder sympatiek is bij z'n eerste verschijning, typeert aldus z'n jeugdjaren: ‘Hoe
tierde en vloekte ik toen ik jong was, tegen het lot dat mij onthield wat anderen
overvloedig hadden. Ik was welig en rijk aan begeerten, ik geloofde met een brandend
vuur dat al de goede dingen van de wereld gemaakt waren voor een ieder die geboren
wordt en ik hief mijn vuisten tegen het onrecht dat mij verstiet uit de aanwezigheid
der rijken, met hun blozen en lachen, hun rechte borsten en vrije oogen. Bij honderden
en honderden zag ik ze voorbij gaan, maar niet zooveel, of de vervloekingen in mijn

1) Arthur van Schendel: Angiolino en de Lente. 2de druk, Boosten en Stols, Maastricht 1925.
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mond waren meer. En als dan de pijn in mijn voeten mij dwong terug te keeren tot
de duisternis waar mijn ouders en de anderen den nacht moesten doorbrengen, als
ik dan de slagen verduurd had en op den grond was neergeworpen, dan begonnen de
tranen daarbinnen te vallen omdat alles rondom zoo zwart van onrecht was.’
Waarlik: 'n niet geringe psychiese ommekeer moet dan wel plaats gevonden hebben.

Maar toch wens ik volstrekt niet - in dit boekje altans - 'n psychologiese aanvulling.
En 'k aanvaard zelfs de tegenspraak tussen de jeugd-beschrijving (men lette op:
‘omdat alles rondom zoo zwart van onrecht was.’) en bijna vlak daarop de meedeling:
‘Ik heb nooit werkelijk geloofd dat in de armoede onrecht is, van de hemel niet en
van de menschen niet’ blz. 10.
Want de bedoeling van Arthur van Schendel is 'n geheel andere als de beschrijving
van 'n karakter-wording of van 'n ontwikkelingsproces, die plaats vonden in 'n bepaald
persoon, 't zij deze werkelik of enkel fiktief bestaan heeft. De bedoeling van Arthur
van Schendel is: U en mij voor te stellen, 't eenvoudige, met 't geringe verheugde, 't
van alles onthechte, 't niets kwaads vermoedende en reine leven. Te veel kunstenaar
om hierover pijnlik te redeneren en 'n didakties betoog te leveren, stelt hij dit leven
voor als aanwezig in 'n mens, die Angiolino heet, maar zorgt tevens, door
verwaarlozing van al 't niets ter zake doende, dat deze mens louter teken blijft: gestalte
van 't door de schrijver gewenste, nieuwe leven.
Zodat dit boekje 'n aktuele betekenis krijgt: 1e. als 'n bewijs hoe ook in deze
diep-denkende en fijn-voelende man Arthur van Scheudel de begeerte bestaat naar
'n zedelik maatschappelik en persoonlik herstel: begeerte, die hij met de besten onder
ons gemeen heeft, veroordeeld als ze allen zijn om te leven in dekadente tijden, en
die als verschijnsel zich voordoende bij velen, 'n belofte betekent, dat op deze
martelende kennis langzamerhand - want zwaar is dat werk! - ook de daad der
verlossing uit deze ontredderde samenleving komende is; 2e. als 'n poging om aan
te tonen, hoe de geest zal moeten zijn van de toekomstige mens, door welke geest 't
aanschijn der aarde zal worden vernieuwd.

Zó begrijp ik dit laatste werk van Arthur van Schendel. En 't is voor mij dan ook
onaannemelik en 'n teken, dat de diepe zin van dit verhaal ontgaan is, wanneer ge
ditzelfde zoudt willen noemen 'n uiting
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van neo-romantiek, terwijl ge u verbaast over de blije ontvangst van Angiolino door
de jongeren, van wie ge immers weet hoezeer ze afkerig zijn van eene romantiese
of neo-romantiese denk- en voelrichting.
Neen, dit verhaal is wel degelik doortrokken met 't sterk en in zoveler harten
gelukkig ontkiemd verlangen naar levens-vernieuwing. Aldus aanvaard ik 't van
ganser hart: terwijl de lezing in mij nog dit gevolg had - wat Arthur van Schendel
niet heeft kunnen vermoeden -: voor de zoveelste maal overtuigd te worden, hoe 't
heldere, tevredene, zuivere, onbaatzuchtige en vergevingsgezinde leven, dat bij zo
weinig stoffelik bezit toch zo rijk is, en waarvan Angiolino de type is, eigenlik alleen
verwerkelikt kan worden in vlees en bloed - en daar komt 't op aan - wanneer de
mens weer de moed gaat bezitten, de nodige rust ook en de teruggetogenheid: om
dwars tegen de tijdsmeningen en de praktijk in, (in veler ogen als 'n onbeholpene en
onevenwichtige), in 'n sterk geloof, konstante hoop en mannelike liefde zich over te
geven aan de leer en 't voorbeeld van de nooitverouderde want altijd levende Jezus
Christus.
M. MOLENAAR, M.S.C.
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Het eenig noodzakelijke
(uit Ernest Hello - Le Siècle. Vert. door C. Baerwaldt).
III.
De geschiedenis verhaalt ons van den arbeid van den mensch om zich zonder God
te behelpen. Steeds heeft de mensch getracht voor zijn kwalen een verzachtend
middel, in plaats van een geneesmiddel, te vinden.
Hij verkiest dit boven het geneesmiddel, omdat het verzachtend middel van zichzelf
komt, terwijl het geneesmiddel komt van GOD. De dingen des geestes overlatende
aan hen, welke hij gehallucineerden noemt, heeft de mensch zich in zijn domein
teruggetrokken, denkende dat zijn vesting niet kon worden genomen. Doch zijn
vesting heeft een naam: de toren van Babel. De verdeeldheid viel hem aan in zijn
verschansing. Het menschdom, in zichzelf verdeeld, verging. Maar de waarheid
overweldigde het, zonder het te verlichten, en de mensch stierf zonder te begrijpen.
Hij stierf, en zijn zonen, die zijn werk voortzetten, lieten God over aan de vrouwen,
en verwachtten hun redding van hun eigen handigheid.
Uit mildheid, verontschuldigden zij de zwakheid van hen die het leven gingen
putten aan DE bron. Zij erkenden dat gehallucineerden wel enkele geestes- en
gemoedshoedanigheden hadden, welke men in de verloren oogenblikken kan
bestudeeren; doch, daar ze al heel vlug terugkeerden tot ernstige gedachten, gingen
ze weer naar hun zaken. Nadat ze hen cenigen tijd geamuseerd hadden, kraakte de
onderneming, zooals die van hun vaderen; zooals hun vaderen, stierven zij zonder
te begrijpen, en hun zonen, aan hun gelijk, beproefden een nieuwe verbetering aan
de een of andere machine, de nederlagen van het verleden toeschrijvende aan de
‘jeugd’ der industrie, aan het tasten bij de eerste proeven. En zij gingen verder in
hun verachting voor de ‘gehallucineerden’, omdat ze ook verder gingen in de
aanbidding der industrieelen.
En tóch, ziedaar nu de XIXe eeuw, de geleerdste der eeuwen, en de fierste over haar
wetenschap, die zelf herhaalt dat zij niet meer weet wát er komen zal.
Die eeuw heeft alles wat ze kón en meer dan ze hoopte, gedaan op gebied van
handigheid, industrie en handel. Zij weet niet wat te doen, en daar ze de gewoonte
heeft aangenomen om zich met alles te tooien, maakt zij vertoon met haar wanhoop.
Die wanhoop is erg laf en nutteloos.

IV.
Daar de stof, aan den voet van den muur gelegd, in stilte ondervraagd, haar onmacht
erkend heeft, is er slechts één voorzichtigheid meer, het is de bekeering.
De hoogste noodwendigheid van den geest, n.l. de gerechtigheid en de waarheid,
wordt de hoogste noodzakelijkheid van het leven. Het
noodig-hebben-van-den-Christus is van het terrein der beschouwing tot het terrein
der feiten neergedaald. Het Christendom is niet alleen meer de moreele
noodwendigheid der wereld; het is geworden de materieele noodwendigheid. Die
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noodwendigheid is zóó dringend, dat men haast zou moeten zeggen, dat zij het eenige
redmiddel is. De lapmiddelen zijn uitgeput, alleen de waarheid is nog bruikbaar. Er
zijn voor deze wereld geen twee verschillende Verlossers meer, er is er slechts één,
n.l. HIJ die, achttien eeuwen geleden, met Martha en Maria sprak.
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Wanneer de zeeman aan wal is vloekt hij, en hij bedrinkt zich. Maar op zekeren dag
gaat hij scheep en bij het afscheid, geeft zijn vrouw of zuster hem een medalje der
Moeder-Maagd; en wanneer de wind opsteekt, dan herinnert hij zich. De storm zegt
hem met zijn donderende stem tot op welke hoogte de bekwaamheid van den kapitein
reikt, en midden in het gevaar, ontblooten zich de hoofden.
Onder de meest materieele bezigheden, heeft het meest materieele van alle gevaren
den zeeman herinnerd aan de meest geestelijk, de meest mystieke van alle
noodwendigheden, n.l. die van het gebed. En de zeeman, die, zoo juist nog, dronk
al vloekende, is één met een carmelites in gebed duizende mijlen verder.
Hij wordt in het domein van het geestelijke ingeleid door het geweld der ontketende
elementen, en misschien wel bereikt hij een groote hoogte. Wellicht gaat hij in een
sprong hooger dan hen die hem vroeger onderrichtten; want er zijn oogenblikken die
de waarde van eeuwen hebben. Het gefluit van den wind is verschrikkelijk; het schip
is heel licht, de zee heel diep, en de eeuwigheid geheel onbekend.
Die geestelijke nood, door den storm aan den zeeman geopenbaard, word geopenbaard
door alles aan allen.
Unum est necessarium. Het eenig noodige, het eenige waarvan gij niet wilde weten,
het eenige wat gij verbannen en bespottelijk verklaarde, het is dátgene wat alle dingen
als hun beginsel, als hun band, als hun licht vragen; óf alles stort in elkaar, en gij
sterft.
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W.M. DUDOK, Hilversumsch raadhuisontwerp: Aanzicht bij het naderen van den hoofdingang.

W.M. DUDOK, Hilversumsch raadhuisontwerp: Linkerzijaanzicht.
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W.M. DUDOK, Hilversumsch raadhuisontwerp: Vooraanzicht.

W.M. DUDOK, Hilversumsch raadhuisontwerp: Achteraanzicht.
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Het Hilversumsche raadhuisontwerp van W.M. Dudok.
De gemeenteraad van Hilversum heeft het ontwerp voor een raadhuis van W.M.
Dudok, waarvan hier een viertal perspectieven worden gereproduceerd, aangenomen.
Zedelijk heeft deze raad zich dus aan dit ontwerp gebonden, en, indien geen rekening
behoeft te worden gehouden met de mogelijkheid dat een volgende ànders
samengestelde raad weer anders beslissen kan, mag men het dus als vaststaand
aannemen, dat dit fraaie bouwwerk in Hilversum eens verrijzen zal. De vraag is nu
maar: wannéér? In zijn praktijk van gemeente-architect heeft de heer Dudok te
Hilversum al meerdere malen gelegenheid gehad om zijn sterk vermogen te ontplooien
en zijn kunstkracht heeft zich spontaan en sterk kunnen uitspreken in reeds menig
bouwwerk en woningen-complex, die in binnen en buitenlandsche vakkringen
bizondere waardeering vonden en Hilversum hebben gemaakt tot een uit het oogpunt
van moderne Hollandsche bouwkunst zeer belangrijk centrum, waarheen dezen zomer
bijna onafgebroken uit binnen- en buitenland bouwkunstenaars hun excursies maakten.
Na de gelegenheden die Dudok tot heden kreeg tot ontplooiing van zijn kunstkracht
vond hij in het scheppen van dit raadhuis gelegenheid tot volledige algeheele
ontplooiing van zijn bouwkunstig vermogen. Dit raadhuis is het belangrijkste wat
hij maakte en allicht zal hij in zijn architectenloopbaan nooit een belangrijker
bouwwerk ontmoeten. Het is dus wel zeer begrijpelijk dat, nu na jaren van voorstudie,
van plannen-indeeling, van innerlijken arbeid en na al de schoone wisselingen der
ontroeringen, smartelijke en blije van het ontstaansproces van een kunstwerk, dit
bouwwerk klaar, geschápen is, de architect, bezield van ongeduldig maar schoon
verlangen, den gemeenteraad het voorstel deed reeds thans met de grondwerken en
de fundamenteeringen - overigens met de sociale tendenz van werkverschaffing! een aanvang te maken. Het tot stand komen van dit gebouw had dan in vollédigen
zin, letterlijk en figuurlijk, vaste basis! Zóó direct wilde echetr de gemeenteraad zich
niet binden. Ook dit is psychologisch onmiddellijk verklaarbaar. Dat Dudok's raadhuis
een werkelijk schoon gebouw is, daarover is men het in den gemeenteraad vrijwel
eens, maar men schrikt terug voor de kosten, die met inbegrip van den reeds plaats
gehad hebbenden grondaankoop en de fundeeringswerken, de som zullen beloopen
van anderhalf millioen, een kapitaal bedrag, dat de gemeente, ook al tegenover de
groot-inkomens van sommige forensen en opgezetenen, aarzelt op haar debet te
nemen. Er moet dus op betere tijden, op economisch betere tijden worden gewacht!
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Uitgaande van den noodzakelijken samengang der beginsels van logisch èn schoon
bouwen, had de architect zich eerstens af te vragen, wat heden ten dage beteekenis
en bestemming van een raadhuis zijn. In de beantwoording van deze vraag deed de
terreinkeuze zich voor als een ding van primair belang.
Het oude dorp Hilversum is het type van het weversdorp, maar daar is nauwelijks
iets van overgebleven, en om wat er van overbleef heeft zich een tuindorp ontwikkeld.
In vroeger tijd, toen het raadhuis naast het karakter van opperst gemeentelijk
bestuurgebouw ook de bestemming van rechthuis had, was het consequent, dat men
het op de markt bouwde. Naast zijn karakter van bestuursgebouw heeft het raadhuis
echter hoe langer zoo meer gekregen de bestemming van kantoorgebouw, voor de
omvangrijke gemeentelijke administratie, voortvloeiend uit de zeer uitgebreide
overheidsbemoeiing. Een administratiegebouw nu hoort consequent in een rustige
omgeving, verwijderd van het drukke rumoerige straatverkeer. De architect heeft
dus zijn gemeentehuis ontworpen niet aan het marktcentrum, doch te midden van
een betrekkelijk uitgestrekten parkaanleg, die overigens zoo al niet in het centrum
der oude gemeente, dan toch ongeveer in het midden van het tuindorp-geheel gelegen
is.
Omdat het hier gold het bouwen van een raadhuis voor het uitzonderlijk
gemeentetype van het tuindorp, is er naar getracht om de voor een raadhuis
noodzakelijke monumentaliteit te bereiken en gelijktijdig een landelijk karakter te
behouden. Een landelijk karakter spreekt wel zeer sterk uit het langzaam oprijzen
van het gebouw uit zijn omgeving, een zéér rustige gang van horizontalen en uit het
innig in elkander grijpen van tuin- en bouwwerk. En monumentaliteit in den typischen
primairen zin der synthese van wat verspreid ligt, heeft het gebouw in levendige en
aangrijpende schoonheid. Een blik op de reproducties zal daarvan onmiddellijk
overtuigen.

Vanzelf en noodzakelijk is de heer Dudok trouw gebleven aan de architecturale
opvatting, zooals die in de verschillende gebouwen, welke hij reeds voor de gemeente
Hilversum ontwierp, tot uitdrukking is gekomen, en waarvan de lezers van Roeping
ook reeds een voorbeeld voor oogen hebben gehad in de reproductie van het
Muloschoolgebouw in het Meinummer van den tweeden jaargang van dit tijdschrift.
Met de symmetrie-traditie is absoluut gebroken. Het gebouw is a-symmetrisch en
het bouwkundig effect berust op de massawerking en de verhoudingen der
verschillenden bouwdeelen, op den onderlingen samenhang daarvan. De muurvlakken,
die met hun weelderige
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massawerking wèl een weelderige detailleering maar toch niet het sobere sierende
detail in spaarzame toegepaste lantaarns en bloemafdekkingen missen, zijn op zich
zelf sterk-suggestief sierende vlakken met overigens als dominanten de natuurlijk
sierende elementen van ramen en deuren daarin. De bouwgeheelen zijn, met
aanwending van de actueele bouwstof het beton, vlak overkapt, wat niet enkel logisch
is, omdat het moderne kantoorgebouw geen kapruimte noodig heeft, maar utilitair
ook even solide is als het hellende dak, waarvan de regen kan afvloeien, èn bovendien
aesthetisch zijn effect allerminst mist. Want met de abnegatie van het schuine dak
geeft de heer Dudok wel een element van versiering prijs, maar hij wint er een
verkieslijker mee, - verkieslijker ómdat het vlak afdekken logischer is, - namelijk
dat eener levendige silhoetteering tengevolge van het afdekken der verschillende
bouwdeelen op verschillend niveau. Op deze wijze is de manifesteering der
interieur-ruimten in de uiterlijke plastiek ook volkomen harmonisch.
Een geweldig contrast met de rustige symphonie der horizontalen vormt de verticaal
van den fermen, forschen, mooien toren, die in het a-symmetrische plan het centrale
culminatiepunt is, dat het geheele gebouw beheerscht.
Vóór het ingangsfront van het bouwgeheel is in den parkaanleg een vijver ter
lengte van dit geheele front geprojecteerd, waardoor aan dien kant het gebouw uit
het water en uit zijn eigen schoon spiegelbeeld òprijst.
Dudok is sinds de bovenbedoelde school niet op dezelfde plaats blijven staan.
Wanneer men de school vergelijkt met zijn raadhuis ziet men dadelijk, dat de school
ruiger, romantischer is, romantischer, dàt is inderdaad het woord. Men zou kunnen
spreken van een romantische periode, waaraan Dudok is ontgroeid om te komen tot
een eerlijke zelfbeperking waarin zijn architectuur hoe langer zoo meer geteekend
wordt door een streng zich oriënteeren op doelmatige ruimet-ontwikkeling. Dit
raadhuis is vooral georienteerd op doelmatige ruimteontwikkeling, waaraan de
monumentaliteit, het bouwkunstig effect en de sierende elementen zijn ontleend: het
sierende element is hier inhaerent aan de structuur van het geheel, aan het dienende
wezen van de doelmatigheid.

Zoo gaat er een liefelijk-en-tegelijkertijd grootsch idee van monumentaliteit, van
strenge synthese, en een geweldige kracht van suggestie uit van dit gebouw. De
a-symmetrische vlakbouw geeft hier een wisselende verscheidenheid van
onuitputtelijken rijkdom, een wisselende verschel-
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denheid, waarin zich de zuivere eenheid der stijlkundige synthese van het geheel zoo
rijk opensbaart. Er is niet enkel een dominante gevel. Er zijn tàl van facetten, die de
geheele constructie doen leven en zich telkens opnieuw doen open-baren, al naar het
gezichtspunt van waaruit men het geheel beschouwt, een zuivere en waarachtige
levendigheid, een spel, een zich voortdurend als bij verrassing verschuiven van de
bouwgeheelen ten opzichte van elkaar, een heele symphonie van plastiek, bereikt
met de zuiver-uit bouwkunstige middelen, gebaseerd op het kernbeginsel van alle
architectuur: 't doelmatig logische en schoone.

In de uiterlijke plastiek manifesteert zich de geheele inwendigheid van dit gebouw,
de uiterlijke plastiek is de zuivere spiegel der inwendigheid. Dit zou kunnen blijken
voor den lezer uit een situatiebeschrijving der dienstlokalen en der representatieve
interieurs, doch zulk een beschrijving zou gaan buiten de hier in acht te nemen
proporties en ook buiten de bedoeling van dit korte woord geschreven bij het viertal
reproducties. Hier dient dus te worden volstaan met de verzekering, dat het zoo is,
terwijl wij besluiten met de overtuigde verklaring, dat dit raadhuis een der
belangrijkste producten is der Nederlandsche bouwkunst en een der merkwaardigste
en schoonste gebouwen van het geheele land zal zijn.
ANTOON COOLEN.
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Beschouwingen over muziek-esthetiek van uit modern standpunt (1e
vervolg).
III
Na wezen en doel van de muziek behandeld te hebben, staan we voor een niet te
ontwijken onderzoek van het materiaal, dat onze kunst ten dienste staat.
In een periode waar de uitdrukkingen ‘zuivere muziek’ en ‘absolute muziek’ tot
slagwoorden gegroeid zijn is een dergelik onderzoek, hoe simplisties het ook schijnen
moge van het grootste belang. Het spreekt van zelf, dat een kunst die zuiver blijven
wil, zich alleen mag voorthelpen met de middelen, die haar eigen zijn, en dat, wanneer
ze buiten deze hulpbronnen gaat, ze ook haar eigen terrein verlaat en dat van een
harer zusters betreedt. Minder vanzelf sprekend is het echter wanneer de muziek
haar terrein verlaat. Van alle kunsten is ze dan ook diegene die de meeste uitstapjes
in vreemde landen gemaakt heeft, en die door het publiek, dat haar als grenswacht
dienst moest doen, het makkelikst door gelaten werd.
Niemand is er ingelopen toen een paar litterators hun verzen in de tekening van
een roos of een lokomotieve drukken lieten; de schilder, die een paar notenbalken
of enige verzen midden in zijn doek plaatst om iets uit te drukken, waarvoor hij met
zijn penseel onmachtig staat, zal het zeker niet ver brengen, maar even lang woekeren
in de muziek litteraire, filosofiese en plastiese gegevens, die haar omdat ze haar
beletten de ideale hoogten te bereiken, en die de volle sympathie van het publiek
genieten; ja, die zelfs op sommige ogenblikken door de toenmalige jonge generaties
tot het ideaal, waarvoor ze hun artistieke campagne streden, verheven werden.
Men verwarre niet: inmenging van andere kunsten bestrijden sluit geen
samenkoppeling van verschillende artistieke vormen uit. Er zijn gelegenheden,
waarbij muziek, litteratuur en plastiek samenwerken kunnen en in staat zijn een
indruk van eenheid wakker te roepen; men denke slechts aan het lied, de opera en
het ballet; maar ook hier zal die eenheids-indruk zijn hoogste intensiteit verkrijgen,
indien het princiep van samenhorigheid doortrokken is van de geest van het oude
spreekwoord: schoenmaker blijf bij uw leest. Zelf menen we door ons eigen werk
bewezen te hebben, dat het zo gelaakte lyries drama in deze geest uitvoerbaar en te
verdedigen is. Op het princiep dezer samenhorigheid en zijn realiseringsmogelikheden
komen we in een volgende paragraaf terug.
Aan de bazis der muziek staat natuurlik de klank, de galm, het hoorbare in 't
algemeen. Dit vormt het grondmateriaal onzer kunst;
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de klei, waaruit we onze komposieties boetseren; maar een selectie dringt zich op.
Tussen klank en geluid dient de muziek een duidelik onderscheid te maken. (Indien
we hier heel primaire zaken uitleggen gelieve de op ons terrein meer onderlegde
lezer zich te herinneren, dat het onze bedoeling was, ons door ieder te doen begrijpen.)
Geluid ontstaat door het onregelmatig trillen van een stof. (b.v. huilen van de wind,
klotsen van de zee); om tot klank te worden moeten deze trillingen regelmatig zijn,
d.i. hun aantal moet per seconde steeds hetzelfde zijn. Klank is dus geordend geluid.
Daar orde uitgangspunt van alle muziek is, zal deze kunst zich alleen van klanken
bedienen, om haar doel te bereiken. Het gebruik van windmachienes, zoals Richard
Strauss ze aanwedde in zijn Alpensinfonie is onestheties en totaal te verwerpen.
Dat ons oor het voornaamste zintuig is, dat het muzikaal genot binnen ons bereik
brengt, lijkt een waarheid, die meneer de la Palisse geen oneer zou aangedaan hebben.
Psycologies staan we echter voor het interessante verschijnsel, dat de muzikale indruk
ook langs het oog tot ons komen kan, en dat in dit geval de gehoorsprikkel vervangen
wordt door een objectief beeld, dat langs visuele weg tot ons doordringt. Zo schreef
Beethoven, zoals bekend is, zijn beste sinfonieën toen hij reeds geheel doof was, en
wist nochtans heel goed, dat het noten-beeld vóor hem op het papier, eens
klank-levend geworden, nauwkeurig uitdrukken zou wat hij zeggen wilde.
Dit verschijnsel doet zich niet alleen voor op het gebied der muziek, maar het
krijgt er zijn fenomenaalste ontplooiing, alhoewel niet zijn volmaking, want het faalt
er. Men kan immers bij 't stil lezen van een litteraire tekst heel goed de woorden der
dialogerende personen, binnen de diaphason van hun natuurlike stem, in zijn eigen
oren resoneren voelen; maar welk een uitgebreidheid krijgt dit verschijnsel niet bij
musici, die op zicht een gans klanken-complex in zich trillen voelen. Hier faalt dit
vermogen dan ook, omdat de ingewikkeldheid der te omvatten stof zijn krachten te
boven gaat. Een goed geroutineerd dirigent zal zich een heel juist denkbeeld vormen
kunnen over de bladzijde ener orkestpartituur die hij vóor zich heeft, hij zal de
passages aanwijzen, die goed klinken en die welke foutief zijn, maar het werkelike
artistieke genot zal uitblijven, tot de muziek werkelik uitgevoerd wordt. Debussy,
die op latere leeftijd bij de eerste opvoering van een jeugdwerk zelf verwonderd was,
dat het zo mooi klonk, was zeker niet de eerste komponist die door zijn eigen
orkestratie verrast werd en zal ook de laatste niet zijn.
Anderen hebben het onderscheid tussen gelezen en gehoorde mu-
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ziek dudelik aangetoond. Ed. Grell zegt o.a.: ‘Wat de muzikale leerling de leeraar
uitgewerkt brengt, is noch voor hem zelf, noch voor de professor de werkelik levende
muziek’ (Gez. opstellen bl. 65) en bij Riemann heet het: ‘Wanneer een leeraar denkt
dat 'n leerling zijn werk anders klinkend gedacht heeft dan werkelik het geval is, dan
is er maar éen verstandig middel om dit in de toekomst te vermijden: men moet het
werk klinkend maken door het uit te voeren’ (Grundlinien der Musik-Aesthethiek
bl. 4).
Muziek ‘lezen’ is een werking van het zich op ondervinding steunend verstand.
Men weet dat bepaalde klanken op zekere wijze samenklinken en door gewoonte
kan men bij 't zien de indruk wakker roepen, die 't horen zou brengen. 't Is dus
verkeerd, vooral waar het moderne muziek geldt, van een oordeel uit te spreken over
muziekwerken die men voor zich ziet; verschijnsels als die van Berlioz, om niet de
ganse rij der moderne toondichters te vernoemen, (we nemen een naam wiens
betekenis door ieder erkend wordt) zijn daar om te bewijzen, dat komposieties, die
door autoriteiten in het vak (zie het oordeel van Cherubini, toenmaals bestuurder van
het conservatorium te Parijs) op zich foutief en onuitvoerbaar verklaard werden, bij
de verklanking het enthousiasme der toehoorders ontvlammen deden.
Alleen levende muziek kan ons die duizeling wekkende roes geven, welke een
hogere wereld vermoeden en voorvoelen doet, en levend wordt de muziek alleen
wanneer men ze hoorbaar maakt.
Het dode teken is niets; de levende klank is alles.

IV
De klank is een abstract gegeven, evenals het vlak in de plastiek. Op zichzelf is hij
de blote situering van een regelmatig aantal trillingen binnen de schaal der door ons
oor waar te nemen geluiden. Als dusdanig bestaat hij prakties niet. Al de door ons
waargenomen tonen dragen het kenteken van het instrument, dat hun in 't leven riep
en hier is gemakkelik aan te tonen dat de absolute klank, mathematiese rangschikking
van een toon in de klankenschaal, estheties niet mogelik is; een noot die door een
vrouwenstem gezongen of op fluit, klarinet of hobo gespeeld laag klinkt, maakt in
mannenmond, of cello of baspijp de indruk van hoog te zijn. De kleur van het
instrument, het timbre, is in onze muziek een verschijnsel van overwegend belang.
Heel ons hoor-apparaat is er zo gevoelig voor dat, zoals we boven aantoonden, het
volstrekte gehoor steeds op het achterplan gedreven wordt, om plaats te maken voor
een misleidend gehoor, dat de klanken niet interpreteert in verhouding tot de
algemeene schaal, maar in betrekking tot de twee uiterste klankpunten, bereikbaar
door het instrument, dat de tonen voortbracht.
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De abstrakte toon is een quantitatief verschijnsel; de getimbreerde toon is een
qualitatief element.
Het vraagstuk der klankkleur dringt zich, in het stadium waarin onze huidige
muziek zich bevindt, onweerstaanbaar op. Langen tijd heeft men het over het hoofd
gezien. We mogen zelfs zeggen, dat er bij de aanvang onzer westerse muziek weinig
aandacht aan geschonken werd, vooral wat betreft estheties doelmatige aanwending.
Oer-oude kulturen nochtans, als die der Chinezen, die reeds sedert dertig of veertig
euwen het bij ons door J.S. Bach ingevoerde getempereerd stelsel kenden, hebben
ook de betekenis der klankkleur naar waarde geschat. De Chinese muziek is heel
eenvoudig onder rithmies opzicht; de melodie ervan is heel sober; harmonie kent ze
niet, maar heel haar belangstelling gaat naar de wonderlike sonoriteiten van de
Chinese fluiten, van de klokken en vooral van de machtige gongs.
De bij de eerste stappen onzer muziek verwaarloosde kleur is eerst met de evolutie
van de orkestratie stilaan naar voor getreden. Reeds Monteverdi moet in de
orkestpartituren zijner opera's de nieuwe faktor voorvoeld hebben, want menigvuldig
zijn de plaatsen, waar we verwonderd zijn een zo gelukkige orkestrale kleur, bij 't
uitbeelden van zekere dramatiese affekten, aan te treffen. Een aanzienlike evolutie
maakte de kleur natuurlijk door tijdens de periode der grote sinfoniekers: Haydn,
Mozart, Beethoven, om reeds door Wagner verheven te worden tot een van de
voornaamste elementen, waarmede hij de geniale paradoxen, die zijn werken zijn,
opbouwen zal.
De afstand die de orkestrale kleur (komplexe van klankkleuren) sinds Wagner
doorliep is een werkelik onmeetbare kilometerweg. Men volge hem langs de Russiese
Vijf (Moussorgsky of een zijner vrienden.) langs Debussy en Ravel, hoogtepunt van
het strelend raffinement, langs Strawinsky en Prokofieff, antipoden der vorigen,
natuurkinderen die hun barbaars lyrisme in een vloed van machtige, wrange en bot
sende sonoriteiten uiten, hoogtepunt van een ontketend romantisme, verlost van
sentimentaliteit, om te belanden bij Schoenberg, in zekere zin laboratorium-komponist,
die de kleur der verschillende melodieën als hoofdbestanddeel van zijn muziek
beschouwt, en men zal tot de vaststelling komen, dat deze zijde van onze muziek
zich gedurende de laatste halve eeuw met een duizelingwekkende snelheid, en in de
meest diverse richtingen, ontwikkeld heeft.
De klankkleur is voor de huidige muziek van zulkdanig belang geworden, dat
Alfredo Casella, een der meest vooraanstaande der jong-Italiaanse toondichters, haar
naast de drie klassieke elementen: rithme, melodie en harmonie, als vierde, en in de
toekomst voornaamste, bestanddeel der muziek uitgeroepen heeft, en niet aarzelde
een muziek
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te voorspellen die melodies zijn zou, niet in de primitieve betekenis, die wij aan het
woord hechten, maar in de veel ruimere van ‘gecoordonneerde opeenvolging van
klankvolumen in den tijd.

V
Het woord klankkleur moet ons onwillekeurig ook de verbinding: klank en kleur?
voor de geest roepen.
De verhouding tussen beide elementaire gegevens van twee verscheidene kunsten
houdt niet slechts sinds gisteren de geesten onledig, maar in de loop der laatste drie
ewen hebben de grootste denkers en de meest onderlegde wetenschapsmensen zich
over het vraagstuk gebogen om de verlangde oplossing te vinden. Onder de eersten
die zich met het probleem bezig hielden dienen vermeld de Duitsche Jezuiet A.
Kircher (die reeds in 1650 het verband tussen klank en kleur beschreef) en Newton.
Na hen werden nog verschillende pogingen aangewend om de overeenkomst der
twee elementen aan te tonen en te benuttigen; pogingen, waarvan de merkwaardigste
wel die van Bertrand Castel is, die in 1739 een kleurenklavier uitvond. (Idee dat
verschillende malen hernomen werd, o.a. door Liszt en Busoni). Ook Unger,
Zimmerman en zelfs de voor de geluidleer zo verdienstelike Helmholtz hielden zich
met het vraagstuk bezig.
Dat het debat lang niet gesloten is, bewijst het nog onlangs gebouwde ‘appareil
chromogène’ van de moderne Franse estheticus Carol Bérard; toestel dat hij verdedigt
onder de leuze: de bewegende kleur als rationeel dekor voor de muziek.
Bekijken we nu even het vraagstuk zelf.
Het uitgangspunt van de meeste vergelijkingen is het dadelik opvallend,
overeenkomstig bestaan van 7 noten en 7 hoofdkleuren. Hoe simplisties een dergelike
bazis ook schijnen mage, de gelijkenis tussen kleur- en toonstelsel is op vele punten
treffend. (Even treffend zijn echter de tegenwerpingen zoals men zien zal).
De lichtverschijnsels zowel als de klanken worden voortgebracht door trillende
lichamen. Beide lopen, als men voor de kleuren ultra-rood en ultra-violet meerekent,
over zeven oktaven. De zeven klank-oktaven zijn echter allen door het oor
waarneembaar, terwijl de zichtbare kleuren allen behoren tot een enkel oktaaf,
(namelik die gelegen tussen de 48e en de 49en van het trillingen diagram), waarin
zich de zeven kleuren van het prisma bevinden. Dan nog is dit oktaaf niet volledig
(men weet dat een oktaaf ligt tussen een trilling-aantal en zijn dubbel) want het aantal
trillingen der grenskleuren (rood-violet verhoudt zich als 9:15. Slechts met een kleine
wrong aan de wetten der natuur is men er in gelukt de trillingswijdte van rood als
zijnde 0.0008 m.m. en die van violet als 0.0004 m.m. te doen doorgaan. Daar
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het aantal trillingen per seconde aan deze gegevens omgekeerd evenredig is, ziet
men hoe aldus het begrip ‘oktaaf’ kon afgeleid worden.
Door berekening van de trillings-getallen der kleuren kunnen we tinten
samenstellen, zodanig, dat hun trillingen zich verhouden als die van sommige tonen;
met ander woorden: op die wijze kunnen we kleurakkoorden bouwen. Zo zou dan
de samenvoeging rood-geel-blauw een kleuren-Dur-akkoord zijn en een
samenkoppeling van oranje-groen-violet een kleuren-Moll-akkoord.
Dit wordt door Lotze in zijn ‘Geschichte der Aesthetik’ uitdrukkelik weersproken.
Hij wijst er op, dat twee kleuren, b.v. rood en blauw zich ontegensprekelik meer
onderscheiden, dan twee tonen het ooit zouden kunnen doen. Bewering, die geruimen
tijd steek hield, maar door de laatste dissonant-invoeringen zeker ondermijnd wordt.
(Men ziet hieraan hoe aktueel het vraagstuk blijft en hoe zijn uitzicht steeds verandert.)
Het laatste woord in deze zaak is blijkbaar nog lang niet gezegd.
In verband met het aantal trillingen dient nog opgemerkt te worden, dat beide
verschijnsels eerst te beginnen van een zekere trillings-snelheid waarneembaar zijn
en die eigenschap na een zekere graad weer verliezen. (Klanken van min dan 16
trillingen in de sekonde zijn voor ons oor onvatbaar; hetzelfde geldt voor geluiden,
die meer dan 40.000 trillingen in de sekonde hebben).
Bemerk echter, dat de tonen aan het begin der klankenreeks geheel en al 'n
tegenstelling vormen met die welke zich aan 't einde der schaal bevinden (hoog laag) terwijl de kleuren aan de grenzen van het kleurenspektrum bijna gelijkaardig
werken (n.l. donker). Dit kunnen we echter in verband brengen met het feit dat de
kleuren zich in een zelfde oktaaf bevinden en met de vaststelling dat de tonen aan 't
begin van alle oktaven elkaars herhaling zijn. Regel die dus de kleuren ook volgen
zouden. (onder deze gezichtshoek heeft violet nijging terug naar rood over te gaan).
Een weinig gemaakte opmerking: de reeds bij klanken besproken timbres kan men
ook bij kleuren terug vinden; een verschil, gelijkaardig aan dit tussen een ut op een
klavier, een viool of een ander instrument, vindt men ook tussen gelijkaardige kleuren,
weergegeven met olieverf, waterverf of oliekrijt; tussen gelijke tinten van zijde,
fluweel of katoen. In het eerste geval heeft elk instrument zijn bepaalde reeks bijtonen,
die het zijn speciale kleur geven; in het tweede zendt elke stof de lichttrillingen harer
kleuren op een biezondere wijze tot ons oog, zodanig, dat we, evenals op het gehoor
een instrument, op zicht de aard ener stof herkennen kunnen.
Geschiedkundig hebben beide verschijnselen eenzelfde uitgangs-
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punt gemeen: beider verklaring door de primitieve wetenschap berustte op een
dwaling, die dezelfde was. In de oudste tijden nam men aan, dat de klank een materieel
zelfstandig lichaam was, dat in het instrument ontstond, er uit opsteeg en ons zo trof;
terwijl men, zoals meer bekend is, insgelijks de lichtindrukken als door kleine
lichtende lichaampjes teweeggebracht, verklaarde. De eerste dwaling verdween nogal
snel, terwijl aan de twede een langer leven beschoren was.
Oor en oog hebben een heel en gans overeenstemmende evolutie doorlopen. In de
oudheid waren er minder kleuren bekend dan nu. Beschrijvingen, uit de vroegste
tijden afstammend, bepalen zich bij een klein aantal kleuren, en wat we over de eerste
schilderingen weten, laat ons toe te onderstellen, dat hun kleurenreeks heel beperkt
was. Zo ook vergenoegde zich de primitieve muziek met een luttel aantal tonen (ze
was in de eerste plaats rhytmies, zegt Vincent d'Indy in zijn Cours de composition
musicale) en slechts langzamerhand won ze het aantal tonen bij dat onze huidige
toonladder vormt, en dat door de invoering van vierde- en derde-tonen, nog onlangs
belangrijk vermeerderd werd.
Prakties, in de omgangstaal ontlenen schilder en muzikant elkaar voortdurend
termen en uitdrukkingswijzen. De musicus spreekt b.v. over de orkestrale kleur, over
de lijn in een stuk; de schilder heeft het over de tonen van een schilderij en over de
kleurengamme waarmede ze opgebouwd is.
Waar men echter de gelijkenissen der twee behandelde domeinen tot in de kleinste
details terug vinden wil, en vooral waar men bepaalde analoge waarden wil opstellen,
loopt men vaak verkeerd.
Dit geldt in de eerste plaats voor het toekennen van een bepaalde kleur aan een
instrument. De tegenstrijdige uitingen van erkende autoriteiten op muzikaal gebied,
bewijzen dan ook dat dit niet doenbaar is. Eén voorbeeld uit de honderden: Albert
Lavignac, over orkestrale kleur handelende, beweert dat de hobo te vergelijken is
aan een groene kleur, terwijl men in de ‘Cours d'orchestration’ van Gevaert lezen
kan, dat de klank van een hobo een rode lijn door 't orkest is.
Zulke waardebepalingen zijn te uitsluitelik subjectief, opdat ze voor een kunst,
die bestemd is de algemeenheid te dienen, van prakties belang zouden zijn.
Er zijn inderdaad personen, voorwie kleur en klank onafscheidbaar verbonden zijn
en die bij 't horen van een bepaalde noot steeds dezelfde kleur vóor zich zien. De
zielkunde noemt dit verschijnsel synopsie (of audition colorée - ze bestaat ook voor
de klinkers van het alphabet, zie het beroemde sonnet van Rimbaud). Zonder het
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fenomeen als een tarra of een ziekelikheid te beschouwen mogen we, zonder
pegoratief het toch wel als anomalie bestempelen, die niet tot algemeen systeem
herleid kan worden. Zo stellen Newton en Castrel elk een kleurengamma op, die met
de klankentoonladder paralleel zou lopen; doch een vergelijking van de beide
resultaten wijst dadelik aan, dat beide kleurenschalen gans verschillen. Bij Castrel
is ut blauw, re groen, mi geel; bij Newton is ut rood, re violet, mi purper. Ook de
schaal die onlangs Scriabine opstelde in dezelfde zin, gelijkt op geen van
bovengenoemde. Het enige punt waarover hij het met Newton eens is, is het toekennen
van de rode kleur aan ut.
Is, tot slot, een praktiese samenkoppeling van kleur en klank tot artistieke
doeleinden mogelik? We engageren ons niet voor de toekomst, want de geschiedenis
heeft ons geleerd voorzichtig te zijn bij 't aantrekken van het profetenkleed. Gezien
door onze 20-eeuwse mentaliteit lijkt het vraagstuk nog onoplosbaar en is de tijd om
de proef te wagen nog niet aangebroken. We hebben aangetoond in een vorige
paragraaf, dat de muziek een spel van abstrakte waarden is, wier materieel vastlegbare
betekenis niet te analyseren is, en dus persoonlik geinterpreteerd wordt volgens het
temperament van de toehoorder. Een begeleidende, wisselende kleurenkonstruktie
zou heel en gans hetzelfde karakter hebben, d.w.z. de scheppende kunstenaar heeft
geen controle op de werkelike betekenis, die zijn werk, gefiltreerd door de psyche
van de toehoorder, in de rij van dezes sensaties krijgt. Aangezien het interpreterend
verband verschilt van individu tot individu verliest de artiest alle vat op de eenheid
van zijn werk en blijft een phono-chromo- composietie een gelijktijdige uitzending
van twee verschillende sensatie-prikkels; tweeledigheid waartegen noch oor, noch
oog opgewassen zijn. Onze zintuigen- en onze geestesfuncties zijn nog niet zo ver
ontwikkeld dat we terzelfdertijd en met volle aandacht een sensatie, die ons langs
het oor, en een andere, gans verschillende, die ons langs het oog komt, interpreteren
kunnen.
We hebben er reeds op gewezen, dat oog en oor zich nog steeds ontwikkelen;
daarom is het niet uitgesloten, dat er een dag komt, waarop de simultane opslorping
van kleuren- en klankenfresco's voor onze geest mogelik zal zijn; daarom ook
reserveerden we ons voor de toekomst, maar die komende tijd, dit weten we zeker,
zal niet morgen zijn, of overmorgen; we zouden hem gerust als ‘over jaren en ewen’
durven omschrijven, omdat hier niet de onverwachte geste van een geniaal kunstenaar
uitweg brengen kan, maar een evolutie van al de geestelike functies van het ganse
mensdom nodig is, eer de droom van heden, werkelikheid worden zal.
(Wordt vervolgd.)
KAREL ALBERT
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Magnanimiteit
II (Slot)
Wij zijn kleinzielige, kleingeestige mensen.
Wij:
Ik sluit zeker mijzelf niet uit. Ik zou dat helaas niet kunnen, al wilde ik het veinzen.
Maar ik bedoel ook u. Nu ik hier voor u sta, met de taak tot u te spreken over dit
onderwerp, nu bedoel ik ook u.
Gij moogt u niet vleien en ik mag u niet vleien, u vrij verklarend van alle
kleingeestigheid. - Ook gij zijt kleingeestig.
Niet heb ik dit spesiaal in u ontdekt. Doch ik hoop dit tot u spesiaal te kunnen
zeggen, ik hoop dat gij althans het verdragen kunt.
Alle deugd en alle goed heeft ook zijn parodie.
Bij ons van alle grootheid gespeend geraakte volk, is nu meer de parodie van
magnanimiteit bekend dan de wezensechte.
Omdat et echte begrip van magnanimiteit zo weinig leeft in de geest van ons kleine
volk - het kent er bijna niets van dan de parodie -, daarom is de zin der woorden die
het zuivere begrip konden weergeven, verwrongen tot et beeld van een karikatuur:
hooghartigheid, hovaardigheid, hoogmoed. Enkel in et schaars gebezigde
grootmoedigheid vindt nog een iets, nog een overblijfsel van et zuivere begrip, 'n
laatste schuilplaats.
Zo weinig leeft et besef van ware magnanimiteit in ons bij uitstek verburgerlikt,
veramsterdamste, handelsvolkje.
Het milieu hier is niet gunstig voor heroieke deugd.
Nijd en afgunst, benepen enghartigheid, kortzichtige kleingeestigheid is
tegenwoordig wel inheems bij alle land en taal en volk; doch pietluttigheid is heel
eigen hollands. De kleinzieligheid, zo algemeen, zo bijna zonder uitzondering, zo in
aanzien, zo vereerd en gekultiveerd, zo sistematies verbreid en gepredikt, zo heel
het openbaar en partikuliere leven doordringend, zo van boven af gesanktioneerd,
nergens tenzij hier.
Onder ons is 't niet enkel een individuele ondeugd, doch evenzeer een kollektieve:
het volk als geheel, als volk, is ermee behept.
Luister eens hoe een man, die een der leiders is van de niewe franse generatie,
voor zijn volk de grootheid omschrijft:1)
‘De grootheid is het totaal dier handelingen waardoor een mens, of een volk,
zichzelf voorbijstreeft, zijn menselike zwakheden beheerst en zijn natuurlike
afgekeerdheid van alle inspanning overwint; 't is het totaal dier handelingen waardoor
een mens, een volk, in plaats

1) Georges Valois, ‘La Révolution nationale’, p. 52, etc.
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van, na volbrachte daad, zich over te geven aan et genot ervan, een nieuwe
onderneming op touw zet, om een werk te kunnen nalaten van gedachte, van liefde,
van kunst of van nijverheid, waarvan een nageslacht de vruchten zal oogsten.
De grootheid, dat is voor de strijder de overwinning van et eergevoel op de
gevoelens van vermoeienis en vrees; voor den edelman de staatsdienst, zonder andere
beloning dan de roem en de eer van te mogen dienen; voor de schrijver het opofferen
der publieke toejuiching aan het vermelden der waarheid; voor de burger het afzien
van winst tegenover enige zedelike verplichting; voor den arbeider de liefde tot den
arbeid boven de bekommernis om het loon. Voor elkeen is het het volbrengen van
zijn taak boven het zelfzuchtig genot dat men daarvan zou kunnen trekken, de
toewijding van zijn persoon aan het werk.
Voor Frankrijk is de grootheid in het vervullen van zijn europese en universele
zending, die het nationale leven naar buiten uitdraagt, die het verbiedt zich neer te
vouwen over zichzelf en elke dag zich op te teren, zonder andere sporen na te laten
dan den afval van et plezier.
In alles is het de onderschikking van zijn gedachten, gewoonten, handelingen en
pogingen, aan een voorwerp dat verheven is boven individu, boven het gezin en
boven het ogenblik dat men beleeft.’
Deze grootheid is niet identiek met magnanimiteit. Maar zij schept zulke
omstandigheden als gunstig zijn voor de ontwikkeling van magnanimiteit. Waar deze
grootheid aanwezig is, daar is een voorwaarde vervuld, daar is een sfeer om
zielegrootheid, de deugd der sterke heiligen, te doen gedijen.
De atmosfeer van deze grootheid, die magnanimiteit verwekt, is in een tijd van
uitersten. - Ik zeg uitersten, in tegenstelling met buitensporigheden. - Een tijd van
hoogste spanning en uiterste inspanning. Oorlogstijd levert die atmosfeer.
Vervolgingstijd levert zulke atmosfeer. En ook een tijd van zodanige nooddruft die
opwekt tot hevigste arbeidsdrift, van zodanige prikkel die dringt en dwingt tot
ontplooiing van noeste energie.

Ons volk leeft niet in zulke atmosfeer.
Het verburgerlikt nederlandse koopmansvolk is sinds lang niet meer groots in zijn
idealen. Het streeft niet naar groote resultaten, het is niet fier meer en niet voornaam
bescheiden; het heeft geen schaamtegevoel als volk en weinig eergevoel. In den pas
geleden groten oorlog, was het niet zijn enige zorg van asjeblief toch maar ‘neutraal’
te
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mogen blijven, - en et vond daar niet eens een fier woord voor, als vrij of zelfstandig
of onafhankelijk! - Zijn enige zorg, onzijdig, neutraal te blijven, buiten strijdgewoel,
buiten schot, buiten gevaar voor zijn hachje, en onrecht gedogen, belediging en smaad
ontveinzen, en zaken doen, liever blo Jan dan do Jan!
Wij zijn een volk van kinderen geworden. Maar niet van zulke voor wie het rijk
der Hemelen is. Een armzalig volk van kindse, platte kinderen.
Wel is geheel de westerse wereld lijdend aan seniele aftakeling, klampt zich aan
stof vast, de buik gezogen in de modder.
Maar toch, als ge tot vergelijking met enige andere volken in staat gesteld wordt,
dan ziet ge u gedwongen in deze zielige geestesgesteltenis een meer spesifiek
nederlandse karaktertrek te erkennen, Jawel, karaktertrek.
De wens van onze Koningin, dat haar volk moge tonen groot te zijn in al waarin
een klein volk groot zijn kan, die wens is wel tot gevleugeld woord geworden - mooi
klinkt et, bij feestelike gelegenheden - maar vluchtig als een woord gebleven.
Verloren alle ware grootheid.
Verloren de bezielende eenheid met de over alle grenzen grootkristelike
gemeenschap der middelewen.
Verloren de nationale grootheid van vrijheidstoeverlaat, van leidende macht in de
wereld, om de energie van zijn sterke daden en de schittering van zijn wetenschap;
in het glorietijdperk na de reformatie.
Verloren alle individuele grootheid door de hebzucht van de leden zijner
volksgemeenschap: begeerte naar geld, macht, sukses; begeerte naar al wat klein en
minderwaardg is. Niets maakt zo kleingeestig als zelfzucht: denken aan zichzelf,
spreken over zichzelf, werken voor zichzelf, geld winnen voor zichzelf. Het materiele
egoisme in al z'n vormen. De lage begeerte om eigen persoonlike bate, of ook,
kollektief, om eigen groepsbate, die anderen wegdringt. Gevolg, ook, van et
individuele, asosiale karakter van et protestantse religieuze leven.
Ja, en de gelegenheid van den laatsten oorlog is ons ontgaan.
Zeker, oorlog is een ramp. Maar niet in alle opzicht. Geeft menige aanleiding tot
geestelike en moreele verheffing, die in vredestijd ontbreekt. De oorlogsramp
vernietigt zeker veel materieel goed, maar er is nog ander goed dan van stoffeliken
aard. Ons volk echter heeft te weinig het geestelik goed van den oorlog ondervonden.
Enkele ogenblikken van verheffing, als we verjaagde kinderen, berooide vluchtelingen
mochten opnemen. Verder slechts nadeel: oorlogswinstmakerij, leegloperij in
demoraliserende mobilisatie; sistematiese energieverlamming door overwoekering
van burokratie; toenemende aanmatiging
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van demokratiese eisen ten bate, ten schijnbare bate, van bepaalde volksgroepen, ten
koste van de gemeenschap; machtsusurpatie van politieke demokratie met haar
nivelleringstendenzen, blinde drift om alle natuurlike ongelijkheid weg te maken,
alles op gelijke laagte te effenen, alle energie te verstikken.
De oorlog heeft ons erger getroffen dan een der strijdende volken. Hij heeft ons
geen gelegenheid tot groei in grootheid gegeven, hij heeft ons volk kleiner van ziel
gemaakt dan het reeds was.
Is dan ons meer eigen milieu van katolieke Nederlanders niet gunstiger?
Zeker, wij behouden in ons geloof een kracht - schoon bij velen een zwaar slapende
kracht - die altijd uit kan slaan tot ware zielegrootheid. Dat is de geestelike macht
van ons religieuze leven.
Doch het milieu? Hoe is, in het alledaagse leven, onze omgeving, hoe de onderlinge
samenleving, hoe de wederzijdse bejegening?
Wel, soms zou men vermoeden, dat kleingeestigheid heel in et biezonder een
eigenschap der nederlandse katolieken was!
Die is in deze kring zeker niet minder benauwend dan daarbuiten. En, bij gelijkgroot
kwaad, hebben de katolieken groter zonde dan de anderen; al moet erkend, dat, in
pusillanimiteit, de niet-katolieke Nederlanders aan de katolieke niets gewonnen
geven.
Die dwaze hebbelikheid om altijd meer te letten op wat een ander doet, dan op
eigen daden. Die wellust om elkander op de vingers te kijken, te verdenken, verdacht
te maken, van nevenbedoelingen te beschuldigen. Wij beschikken zelfs niet over het
beetje negatieve grootheid, nodig om te negeeren wat ereis buiten gareel loopt: het
zal zijn dolen zelf wel moe worden! - Wij dulden geen afwijkende meeningen. Dulden
geen vrijheid. Dulden niet een beetje onbezonnenheid. Dulden geen jeugd. Dreigen
hem die stout is, al meteen, de broodkorf hoger te hangen, uit positie te ontslaan:
moet maar leren naar onze pijpen te dansen! - Die grage belangstelling voor elkanders
doen en laten - is er zo weinig binnen de horizon van onze geest! - kennen elkaar
van den buitenkant zelfs niet en hebben niettemin een gevestigd oordeel over persoon
en werk en bedoelingen.
Zo vaardig in kritiek, zo geree met vonnis. En geen voor magnanimiteit noodlottiger
bedrijf dan dat van vonnis-strijkende kritiek, kritiek zonder waardering, zonder liefde,
die niet opricht, die niet leidt.
En kleinzieligheid draagt vele namen. Schrielheid, benepenheid, berekendheid,
filisterij, burgerlikheid, schoolvosserij.
Zo als ze algemeen ter wereld voorkomt, noemt Ernest Hello haar
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‘mediokriteit’. Want als Hello enig recht heeft een scheiding te trekken tussen le
grand homme en l'homme médiocre, gelijk hij herhaaldelik doet, dan loopt zijn
scheidslijn tussen de grootzielige en de kleine van ziel. L'homme médiocre is de
kleinzielige; 't is de laag-bij-de-grondse in verlangens, de gangbare in gedachten, de
nuchtere in oordelen, de meejanker met de wolven in et bos, de demokraat in politieke
en maatschappelike idealen, nu alle hazeharten vóór demokratie zijn.
Dit uit ‘Le Siècle (p. 99): ‘De mediokriteit heeft een hartstocht voor et
waterpas-richtsnoer. Ze strijkt met etzelfde mes, op dezelfde hoogte, over alle koppen
heen. En als een hoofd boven al de koppen uitsteekt, dan wordt dat hoofd afgesneden.
Er is maar èèn wet in et wetboek der mediokriteit; doch ene die geen uitzondering
kent. 't Is het verbod van groot worden.
De middelmaatman zegt dat hij boven alles eerbied heeft voor et gezond verstand.
Maar weet ge, wat hij onder gezond verstand verstaat? Met dit woord bedoelt hij de
negatie van alle grootheid, niets anders.
De middelwegman heft nooit et hoofd op, behalve in èèn geval. Dan, namelik, als
hij omhoog kijkt naar de grote hoofden, om ze te honen.’
De mediokre mens is geen andere dan de kleinzielige. En de kleinzielige is de
effenaar, die niet enkel buitensporigheden, die ook uitersten schuwt.
Mediokriteit is de naam waarmee Hello kleinzieligheid noemt in een vorm zo als
ze algemeen ter wereld heerst.
Zoals ze meer biezonder onder ons heeft vormgenomen, gaf Professor Mr. Willem
Pompe aan deze zelfde hebbelikheid de naam van pedagogiek. Want hij sprak over
niets anders dan over een der uitingsvormen van dezelfde kleinzieligheid in een
opstel, getiteld: ‘Te Paedagogisch?’:1) ‘Dat de paedagogische houding bij verschillende
leiders onder de Nederlandsche katholieken, (die bij alle gemoedelijkheid toch nog
lang geen gezin vormen) haer goede bedoeling wel eens zou kunnen missen, daarvoor
zijn verschillende aanwijzingen, waarvan ik er eenige zal noemen. 't Is merkwaardig,
hoe vaak nieuwe, althans ongewone gedachten bij ons beoordeeld worden niet naar
haar gehalte aan waarheid, maar naar den indruk, die ze op het volk zouden kunnen
maken. Op grond van de vrees, dat deze indruk ongewenschte gevolgen zou kunnen
hebben, worden dergelijke gedachten als gevaarlijk afgewezen, zonder dat ook maar
de overweging meetelt, of die gedachten niet misschien tevens waarheden zijn. En
wordt al zoo 'n gedachte met ter zake dienende argumenten bestreden, dan voelt men
vaak aan

1) ‘De Nieuwe Eeuw’, 9 October 1924.
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de bestrijdingswijze het onzuivere standpunt der bestrijders: niet een heilige, alles
beheerschende waarheidsliefde drijft hen, maar een bange bezorgdheid voor de
gevolgen, waarin ze gevaren voor den huidigen, door hen bovenal gewenschten
toestand zien. Daarom wordt juist door de besten en wijsten veel verzwegen, wat
licht en verlossing zou kunnen brengen. Daarom ook ondervinden nieuwe gedachten,
die den weg naar de Waarheid openbreken, soms zoo'n hardnekkigen tegenstand, tot
schade van het heele volk.’
O, een ‘buitensporige’ als Léon Bloy, of zelfs maar als Ernest Hello, zou in et
pedagogies kringetje van Nederlandse katolieken wel gauw den adem afgesneden
zijn. Zij beklaagden zich in Frankrijk en niet zonder reden, maar zij mochten zich
gelukkig prijzen van niet onder ons te zijn ter wereld gekomen!
Ons pijnliker dan den anderen, ontbreekt de gunstige tijd.
De tijd der vervolgingen te missen, doet ons leed. Sint Tomas noemt als
voornaamste objekt van magnanimiteit: het leven te offeren. Dus het martelaarschap
om Kristus. En wij weten: ‘sanguis martyrum semen christianorum’, het bloed der
martelaren kweekt kristenen, wekt anderen op tot martelaarschap.
Verloren is voor ons de glorietijd van 't martelaarschap.
Verloren is voor ons de gouden tijd der middelewen, waar elke volksgroep, stand
en gilde, wedijverde in gaafste uitbeelding van prakties kristelik leven; waar elke
stad prat ging op et scheppen van de verhevenste werken van kristelike, beeldende
en bouwende, kunst.
Wij hier, zitten knusjes mede aan et laadje, wij komen op onze slofjes in den hemel,
wij zijn zo gek niet, aan zoveel geestelijke inspanning onze tijd te verdoen. Onze
wijsheid heeft ons schuw gemaakt voor alle gevaarlike uitersten, schuw voor
verstoring van onze zoete, rustige zekerheid, voor verhaasting van onze slome gang.

Zo is het milieu.
Ja, en et is heel erg, zulk een bekentenis te moeten afleggen van ons eigen volk;
het zou jammerlik kleingeestig zijn, daar enig leedvermaak over te hebben.
En kollektief, voor ons katolieken, is het nog erger, te moeten erkennen dat onze
kring niet gunstig afsteekt tegen de andere.
En het allerergste, allerbeschamendste, voor ons individueel, te moeten bekennen:
die kleinzieligheid is in mij, in mijzelf.
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Maar dan is ook zeker de meest doeltreffende en meest rechtstreekse metode om
Nederland en Neerlands katolieken van die kleingeestigheid te genezen, de genezing
van mijn eigen kleingeestigheid.
Wij, gij en ik, ons volk veranderen. het volk een ander karakter geven, kunnen wij
niet. Wij kunnen echter trachten zelf wat grootheid van ziel te bereiken, wij voor
ons, ieder van ons persoonlik voor zich. En langs deze weg werd er dan ook iets in
ons volk veranderd. En een andere zekere weg is er niet. En behalve het enig mogelike,
is het ook uiteraard een noodzakelik middel. Wij moeten noodzakelik trachten enige
grootheid in ons te kweken. om zo tot het volk te kunnen gaan.
Want anders zal niets ons baten.
Blijven wij klein geaard, dan zal geen mooie leus ons baten, dan zal ons werk der
wereld niet ten heil zijn. - Dan ijdel onze leus van ‘Roeping’, ijdel onze leuze van
‘Herstel’, ijdel ons apostolaat, ijdel ons ijveren voor ‘Nederlands Bekering’ - Want
als wij onze kleinzieligheid mee overgeven, wat goeds doen wij dan! Kleinzieligheid
voert geen mens tot God. En als al onze aktie, al ons apostolaat, de mensen niet nader
tot God brengt, dan is et toch ijdel, dan is et toch leeg en helemaal niets.
Naar zielegrootheid streven, dat is streven naar God, dat is God prediken, dat is
Jezus prediken.
Maar hoe?
Hoe uitkomen uit deze verstikking, waar alles aanzet, neerdrukt tot kleinheid; waar
niet slechts klein is wat niet groot wil zijn, doch ook wie de hang naar grootheid in
zich voelt, blijft onder.
Toch, wij moeten erboven uit.
Toch, gij kunt u er bovenuit heffen.
Gij kunstenaar, gij katoliek-kristen kunstenaar. Sterk in de macht van goddelike
genaden.

Er is een ontkomen aan. Hoe moeilik, toch mogelik.
Doch er is geen ontkomen aan, tenzij door et kristendom. Individueel en kollektief.
Beschaving, wetenschap, kultuur, versterking van nationaal besef, het mogen
hulpmiddelen ertoe zijn, niets van dat alles vormt wezens-elementen voor de deugd
van magnanimiteit, niets van dat alles is wezenlik en uiteraard geeigend tot groot
maken van der mensen ziel.
Kultuur, ware beschaving, disponeert min of meer voor zielegrootheid. Maar de
halfkultuur waarvan de populaire wetenschap onze
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mensen heeft opgeblazen, heeft alle zin voor grootheid in hen afgemaakt.
Eenvoud kan grootheid nog waarderen. Waar echter kultuur den eenvoud verjoeg,
zonder evenwel tot ware beschaving op te voeren, daar bleef geen mogelikheid meer
om grootheid te waarderen. Het primitieve heidendom was meer genaakbaar, meer
ontvankelik, dan het dekadente heidendom, dat heel de westerse wereld verrot heeft.
Want deze heidens dekadente halfkultuur, die alleman geleerd maakt en niemand
wijs, die het verstand bedreigt en de zedelikheid versmoort, is voor benepen
kleinzieligheid de vruchtbaarste bodem.
Alleen gave kultuur, waar èn wetenschap èn kunst èn moraal èn godsdienst in
juiste verhouding harmoniëren, lijdt geen kleinzieligheid.
Doch ware kultuur moge dan al een oprecht hulpmiddel zijn om voor zielegrootheid
het terrein te bereiden, het ernstige kristendom alleen wekt rechtstreeks op tot
magnanimiteit.
Gij door et ernstige kristendom tot ware grootheid.
Gij, katoliek kristen kunstenaar, meer dan anderen op grootheid aangewezen.
En niet anders dan door kristendom, door uw eigen leven te vatten in een sintese
van kristendom.
Want gij hebt een taak en zwaar is uw taak.
Poète - prophète, zei Hello, En profeet is Godsleraar, verkondiger van Gods leer
en wet, leider van Gods volk. In dit woord ligt heel uw grote taak gesloten. Gij weet
et zelf.
Gij wilt verlossen en herstellen. Verlossen van zoveel boze waan, vrij maken uit
vooroordelen, en vrij uit gruwelik schijnbedrog. Herstellen de verhoudingen, de juiste
verhouding van geest en stof. Herstellen de betekenis der woorden: il est temps de
restituer aux mots leur signification perdue, zei Hello. Erkennen en doen erkennen
de hoge rechten van God, van waarheid, van echte liefde, van zuivere schoonheid.
De leugen der schijnkunst, de leugen der egosentries subjektieve kunst, aan de kaak
stellen; niet ‘ik’, maar God het sentrale punt, vanwaar uit, waar naartoe.
Gij wilt: kunstenaar moet uit zichzelf treden. Opgaan tot God. Uitgaan tot mensen.
Zichzelf verliezen. Perdere animam suam: zijn leven verliezen, om et te vinden, in
schone vruchtbaarheid.
En gij weet: als kunst een uiting van de ziel is, van gemoed en geest, dan ook: hoe
groter ziel, hoe groter kunstenaar.
Gij dan; vermijd alle kleinheid van geest. Zeker tegenover hen die u niet welwillend
gezind zijn. Beantwoord onheuse en onontvankelike kritikasters niet, tenzij met et
uitkomen in steeds gaver werk. Beantwoord kleinzielige bejegening door
grootmoedige. Gij zult nog vaak,
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en tot et einde van uw leven, kleinzielig bejegend worden. Gij kunt daar niet aan
ontkomen. Gij kunt niet verhinderen dat anderen een ernstig streven naar ware
grootheid kwalik velen. Gij echter hebt ervoor te zorgen, dat de kleingeestigheid
hunnerzijds niet verergerd worde door kleingeestigheid uwerzijds. En laat de
stemming van uw hart mild blijven. Denk aan onmacht, te hunnen opzichte, niet aan
onwil. Geloof in goede bedoelingen. Evenmin als zij, hebt gij het recht een ander
mens te beschuldigen, gij die harten en nieren niet doorschouwt. Niemand heeft dat
recht. Zulk recht van beschuldiging heeft de mens enkel over zichzelf. En God heeft
et over hem. En van deze beiden is nog alleen maar God in zijn oordeel alwetend en
albevoegd en God alleen absoluut rechtvaardig. De mens over zichzelf niet. De mens
over een ander mens nog minder.
Vermijd alle kleinheid.
Vermijd ook alle parodie van grootheid.
Gij weet, het gevoel voor grootheid, de verering der grootheid is den mens
ingeboren, een natuurlike behoefte. En als de mediokre mens ware grootheid niet
meer te erkennen vermag, dan buigt hij zijn knie voor schijngrootheid. Hij moet
voldoen aan zijn behoefte tot bewonderen, vereren. Hij kan er niet buiten. En dus
bewondert hij den sterksten bokser, den snelsten draver, den behendigsten voetballer,
de grootste reklameplaat, bewondert den grappenmaker en kunstemaker die hem het
sluwste bij de neus neemt. - En als hij de grootheid zelf niet grijpen kan, om er zijn
ziel van te vervullen, dan neemt hij de pose ervan aan.
Alle ding heeft zijn buitenkant en zijn diepe kern. Die kunnen in wezen verschillen.
Bij de menselike handelingen moeten ze overeenkomen. Als ge nog enige morele
waarde hecht aan het begrip van leugen, dan wilt ge dat, bij de menselike handelingen,
schijn en wezen overeenkomen.
Dat maakt juist uw taak dubbel zwaar.
Geen erger vijand den mens dan zijn zelfbedrog.
De grote oratoriaan, Faber, zegt dat et de moeite waard is, als we tweederden van
ons leven eraan besteden, aan niets anders dan te trachten wat minder leugenaar te
worden dan we zijn.*) - zo zal et ook de moeite lonen, als we tweederden van ons
leven besteden aan niets anders dan et pogen, om minder kleingeestig te worden leugenaar of kleingeestige, we liegen uit kleingeestigheid! - om minder kleinzielig
te worden dan we zijn.

*) ‘Spiritual Conferences’, p. 144.
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Want, als we langs een kant kleingeestigheid uitbannen, langs een andere kant dringt
ze weer in onze ziel.
Maak u niet wijs, dat onoprechtheid slechts achter èèn bepaalde levenshouding
schuil kan gaan en niet achter de uwe. Dat ze enkel in de oude retoriek zou zijn: het
gepraal van beelden zonder ziening en gevoel; of in de pose van et ijle woord: klanken
zonder zin en ziel. Niet enkel in deze kan bedrog zijn.
Pas op voor zulke waan.
Gij meent: ik stel mij toch vierkant tegenover de wereld die het bedrog en et loze
spel mint, schuw voor God; ik vlei de mensen niet en mijzelf niet; mijn kunst wijst
heen naar God; wil, zoekt, mint God. Dat kost mij inspanning van de wil in
zelfverloochening, in afweer van menselik opzicht. Als ik immers maar wat fraseren
wou, zou ik slimmer doen met et mijzelf zo moeilijk niet te maken. Nu, als men mij
aan mijn woord wil houden, dwingt et mij toch tot konsekwenties die lichtzinnigheid
niet onder et oog kan zien.
Ja. - En niettemin....
IJdelheid is hier even groot gevaar als elders.
En profanatie des te erger.
En ergernis des te schandeliker.
De wereld is altijd bereid, ook uw woord van ernst in het vocabularium harer
zinloosheid op te nemen. En de nieuwe profanatie zou erger zijn dan de eerste, dan
die welke gij hadt uitgedreven.
Gij zoudt, met een velleïteit van ernst en waarheid, de boze geest van valse retoriek
en klaterkunst hebben uitgedreven. Maar uw woord van ernst, waarmede gij het huis
wilt gaan bewonen, als het niet van sterken ernst is, zal het dra bevangen zijn van
zeven duivelen. En erger wordt de toestand, dan ze eerst was. Want steeds is, wat
aanvankelik eerlik en waar en zinrijk was, uit gebrek aan sterkte, afgesleten tot
zinloosheid en ijle schijn.
Ook voor u dreigt dit gevaar.
Wees waakzaam ertegen!
Wees waakzaam door zelfbeheersching en door onderscheiding. Versmijt niet de
ziel der edele traditie, door uw verwaarlozen van zielloze konventies. Straf uzelf niet
met den ondergang, door overtreding van de ewige wetten, in uw slecht
onderscheidende minachting voor paskwillerige regeltjes.
Besef uw verantwoordelikheid. De uwe is zwaar. Omdat uw woord zo veel ernstiger
lijkt, zoveel dieper indruk maakt, dan dat van een vroeger geslacht.
Herinner u de teleurstelling van een bezoeker van Léon Bloy: hij
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had zich een sterke zelfbeheerser, een pauliniese atleet gedroomd; hij vond een
zwakke mens.
Hij had ongelijk. Maar toch....
Als de wereld iets van u verwacht, dan verwacht zij opwekking tot grootheid van
u. Als gij iets aan de wereld te geven hebt, dan het streven naar grootheid. Geeft ge
niet dat, 't is niets wat ge schijnt te geven. Gij versterkt slechts het koor van geestelike
armoedzaaiers, nutteloze klaplopers in de gemeenschap.
Denk aan Toorops Dantekop, als het leven u zwaar wordt, als mensen het u moeilik
maken. Zie neer vanuit de hoogte waar ge God meer nabij zijt, zie neer op het lage
gedoe onder u, niet in koele verwatenheid die verbittert, maar in meewarige liefde
die beschaamd maakt.
Gij, blijf groot!
Groot in uw verlangens. Groot in uw vreugden. Groot in uw leed. Groot in heel
uw streven.
Groot in uw kunst.
Durf ervoor armoe lijden, ontbering, bespotting. Durf trotseren, durf uw roeping
trouw blijven.
Durf alles om uw kunst.
En uw kunst om God.
Niet in koppigheid, niet in verwaandheid, niet in betweterij, niet in onbezonnenheid,
die later tot berouw en tot ‘praktiese levenswijsheid’ wegzakt. In hoog besef, in sterke
wil, in diepe verantwoordelikheid, die blijft; machtig vertrouwend op genaden van
God.
Uw leed zij het leed der mensheid, al het andere zij u te klein voor uw kunst. Uw
vreugde zij de vreugde van door kristendom geadelde ziel, geen mindere beziele uw
kunst.
Uw streven: een kunst die harten aangrijpt, meesleept, in hoge vervoering.
En uw verlangen zij God alleen.
Zo zult gij kunstenaar zijn, kristen kunstenaar, een weldaad voor uw geslacht.
Het kan. Het kan.
Als Daniel, door uwe verlangens. Die verheffen, die versterken, die genaden
aftrekken.
U optrekken, omhoog, aan uw reikende verlangens. Verlangens die wil zijn en
vastgehouden voornemen.
Verlangens die gebed zijn, die genaden neer doen zegenen.
Ga bij Jezus in de leer, nergens anders. Voor uw kunst, bij Hem.
Gij vindt Hem in et Evangelie, gij vindt Hem in Zijn Kerk.
- Kunstenaar, gij weet dat et natuurlik leven een spel is en het
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spel is heilig. Gij weet dat uw voornaamste kunstwerk, uw eerste opgedragen
kunstwerk, is het spel van uw leven voor God. Gij speelt voor God. Gij moet door
uw spel schoonheid offeren aan God. Geef groot spel in magnanimiteit.
Gij weet dat et bovennatuurlik leven een spel is, een spel waarbij uw hart jubelt,
uw ziel hoogtij viert, uw menselike natuur juicht en jubeldanst. Speel goed, in volle
overgave, in volkomen toewijding. Speel in waarachtigheid, goedheid en schoonheid.
Ga bij Jezus in de leer.
Niets disponeert zozeer tot ware zielenadel, als Zijn voorbeeld te doorzien. En de
voortzetting van Zijn goddelik spel te zien in Zijn Kerk.
Speel hoog spel. Speel bewust het spel van uw rol. Weet achter de rol de
werkelikheid van de speler en van et spel.
Gedenk de werkelikheid. Voor allen eender. De werkelikheid van meest algemenen
aard: ons aller mens-zijn; - dat geldt voor God. - De werkelikheid van meest
individuelen aard: onze persoonlike intenties, onze eigene bovennatuurlike
verdiensten; - dat geldt voor God.
God telt de rol niet. God telt de speler en et spel.
Wij moeten, al spelend, onze aandacht houden bij ons eigen spel, niet lettende op
dat van anderen, niet kritiseren dat van anderen, en zo onze aandacht van et onze
laten afleiden, en zo het onze bederven.
Wij moeten toezien, dat wij ons eigen spel spelen in waarheid, goedheid,
schoonheid.
Trachten groot spel aan God te geven, in magnanimiteit.
En niets disponeert zozeer tot dit spel in zielegrootheid, als het eerlik aanvaarde, het
ernstig sterk beleefde kristendom. Dat maakt groot van geest, ruim en mild, vol fiere
edelmoedigheid.
Maar ook, in geen stemming bevroeden wij de weelde van et kristelik geloof zo
goed, als in een hoge stemming van grootmoedigheid.
‘Credo quia absurdum!’ Dat durft de kleine rationalist niet te aanvaarden en de
kleinmoedige teoloog voelt behoefte zich daarop te verdedigen. Maar gij, als de hoge
moed van et zielezingende Magnificat uw geest verheven heeft?
Een andere proef: - Luister nu eens met opgeheven hart naar het Simbolum van
Atanasius. Hoor eens naar dit lied van een grote ziel.
Slechts dàn verstaat ge den diepsten inhoud van ons geloof, de leer der kristenen
Kerk; en gij verstaat eerst dàn ons geluk in dat geloof, als gij dit lied te genieten weet.
Als gij het verstaan kunt èn met uw geloof, èn met uw verstand, èn met de liefde van
uw hart, èn met de stemming van uw gemoed. Als gij door kunt dringen in zijn eigen
geest. In de geest van aldwingende wil, van wellustige offerzucht, van
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zingend martelaarschap, die dit lied geïnspireerd heeft. Als uw ziel het mede zingen
kan, in hoge moed van belijdenis, in gehele overgave voor zulk spel van
magnanimiteit.
Luister goed. Gij zult er veel niewe waarheid uit vernemen. Woorden geen andere,
dan die u bekend zijn. Maar daar spreekt nog iets anders dan de klank der woorden
alleen. Uit dat andere leert gij opgetogen niewe waarheden kennen, als uit een
openbaring. Gij wist niet, tot nu toe, dat zò heerlik ons geloof was, zo vol van
onvergankelik schoon leven, zo levend van alle tijd, zo rein van rijkdom, zo rijk van
bezieling.

Dit is het ‘Symbolum Athanasium’, dat zo vaak de priester bidden mag, in de
Zondagsprimen van zijn brevier:
Wie het heil verwerven wil, moet bovenal het katoliek geloof aanhangen:
Want als gij dat niet gaaf bewaart en ongeschonden, ongetwijfeld zult gij dan
verloren gaan.
Het katoliek geloof nu is dit. wij vereren een God in drievuldigheid en een
Drievuldigheid in eenheid;
Zonder de personen te verwarren, of het wezen te verdelen;
Want een andere is de persoon des Vaders, een andere des Zoons, een andere des
heiligen Geestes;
Doch van den Vader, en van den Zoon, en van den heiligen Geest, is de godheid
een, de heerlikheid gelijk, de majesteit even ewig.
Zo de Vader, zo de Zoon, zo de heilige Geest:
Ongeschapen is de Vader, ongeschapen is de Zoon, ongeschapen is de heilige
Geest;
Ongemeten is de Vader, ongemeten is de Zoon, ongemeten de heilige Geest;
Ewig is de Vader, ewig de Zoon, ewig de heilige Geest;
En toch niet drie ewigen, doch èèn is de Ewige;
Zoals niet drie ongeschapenen, noch drie ongemetenen; maar èèn is ongeschapen,
èèn ongemeten.
Zo ook almachtig is de Vader, almachtig is de Zoon, almachtig is de heilige Geest;
En toch niet drie almachtigen, doch èèn is Almachtig.
En toch niet drie goden, maar God is èèn.
- Want gelijk wij aan de kristelike waarheid verplicht zijn te belijden, dat elke
Persoon op zichzelf God is en Heer; zo wordt ons door de
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katolieke godsdienst belet om te zeggen, dat er drie goden of opperheren zouden
zijn.
De Vader door niemand gemaakt, noch geschapen, noch verwekt;
De Zoon van den Vader alleen, niet gemaakt, noch geschapen, maar verwekt;
De heilige Geest van den Vader en den Zoon, niet gemaakt, noch geschapen, noch
verwekt, maar nu en altijd voortgekomen.
Eèn Vader dus, geen drie vaders, èèn Zoon, geen drie zonen; èèn heilige Geest,
geen drie heilige geesten.
En in deze drievuldigheid niets eerder of beter, niets meer of minder: maar alle
drie Personen zijn elkander gelijk in ewigheid en waardigheid.
Zo dat door alles, gelijk reeds boven is gezegd, zowel de eenheid in drievuldigheid
en de drievuldigheid in eenheid moet vereerd.
Wie dus het Heil verwerven wil, hij houde dit van de Drievuldigheid....
Maar nodig is nog voor zijn ewig heil, dat hij ook trouwelik gelove: de menswording
van onzen Heer Jezus Kristus.
't Is dus het ware geloof, als wij geloven en belijden, dat onze Heer Jezus Kristus
Gods Zoon is, God en mens.
God is hij, uit de zelfstandigheid des Vaders vòòr alle ewen verwekt: mens is Hij
uit de zelfstandigheid der Moeder in den tijd geboren.
Volkomen God, volkomen mens: bestaande uit een redelike ziel en een menselik
lichaam.
De gelijke van den Vader naar zijn godheid, de mindere van den Vader naar zijn
menschheid;
Die, ofschoon Hij God is en mens, toch is Hij niet twee, maar Hij is èèn Kristus.
Eèn echter, niet zo dat de godheid is overgegaan in et vlees: maar doordat de
mensheid is opgenomen in God.
Volstrekt èèn, niet door vermenging der substanties, maar in eenheid van persoon.
Want, zo als de redelike ziel en het lichaam èèn mens uitmaakt: zo is God en de
mens èèn Kristus;
Die geleden heeft voor ons heil: Hij is neergedaald ter onderwereld: den derden
dag verrees Hij uit den dood.
Hij steeg op ten Hemel, Hij zetelt aan de rechterzij van God den Vader, den
Almachtige: vandaar zal Hij komen, te oordelen levenden en doden;
Bij wiens komst alle mensen verrijzen moeten met hun lichaam: en zij zullen
rekenschap doen, ieder van zijn eigen daden.
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En wie goed gedaan heeft, zal het ewige leven ingaan: wie echter kwaad, het ewige
vuur in.
Dit is het katoliek geloof, en als gij dit niet trouw en vast gelooft, dan kunt gij niet
gered worden.
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto:
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum....
WOUTER LUTKIE, Priester

Roeping. Jaargang 3

564

De nood.
Heer, hoe beef ik als Gij mij aanstoot:
een storm op het verknaagd gebit der duinen
en een vlam in het graan.
Ik sta ontsteld voor uw Gelaat,
omdat Gij mij scheurt als linnen op de toonbank
en mijn hart kartelt als een haas.
Nu weet ik dat de schaduw van uw hand
een duistere toorn over mij is,
want ik-zelf een droeve dwaas.
O, wat is de teenen mand,
zo toch haar bodem begeeft?
Hoe lang een water-druppel aan de goot-rand?
O, ziel, hoe lang gij in mij leeft?
Heer, nadert nu de groote tijd
dat Gij ons uitschudt als een kleed
en ons wegschopt als een voetbal?
O, hoe verschroeit die appel-beet
ons zondig lippen-vleesch
en hoe hooren wij de schal
van uw toorn ut een ver gebladert!
Hoe weinig onze glimlach,
als Gij de blonde vlasspil der zon ontrolt
of de groene maan ons nadert....
Hoe weinig onze glimlach....
Heer, maar van ginds uw toorn
dat elk hart U uitspuwt
als de pitten van een appelsien
en elk zegt: ‘De Heer is wrang!’
Zijn wij dan niet als tarwe,
die de koopman door zijn vingers glijdt
en hij zegt: ‘Slechter graan heb ik nooit gezien’?
Is onze zonde niet de verbrande paarden-hoef
die vies rukt in de straat?
Of wie klaagt: ‘Mijn God is wijd!’
als de rook-wrong van zijn offer nêerslaat?
O, Heer, wij weten: uw adem stort ons aan
en zift elke teems,
zoodat het kaf uw goddelijk kleed bestuift
en Gij: de witte Maalder van het menschelijk graan.
Want met de zonde-wolk zijt Gij omhuift
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en uw vingers gelinkt door de zeef-rand,
uw Gelaat bepoederd door het dorre kaf
en uw ooghol rood onder de prikkel....
Gij ziet: de aard-bal waggelt als een dronkaard
en tegen de spiegels onzer oogen
de gekrulde zee der zonde stort af....
O, Heer, o, Heer, zwaai het sein van uw mededoogen!
Hef luid uw gelach tegen de aard-schil,
zooals een kind tegen zijn roode appel!
Is de vreugde niet uw diepste Wil
en de droefheid niet ons-zelf tot straf?
Reeds hoor ik het rijten van uw zwart tent-doek,
waaronder de mensch jankt
en de Dood op rubber-schoenen sluipt....
Bijna hoor ik het gouden vlag
als van ouds uw venster aanslaan
en glinsteren in de paarlemoere dag....
Bijna bloeit er een bloesem
over een lage muur,
en bloeit er altijd:
buiten elk uur.
Bijna de stap van een sandaal
door de lange gang
tusschen ons en de Eeuwige Zaal....

KAREL VAN DEN OEVER.
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Poolreiziger.
Niet méér de zwarte romp van het schip,
de luie kajuit,
het lauwe verhaal:
breek!
dichter aan de aarde
dichter:
geklemd op de witte adem der honden,
op den hònger hunner flanken
- rood
rood snijdt hun heete tong het spoor temt hij dit wervelend bloed
aan den Poolwind,
kerft hij zijn huid
aan witte ravijnen ademen
ademen
alleen.

GERARD BRUNING.
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[Pierre kemp]
VERS.
Twee menschen aan Uw communiebank, God
Het Meisje neemt U als mijn kamer de zon.
Zij doorstaat uw komst zonder schok,
Gloeidraad die het licht ontvangt.
Zij zal opstaan, haar rechte gestalte een heilige ciborie.
Zij zal rank zijn en sterk als de maagd die droeg het Graal.
Men zal zich verwonderen dat voeten haar bewegen.
Men zal zien naar de bloemen, die moesten ontbloeien onder haar stap.
Men zal z'n ogen prijzen. Een edele schoonheid gaat hun voorbij.
Maar de Man doet een spróng naar U,
Angstige gems, die de dood ontrent op een rotsklip.
Uw ontlading is hem een stuip in de ziel.
Een stervende wolf vlucht met zijn Buit en laatste Toevlucht.
En hij smijt zich vermorzeld aan Uw voeten.
Want Gij,
zijt Geweldig,
en Oneindig Verheven,
En Gij rust tussen de puinen van zijn ingetuimeld hart.
Zegen, die mensen beide, o Heer.
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Hemelvaart.
Plots zag 'k een schittring naast mij slaan en staan;
Mijn schaduw schrok met mij, nog, toen 'k vernam
Een stem zoo zoet, zoo goed, die sprak mij aan
En uit den sluier van die glorie kwam
Met zulk een woordenkeus gebenedijd,
Dat ik weer aamde en in die sterke vlam
Dorst staren, schouwend, waar een mantel-wijd
Van glansen-waairend-breed een Vrouwe omhing,
Die droeg 't hervormd Carmelitaansch habijt.1)
Terwijl haar zingen mij geheel omving,
Gebood Zij teeder: ‘Reik de hand mij!’ Gloeien,
Als lentzon boomgaard doet op heuvelkling,
Dat alle knoppen moeten openbloeien,
Joeg door mijn bloed. ‘Nu doe mij na en keer
U stadig rond mij zonder te vermoeien!’
Zoo trad ik traag om Haar, die trad zoo zeer
Rond mij en 't leek, wij waren kindren beiden,
Zustertje en broertje trippeldansend-teer
In Meizonmorgen over lenteweide;
Maar licht dan Zij en donker ik, saam paar
Van dag en nacht, zacht wentlend de getijden.
Glijdende in zalig-dwaas gedein om Haar
Dit kinderlijk gewissel, leek het mij,
Terwijl ik naar haar heilge voeten staar de, dat elk ronden radder ging voorbij
En dat de vreugd, zoo licht in 't rond te gaan,
Wies met het oogenblik en deed zoo blij
Bonzen mijn hart en fel mijn slapen slaan,
Wijl 't duizlen van den aardschen draai ontbrak,
Dat ieder ronde scheen te traag gedaan.

1) S. Teresia de Jesús (1515-1582).
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Zoo licht als bloesems aan een appeltak,
Wanneer de zuidwind wiegt dat rood-wit teer,
Meende ik te zweven en mijn aardschen hak
Kon waarlijk reeds niet de aarde raken meer.
Ik spande strak den voet en stiet de teenen
Nog nauw tot in der kruiden kruinen neer.
Tot zulk een vaart kan 't lichaam zich niet leenen
En leek, toen 'k me in die wentling voelde rijzen,
De hul van 't lichaam als bevrijd van steenen.
Wendende al sneller naar Haar vrome wijze
En naar Haar dans mijn huppeling genegen,
Scheen 'k stil te staan en toch te keeren lijze.
Wat er van bloemengeur nog kwam gestegen
Dreef in zijn ijlheid, al te ras, naar onder,
Voor wie zulk aardsch aroom heeft lief gekregen.
Zacht-ver nog kondde een klok haar bronsgedonder
En even zwol 't gelui. De vage bons
Der gonzen zeeg met de aarde weg in 't wonder
Der stilte steilend rond en boven ons.
Nog even rees een aardsch geluid; van breed
Een bruisen eerder de echo dan den gons.
Nu de aarde al sneller in de diepte gleed,
Werd naast 't wijd land, tot week-smaragd verweerd,
Met lijn van licht de grens der zee gesmeed.
De groene vloed had reeds zijn vlak gekeerd
Naar 't front van onze vlucht. Nu scheen de zon
Niet meer het groote licht, door de aard' geeerd,
Wijl 't haar met zulk een glans en gloed omspon,
Of grenzenlooze ruimte licht haar droeg
En zij haar vaart daar niet in einden kon.
Daar zegen nu, die 'k vaak verlangend vroeg
Om mee te rijzen door het hoog azuur,
De wolken; liefst als 't vagend zonvuur sloeg
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Met kleurge vlammen haar in 't schemeruur
En vonken geel, oranje en heet carmijn
Kruimden haar randen voor dien lutlen duur
Of schonk haar vliezen zulk een sprookjesschijn,
Dat héél de lucht vol, feee' en elven stonden,
Gekleed in zon- of maankleurig satijn.
Zwijgend, voelde ik te strak mijn tong gebonden
Om een vaarwel haar innig toe te roepen,
Voor al de vreugden door haar ondervonden;
Voor al haar schitterende stoeten troepen,
Rood-goud van schild en speer, te voet, te paard;
Voor haar robijnen schijnpaleizen-stoepen,
Die diepten 't firmament met steile vaart;
Haar donderschepen, krakende in hun schoren,
Bij 't botsen op de dorstge korst der aard'.
Reeds rezen we als in een oneindgen toren,
Zoo snel en steil en de aarde scheen te vallen
Met zulk een slag, dat men dien val moest hooren.
Een ander licht vloog tot ons door de hallen
Van 't duistrend firmament met week een lichten,
Dat nu te hoornen scheen en dan te ballen.
Dat was de maan uit al die minnedichten,
Die daar zoo snel te wislen liep haar phasen.
Dat zoete licht waarheen de dichters richten
De rijmen van hun teederigste extazen.
‘O, mijn bemind poetisch licht der nachten!
Ik was den minste niet van al die dwazen!’
Nog staarde ik op haar wisselende prachten,
Toen reeds werd de aarde om dat zacht licht gesmeten
En even er de matte glans van smachtte.
Terwijl dat paar dier tuimlende planeten
Daar diep in kringen neerwoei, ging ik tellen
En dat ras dag- en nachtgewissel meten.

Roeping. Jaargang 3

571
De heilge Vrouwe, die 'k mocht vergezellen
Keek droef mijn pogen aan die maat te kennen.
Graag wenschte ik anders, maar die vraag bleef kwellen.
‘Een, twee, drie, een, twee, drie, een’ - de aard' bleef rennen
Om kleinre maan - ‘twee, drie, een, twee, drie, een’ Scheen ik mij nu elk ander tal te ontwennen! ‘Twee, drie,’ - telde ik en telde er anders geen
En toch de dagen en de nachten tolden
Daar diep in zulk een razend varen heen.
‘Een, twee, drie,’ - 'k stamelde en me een onrust volde.
Was 't niet of iemand zachtjes naast mij schreide!
Of tranen langs haar lichtgesluier rolden!
Ons zalig wentlen scheen zich te verwijden
En 'k meende weg te vallen diep in 't ruim,
Nu schaamte haar ellende rond mij spreidde.
De groote vraag verspatte als vliegend schuim.
Mijn geest werd stil, hij wilde niet weer weten
En boette wroegend reeds zijn dwazen luim.
Toen als in zang, waar God in wordt geheeten
Een heilig welkom heeft de Vrouw geheven
Het glanzend hoofd en met een blik gemeten
Het diepe ruim en hevig aangedreven
Zong Zij in tonen klarend wonder-wijd
Zoo menschenstemmen niet er kunnen geven:
‘O, expliceerende Drievuldigheid,
Die in deez' kringen zoo de dwaze wijze
Keurt van de maten van den aardschen tijd!
Reeds mag ik U weer om mijn broeder prijzen;
Gij hoort zijn rouw met klagend noodgeschal
Den afgrond van zijn ziel uit tot U rijzen.
Ik, eens zijn zuster door den aardschen bal,
Gedenk mijn dwaas gebaren daar beneden;
Wie zonder U, die vaak niet vallen zal!’
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Nu Zij zoo zong ruischte er uit mij een bede;
Ik trachtte graag mijn schaamte weg te zingen
En meer nog nu de heilge Vrouw zong mede.
Om dat hoog vuur daar wagen stervelingen,
Wat hen op aarde zeker zorgen baarde.
Reeds ging mijn stem naast die der Vrouwe dingen:
‘O, Christus Eucharisticus der Aarde,
Die 'k daar géén tel, geen twee, geen drie vergat!
O, bij Uw schijn, die U op aarde bewaarde,
Waarom ik graag U kinderlijk aanbad. Wees parasol genade voor Gods vuur,
Dat hier mij 't licht wil dooven. Ik vermat
Mij hier met aardsche maat van tijd en uur
Ruimten te meten, die geen maat verdragen
Als metgeheim van den Godlijken Duur’.
Zoo hing ik daar te smeeken en te klagen
En woest te gruwen van de idéé: Getal,
Dat haast had me uit dees heilgen ‘dans’ geslagen.
De Vrouwe scheen te hoeden mij voor val,
Zoo greep Ze en aan Haar glimlach ik herkende
De heilge danseres van straks, die al
Te graag met mij de hooge ronden wendde.
Nu 'k niet meer door mijn angst werd neergezogen,
Zag 'k diepst, waar het paar maan en aarde rende,
Dat tuimlen plots de macht uit mijner oogen.
De Vrouw wees naar de sterren, nu wij stegen,
Zij stonden reeds niet meer zoo onbewogen.
Gelijk een vuurwerk aanvangt te bewegen
En zijn schoon vonken wendt eerst ruischend-traag,
Draaiden de sterren zich in paren tegen;
De groepen wentlend weer in laag langs laag
Van lichten, zwervend elk door eigen transen.
In zachte golving rolde vlaag om vlaag
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Een reiend dwarlen van gesproeide glansen,
Die als gebroken regenbogen vlogen,
Tot stilaan héél de hemel stond te dansen.
Als werd 'k door tuinen naar omhoog bewogen
Waar Gelder-rozen met doorstraalde blaaren
Poogden te tuimlen in mijn dronken oogen,
Die zich dat schouwen maar niet konden sparen;
Tot na dat trossen plots een éénling-prachtig
In suizend gloeien langs ons neer kwam varen.
Reeds héél een sneeuw van vuren vloeiend-machtig
Vloog tot ons neer, met diep harmonisch zoemen
En daalde snel en statig, teer en krachtig.
Schoon 't licht der Heilge zich kon meerdre roemen
En nog een glans kon de gesternten geven,
Moest mij dat wielend stralen toch wel doemen
Te sluiten de oogen, zoo geen wonder leven
Hen dwong te staren, waar in wijde vouwen
't Verruklijk lichtspel rond ons hing te zweven.
Ik kon mijn oogen schier niet meer betrouwen
En meende weenend in zoo'n vlam te vliegen,
Ware ik niet zacht weerhouden door de Vrouwe.
‘O, dwaze ziel!’ riep Zij mij lachend tegen,
‘Waar reeds dit vuur u dwingt de borst te hoogen
En de armen reikend van verlangen wiegen!
Wat zult gij teren uit, wanneer dees bogen
En bloemen vuur zijn langs ons heengegaan
En gij Gods kringen-zelf zijt ingevlogen,
Waar de oogen u eerst schouwend openslaan!’ Een vloed van vlammen kwam juist nederdalen
Met jacht van vuren wimpels langs zijn baan;
Een razend weefsel van gekleurde stralen.
Door zulk een aanval werd in 't eerst geslagen
Mijn mond, dat 'k nauw meer adem durfde halen
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En zwijgend aan de Vrouwe hulp moest vragen.
Het scheen in 't zwijmen van mijn evenwicht,
Dat 't overdadig hart mij dood wou jagen.
Nog daalde weidscher-spannend steeds dat licht
In tal van waaier-groepen naar beneden
En voeren zonnen lijze uit mijn gezicht
Of de oogen er van pauwenstaarten gleden.
Verrukking deed mijn tong reeds innig beven
En zong, mijn mond uit, zalig-dwaze beden:
‘O, Danseres des Vaders, uit dit leven
Mij zwierend in dees hoogten, zal 'k ontmoeten
Hem, Die me op aard dit aanschijn heeft doen geven?
Dees mond nog borlend tal van Wees-gegroeten
Aan alle Heilgen, die maar luistren willen
Naar dit dom lichaam, dat zooveel wil boeten!
Komt Hij mijn innige begeerten stillen,
Waar ik op aard zoo rustloos moest om dwalen
En zal Zijn rust nu in mij overtrillen?’
Wie zou niet lachen om zulk dwaas vocalen!
En 't scheen wel ernst Haar mij te willen plagen
Door schijnbaar-doof mij doen mijn vraag herhalen:
‘O, Danseres des Zoons, die mij gedragen
Hebt tot dees hoogten, ga ik Hem nu tegen,
Voor wie ik zong in 't glanzen van mijn dagen?
Voor wie ik om geen lijden heb gezwegen,
Toen ik daar doolde diep in de aardsche kringen
En 't leed der hel als rond mij zag gestegen!’
Reeds kreeg ik weer den lust mijn vreugd te zingen
Om 't voorspel van de geestlijke waardijen,
Die achter dit geheim der sterren hingen.
‘O, Danseres des Geestes’, haastge rijen
Van opgetogen woorden vloeiden samen;
‘Is 't Vuur, waarmee de zaalgen zich vermeien
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Nu dit? De letters van Zijn Heilge Namen
En van de Vlammen in die Pinksterdagen
Boven de hoofden van de Apostlen kwamen?
En is mijn zetel nu al aangedragen
En zult Ge ook daar héél dicht nabij mij blijven?
Wordt daar muziek in zoet accoord geslagen,
En mag ik Hem ook daar sonnetten schrijven?
De Hemel hooger dan 't geheel der lichten,
Die hier zoo schielijk naar beneden drijven?’
‘O, dwaas, wees rustig, gij zult mogen dichten
En met uw vingers teeknen aan de transen
De Glorie Gods en die der aangezichten
Die in de plooien van Zijn Godheid glanzen;
En zingen uit de hemelsche refreinen
En heilig dansen, dansen, niets dan dansen!’
Indien er in 't gelaat van heilgen lijnen
Kunnen zich oolijk en verguit bewegen,
Moest dat bij zulk een antwoord toch wel schijnen.
Zalig-bedeesd had ik nu schier gezwegen,
Zoo felst niet een plots lichten op kwam doemen,
Al wervlend steil ons zijn groot ronden tegen.
Het zwart-blauw ruim kon reeds zijn velden noemen
Een wieling naderende kermispleinen
Vol molens draaiend de honderden bloemen
Van hun illuminaties; 't al aan 't deinen
Om sneller steiler helling neer te glijden
En in vallei gesternten te verdwijnen;
Om zijn spiralen weer omhoog te spreiden
- Langs andre lichten, die reeds kringlings daalden Naar meerdren in den top van 't ruim aan 't rijden;
Waar manen-bleek, als leege schalen dwaalden
En kwijnden ver aan de eindelooze zoomen,
Waar zij zich al of niet meer achterhaalden.

Roeping. Jaargang 3

576
Maar eer dat groot licht recht tot ons zou komen,
Scheen zich het ruim vol vloeiend goud te neevlen;
Kransen van vlammen kwamen flakkrend stroomen,
Al vlokkend voor den kern een felst verheevlen
Van gassen gloeiend vuurvlakte overdwarlend,
Om hoog in 't brandend jachten op te geevlen
Met lijnen gloed weer dalend, dichter-warlend
Tot groot gedruisch van vanen vuur, na 't vloeien
Verspreid en plots onstuimig samen-scharlend.
Het wielen van dat weefsel wist te loeien
Zoo grootsch, dat 'k niet het licht dier ster zag breken
En onvergeetlijk spectrum openbloeien.
Maar toen ik voor den lust van 't zien bezweken,
Mij naar een prachtig centrum wilde bukken
En de oogen zich daar dronken schier aan keken,
Hief mij de Vrouwe plots met snelle rukken,
Zóó, dat ik niet kon raden haar bedoelen
En dacht teleurgesteld aan heilge nukken.
Dit scheen een sein door Haar het eerst te voelen,
Want ook in mij kwam een begeerte steigren;
Er wilde iets uit me, en aan dat plotse woelen,
Kon ik de macht niet op mijn lichaam weigren.
Ik hing te weiflen, hoe mijn ziel te geven,
Tot ik met prooisprong van geestdriftge krijgren,
Schatte de maat der vlucht om uit te leven
In stralen, die mijn aardsche hul schier droegen,
Had ik maar fel begeerd om vast te zweven.
Ik vocht nog, willend graag het eind vervroegen
En draalde voor dien glans, die ging omvangen.
Terwijl wij vriendlijk-worstlend opwaarts joegen,
Weerde ik zacht weg de Heilge, maar om 't prangen
Van eigen drang en door Haar hevig sleuren
En 't druischen van dien gloed en Haar gezangen
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Slonk mij de kracht. Nu kon Zij licht mij beuren
En joeg Zij steil mij door dat glinstrend zinken
- Waar mijn gedaant zoo door dat vuur ging kleuren,
Dat in Haar glans weerspiegelde mijn blinken.
Toen slingerde Zij diep mij, nu Zij 't won,
Of men een ster wil in een ster verdrinken,
Den Afgrond in der Goddelijke Zon.

PIERRE KEMP.

[Ton Kerssemakers]
Sirkel.
Ons leven is één eentonige wenteling
- als 'n zweefmolen om altijd etzelfde middelpunt en
in altijd dezelfde enge sirkel
van kleine bezorgdheidjes en angstige beklemminkjes
die ons geketend houden aan de aarde
en aan de dorheid van de stof.
Breek Heer,
bréék de starre schakel van deze molen
en slinger ons
uit deze krampachtige sirkel
ver, ver van et dode sentrum.

TON KERSSEMAKERS
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Tennisbaan.
In de beklemming der engten
tussen
ijzergaas
de wankele parade
van lege leventjes en voze verlangentjes
: met iedere bal slaan we 'n stuk verveling weg
en altijd
altijd blijven er ballen over in onze moede handen.
Over de koude kille vloer
kromt zich onze schaduw - een lenig dier in angst voor et naakte, strenge leven.
Waarom kromt zich
ons lijf
niet op de vloer
en kermt onze schaduw niet
de wankele luchten stuk?

TON KERSSEMAKERS

Gebed.
Heer, geef dat wij mogen worden nederig en eenvoudig
als et arme vrouwtje achter in Uw kerk:
dood voor de aarde en haar kwellingen
: haar ziel een blank heideven
in et goede licht van Uw blanke maanhostie
en open voor U
voor U alléén o Heer.
Heer, geef dat wij mogen worden nederig en eenvoudig
als et arme vrouwtje achter in Uw kerk.

TON KERSSEMAKERS
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In de tijd van dorring stond de begeerte op.
et Uur is laat en zeer verlaten de kampen onbewaakt sluip sluip m'n patroelje!
Wie heeft zichzelve
zó eiseloos overgegeven:
dat hij niet ééns verlangt
de zekerheid van z'n hand
de feilloosheid van z'n wapen
et onontkoomlik vastslaan van z'n oog
te beproeven op 'n rilde prooi-gegeven mens want zijn onze heerlike vaders geen koninklik roofdier geweest?
Laat ons 'ns wreken
(deze éne énige maal)
de schande die hun erfdeel lijdt aan óns
- Wat kan als dit vergeeflik zijn?
- en vóór de rondgang
weer onze wacht op de bastions
- Als God inspekteert:
onze wacht als 'n rij van metaalfieguren!
Richt òp m'n patroelje!
kláár: onze ogen en handen en feilloze wapens
- hoe alle kampen zó onbewaakt kunnen zijn!
en wat et erfdeel van de vaders
heerlik aan ons is behouden!
- - Schiet door me heen
de lachstem van m'n meisje
ik stuit en ik ijs. Met 'n vloek
sla ik de uiterst-gedrilde patroelje weeróm;
ze lopen vóór me:
recht en zwijgend man na man ze betrekken de wacht op de bastions:
de wacht als 'n rij van metaalfieguren En als God inspekteert
staan ze alle star en wezenloos te schreien voor zich heen
- maar God gaat hun voorbij in z'n ontzettend zwijgen.

JOS VERJANS.
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Herfst.
Voor F.V.
Over ons de grote rust van den herfstavend,
aldoor rustiger, en zéér stil:
want de dag glijdt heen als een zacht-uitstervend orkest;
en ginds de grote, rode zon die wegzinkt in den nacht.
Voor 'n wit huisje
- rond de donkere ramen et warm genot van een rode wingerd zit een oud man;
de lach der spelende kinderen rondom;
helder angelus-klokje van et klooster op de veste.
Maar nu de oude spreekt
stil luisteren de kinderen
als in den avend et donkere loof der bomen.
En uit dat donkere dal, kinderen, met de steile wanden en de
harde rotsen, was slechts één weg naar et bloeiende land in de
verte. Maar et was een duistere tunnel door de hoge rotsen. En
de mensen waren er angstig van omdat hij zo kil was, en zo
duister; en daarom ook noemden ze ém: den dood.
De grote, luisterende ogen der kinderen begrijpen niet.
Ergens luidt 'n ernstige zware klok.
Z'n sombere donkere tonen
gonzen door den stillen avend
ver weg,
tot aan et luisterend Oor van God.

Fr. M. LEONARDUS.
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Pijn en vreugde gingen voorbij.
Pijn en vreugde gingen voorbij
reeds weer zie ik mij
deze zotte jonge vogel
hoor ik mijn schrille stem
mijn al te schrille stem
van zotte jonge vogel
God ik wil meer
meer dan zo
van U zijn
geef mij weer
meer
pijn
brand mijn ogen uit met pijn
mij schrille jonge vogel
mijn stem zal luid en donker zijn
van mij schrille jonge vogel.

GERARD WIJDEVELD
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Dit deel is voltooid op H. Peter Claver, 9 Sept. 1925.
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