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De dingen die naderen.
Het was een winteravond, een avond van December. Het was al bizonder vroeg
donker dien dag, want in de laatste dagen waren de wolken niet van de lucht, zware
loodkleurige wolken, die opkwamen aan het zuid-westen en naar den
noord-oostelijken kant van den hemel dreven.
In een gehucht op een hoogvlakte in zuid-oostelijk Limburg stond het kleine huis,
in welks gevel op zij een groote poort was aangebracht. De poort gaf toegang aan
de karren, die de klaver aanvoerden en de tarwe en de rogge en de haver. In de poort
was een deur gesneden met ijzeren handvatsel. Wanneer men over de deurplank was
heengestapt, terwijl de geheele poort dichtbleef, stond men in een ruimte, waar boven
op balken de vruchten van het veld waren gestapeld in bossen, voor het dorschen
gereed. In het midden van de omringende koeien- en varkensstallen lag de mesthoop,
de bevruchter van den grond, onder gebogen ruggen met haken gesleept, dampend
van onder de pooten van het vee. Langs den mesthoop liep de spronk van
rondafgesleten keien en daar was de huisdeur, groen geverfd met koperen klopper,
glimmend geschuurd nog bij de laatste kermis.
Op zij van de poort en rechts daarvan was een klein venster gelaten in den muur,
waarvoor drie ijzeren staven; het ging niet open, maar zat vast, met heel oude ruiten,
reeds groen door de jaren. Het waren kleine ruiten met looden reepen verbonden. De
drie staven waren verroest, maar nog stevig en daar achter voelden de bewoners zich
veilig voor inbraak. Want ingebroken werd er dikwijls in die streken door de geheime
bende der Bokken-rijders, die rondwaarden des nachts; en des morgens vroeg men
zich af bij het opstaan: 'Waar zullen ze vannacht hebben gestolen?'
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Het dak van het huis sprong ver naar voren, zoodat het heenreikte met zijn dakdrup
tot boven den mesthoop. Een groote hond lag in een stal aan de ketting. Hij sloeg
aan ieder keer in den nacht, wanneer er iemand voorbijging.
Dien avond op het laatst van December, het was kort voor den dag van Nieuwjaar,
waaide het hevig op de stille hoogvlakte, waar slechts enkele huizen bijeen stonden,
niet aan elkander gebouwd, maar door tuinen en boomen gescheiden. Nu en dan
kwam de sikkel der maan achter de wolken te voorschijn. De wind gierde en deed
de ruiten rammelen. Hij rukte aan alles, waartegen hij aanvoer. Hij sloeg de kruinen
der twee lange wilgen, die naast het huis stonden, tegen elkander, zoodat er takken
van braken en de stammen kraakten. Door het huilen van den wind begon de hond
jankend te schreeuwen, nu en dan. En wederom was alles een oogenblik stil en hoorde
men in het woonvertrek, waar drie menschen bij elkander zaten, slechts het regelmatig
tikken van de muurklok, hoog tegen de witgekalkte zoldering, waar vier bruin gerookte
hammen waren opgehangen.
De drie, welke bij elkander zaten dien avond, waren Driek Dautzenberg, zijn vrouw
en zijn dochter. Hij was een lange, magere man met grijzen baard en staarde van uit
zijn houten leunstoel nadenkend in den smeulenden haard en zijn oogen knipten
tegen het zachtvonkend vuur, terwijl zijn vrouw, een kleine oude met veel rimpels
in het gezicht door haar voet een kunstig gekerfd spinnewiel deed snorren en in hare
grove werkhand het gele vlas liet loopen over het wentelend rad. De dochter, eene
kleine, blonde meid met roode wangen, waarboven bruine oogen fluks heen en weer
draaiden, was aan het breien van een kous van roode wol. Zij waren zwijgend; nu
en dan viel een woord in de stilte en na een hevigen windstoot. Er klonk buiten de
stap van een man. De hond sloeg aan en de dochter zei: 'Daar gaat Heutz al naar huis,
hij is vanavond gauw het kaarten moe.'
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'Ja! dat doet het weer,' zei de oude Driek. 'Dan wil ieder maar thuis zijn.'
Zij zeiden het beiden voor zichzelven en keken elkander niet aan. De moeder
zweeg, alleen bezig met het snorrende rad, terwijl het vlas vonkte in den schijn van
de olielamp, waarvan de pit koolde. Om de vlam beter te doen branden peuterde zij
met een haarspeld de kooltjes weg en haalde de pit wat meer naar boven.
Ineens rees Driek Dautzenberg in de hoogte en zijn lange gestalte stond
onbewegelijk luisterend stil, het hoofd een weinig voorover gebogen. 'Ik hoor iets
in den stal en ga zien, wat er is.'
Er werd inderdaad ergens gebonsd. Hij ging naar den spronk, deed de bovenste
helft van de deur van den koeienstal open en zag in het schijnsel der lantaarn, die hij
omhoog hief, vóór zich den grooten, breeden kop van een zijner koeien, welke hem
aanstaarde. Zij had zich los gemaakt van de kribbe, onrustig waarschijnlijk door het
loeien van den storm. Hij nam ze bij de ketting, die zij meesleepte en maakte ze weer
vast aan den ring.
In den weldadigen wasem van den koeienstal, ademde hij diep, gerustgesteld
doordat hij nu wist wat het was. Hij deed de haak weer dicht op de staldeur, nadat
hij met zijn groote vlakke hand op den rug van de koe nog even had geklopt. Met de
lantaarn hangend aan den arm, bleef hij een oogenblik staan op den spronk. Alles
was stil. De maan scheen vredig op de eene helft van den mesthoop, die niet door
de schaduw van het huis was verdonkerd. Hij hoorde den hond in den stal vriendelijk
janken, om te worden losgeten, doch hij zei: 'Houd je stil,' en ging weer naar binnen.
'Het was niets, de Bles had zich losgemaakt' zei hij kortaf. Zij keken niet op en
gingen door met hun werk in stil, onverschillig gepeins. Hij ging weer zitten aan den
haard, waar het vuur bijna geheel was geslonken. Hij lei er nog
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een paar stukken hout bij en gauw stegen de vlammen op door den hevigen tocht
van den wind. Door het kleine venster zag men door boomgetak heen de maan staan
aan den hemel. Wolken als verbrande hoopen van watten, togen voorbij, aan de
randen doorschijnend. Zij rafelden uit en verdwenen in de zwarte ruimte.
Niemand liep nu op den weg, die langs de niet meer dan vijfentwintig huizen,
waaruit het gehucht bestond, kropkelde. In al die huisjes, dan hier, dan daar sloeg
het negen uur op de klokken. En in al die woningen bromde het gebed van den
rozenkrans of het 'bid-voor-ons' van een litanie klagend door muren en vensters.
Er blafte een hond en er blafte er nog een en ook op het erf van Driek Dautzenberg
begon de hond weer aan te slaan, huilend als of er iets was, dat hem hinderde.
'Wat zou die hond toch hebben?' vroeg de dochter.
'Ja,' zei de vrouw, 'ik moet zeggen, dat hij nooit zoo doet, als dezen avond'. Doch
zij ging door met spinnen en trapte harder, als om het onzekere van zich af te wenden,
zoodat het wiel vlugger en vlugger snorde in de stilte.
Er werd iets geworpen tegen de ruiten van het venster en alle drie schrokken van
den slag. Maar toen Driek buiten ging kijken op de straat, bleek het een dor takje te
zijn, dat afwaaide.
'Mij dunkt, wij moesten in de week na Nieuw-Jaar nog een mis voor Nicolaas
laten lezen,' zei vrouw Dautzenberg, 'dan heeft hij drie missen gehad, en dat is toch
niet te veel.'
Dien morgen waren zij alle drie in de kerk geweest, waar zij de tweede mis voor
hun zoon hadden bijgewoond. Bij het uitgaan van de kerk waren eenige buurvrouwen
bij hen gekomen en hadden hun verzekerd, dat zij veel voor de rust zijner ziel hadden
gebeden, want het was toch erg hem te moeten missen, ook voor het werk in het veld.
Sinds jaren
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had niemand iets van hem vernomen en hij moest nu wel in Rusland zijn dood hebben
gevonden.
In de lente van 1812 was er een papier gebracht in de woning van Driek
Dautzenberg, waarbij Nicolaas, die nog geen twintig jaar oud was, werd opgeroepen.
En alhoewel hij snuif in zijn oogen had gewreven, om te worden afgekeurd, zijn
oogen bleven gezond en hij werd goed bevonden voor den dienst. Hij kreeg in
Roermond een 'feuille de route,' waardoor hem werd aangewezen naar Munster in
Westfalen te gaan en hij werd ingelijfd bij een regiment, dat bijna geheel uit
Rijnlanders bestond. Van alle zijden kwamen daar de troepen te zamen; cavallerie,
artillerie en voetvolk deden op hunne marschen de wegen dreunen, die naar Münster
voerden. En uit die stad had hij nog een brief geschreven en vrouw Dautzenberg
vertelde het met trots aan de buren, die met haar uit de kerk kwamen, want schrijven
kon hij mooi, Duitsch en een weinig Fransch lezen ook. Dat had hij geleerd in de
school van een ouden zwaarlijvigen rijksontvanger, die den dienst wegens veelvuldige
dronkenschap had moeten verlaten. Giesen heette die. En Nicolaas had nog dikwijls
verteld, hoe die meester om zijn jongens in de klas te doen zwijgen, eenige oude
vodden doopte in een emmer met water, die naast hem stond; een dweil of stukken
van een rok van zijn overleden vrouw; die wierp hij dan de stilte-storende jongens
in het gezicht, omdat hij zelf lijvig en zwaar en vol rheumatiek zich moeilijk kon
bewegen. Nicolaas leerde vlug en alhoewel hij klein was, blond en tenger, was hij
de eerste en beste leerling van meester Giesen, die hem menig heiligenprentje had
gegeven. Ook liet hij hem de letters leeren aan de laatstaangekomen kinderen, wanneer
hij zelf verkoos een dutje te doen in de kamer naast die, welke tot school was
ingericht; kinderen, waarvan er een bij gebreke van een spaboek een ouden brief
meebracht, om te leeren lezen, jaren geleden door zijn vader ontvangen.
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Zoo praatten de menschen, die in de kerk den dienst voor Nicolaas hadden
bijgewoond, terwijl ze naar huis gingen. Sinds meer dan drie jaren had men niets
meer van hem vernomen, en Caspar, de zoon van Rademakers Neer uit Waubach,
die met hem was vertrokken en al twee jaar terug was uit Rusland, had hem nog in
Wilna gesproken, toen hun beide regimenten bij een brandend dorp elkander
ontmoetten. Onder maarschalk Ney was Nicolaas moeten trekken naar Malo
Jaroslawetz, terwijl Caspar in het leger van maarschalk Oudinot in Wilna achterbleef.
Van velen hoorde men, dat zij met het groote leger naar Rusland waren gegaan en
zij die in de landen tusschen Maas en Rijn terug waren gekomen, hadden verteld,
hoe duizenden waren bevroren in de onafzienbare ijsvelden of door de Russen
neergeschoten in kleine gevechten. Menigmaal hadden honderden des avonds
uitgehongerd en moe zich te slapen gelegd; meestal vielen ze zoo maar om op den
grond; des anderen daags stond de helft weer recht, de andere helft was bevroren.
De sneeuw viel onophoudelijk, zij verdwenen er onder en niemand wist, waar ze
waren gebleven. Soldaten, paarden, wagens verdwenen geleidelijk in het stille
sneeuwen op de oneindige vlakte of in de wervelende stormen van sneeuw en ijzel
bij dag en bij nacht.
***
Iedereen op het dorp en in den omtrek wist het: Nicolaas Dautzenberg was gevallen
in Rusland. Niemand wist waar, maar iedereen wist, dat hij dood was. Maar och, zoo
velen waren daar verdwenen!
***
Op dien avond in het laatst van December was het ruim een half jaar geleden, dat de
Pruisen en vroeger ook Kozakken voorbij waren getrokken door het Zuiden van Lim-
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burg, en ook op den Lichtenberg langs het huis van Driek Dautzenberg waren zij
voorbijgegaan. Zij hadden aan de huizen geklopt en schnaps geëischt en hun dank
was een goedkeuring geweest in de woorden: 'goed schnaps', meer konden zij zich
niet verstaanbaar maken. Zij waren verder gemarcheerd, naar Waterloo heen, de
plaats der groote beslissing.
Nu was alles weer rustig in de landen tusschen Maas en Rijn en ook over heel
Europa was kalmte gekomen. Napoleon zat ver op een eiland gevangen in een anderen
hoek van de wereld. Men zeide wel, dat hij nog eens in Frankrijk zou verschijnen,
vroeg of laat, maar de meeste menschen geloofden daar niet meer aan, want ook de
keizer was een mensch en met hem was het nu eenmaal uit.
Nicolaas hadden zij verloren, dat was zeker. Het was hun eenige zoon. Driek en
zijn vrouw hadden in hem hun steun gezien en hun trots. De dochter telde in hun
oogen maar weinig, doch nu hij er niet meer was, vonden zij in haar hun eenige
vreugde. Zij sloten zich met hun drieën nauwer aaneen en treurden peinzend over
hem, die hun was ontnomen.
Zij hadden al twee missen voor hem laten lezen. Na een of twee weken, wilden
zij nog een derde voor hem laten opdragen. Driek zou een dezer dagen naar de pastorie
gaan en het geld aan den pastoor brengen.
In het gieren van den wind voelden zij zich nu rustig na het genomen besluit. Driek
nam den rozenkrans, die op een spijker tegen den muur hing en de twee vrouwen
namen den hunnen uit hun zak.
'Laten we dezen rozenkrans weer voor Nicolaas bidden', zei de moeder en zij bad
vóór, duidelijk en innig, terwijl zij alle drie ieder voor een stoel, met de ellebogen
daarop gesteund en op de knieën gelegen, plechtig de woorden der gebeden uitspraken.
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Nu scheen het hun alsof de klok langzamer tikte, maar de storm gierde en floot
heviger en heviger door de kieren van de deur en om de muren. Soms viel een
stroowisch van het dak. Dat hoorden zij niet, doch wanneer een tak van een boom
neerplofte, schrokken zij en baden zij luider. Om hen niet te verontrusten, zei Driek
dan tusschen twee weesgegroeten: 'Dat geeft brandhout en dat spaart me een
kruiwagen naar Kerkrade.'
De rozenkrans was ten einde en Driek hing hem weer aan den spijker, onder een
afbeelding van de kruisiging in dof-zwarte lijst, waarop een takje stak van gezegenden
palm, stoffig en geel verkleurd. Het was een voorstelling met hevige kleuren van
rood en groen. Aan den voet van het kruis zag men een huilende Magdalena, rossig
en blank met goudgelen mantel, waaruit een naakt been stak in knieling, als symbool
van het boetende vleesch.
Maar de vrouw nam nog boven van de kleerkast haar gebedenboek, met groote
letters rood en zwart, dat eenmaal had toebehoord aan haar grootvader, vol bladzijden,
waar de duimen bruine plekken hadden geknepen.
'Laten wij bidden de litanie voor de zielen in het vagevuur, opdat Nicolaas gauw
worde verlost.'
De anderen spraken niet tegen en het 'verlos hen, o, Heer!' klonk smeekend tegen
de muren en zoldering.
'Werd er niet aan de deur geklopt?' zei Lena, de dochter, op eens, midden in het
gebed.
'Ik heb niets gehoord,' zei de man.
'Neen, ik ook niet,' zei de oude vrouw en las verder voor uit het kerkboek.
'Ik moet me hebben vergist', zei Lena, toen de litanie uit was en de oude vrouw
het boek weer zorgvuldig op zijn plaats had gelegd, waarbij zij reikend op de teenen
moest staan.
'Wij zullen gaan slapen,' meende Driek, 'het is al over tien en op den heelen
Lichtenberg is iedereen naar bed.'
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'Die hond wil niet stil zijn van avond, daar slaat hij al weer aan, wat zou dat nu weer
zijn? Ik hoor toch niets.'
Ze stonden alle drie recht op, zwegen een poos en toen zeiden de vrouwen: 'Ik
hoor niets.' Toch begon de hond nu luid te blaffen, alsof er iets was; geleidelijk
zwaarder, met korte tusschenpoozen eerst en dan met harde stooten, druk achter
elkander. En dan was het weer, alsof hij iemand wilde aanvallen en snauwend bijten
en men hoorde hem springen aan de ketting, alsof hij iemand wilde te lijf en wat het
ook kostte, zich los wilde wringen. Dan deed hij weer, alsof hij blij was en jankend
zich verheugde. Zoo zou hij toch niet doen, meenden zij, wanneer er een dief sloop
om het erf.
Zou het ook de vos zijn, die in het hoenderhok was geklommen? Maar hoe zou
die komen op het erf, daar alles toch goed was gesloten? Misschien had hij zich
doorgewerkt onder de poort. Zij hoorden nu ook den hond van den buurman Hansen.
Zij kenden hem aan zijn heesche, grimmige stem.
'Neen,' zei Driek Dautzenberg, 'dat is niet de vos, dat hoor ik aan den hond.'
'Och, weet je,' zei Lena, 'ik hoorde dezen morgen van Joep Logister, dat Heutz op
den das wou gaan, van nacht. Ik denk, dat zijn honden al los zijn.'
'Neen, dat geloof ik niet, dan was hij al lang weg,' antwoordde de vrouw.
Zij begonnen onrustig te worden. Zij wisten niet of goeds of kwaads in aantocht
was.
Wat kon er dan zoo laat nog gebeuren? Zou de pastoor ergens hier bij een zieke
zijn geroepen?
Driek ging de poortdeur open doen, maar hij zag niets. Het was donker, de maan
was met wolken bedekt. De hond jankte zachter, doch goedkeurend. Wrevelig sloot
hij de deur weer toe, voelde er nog eens op en trok er aan of ze wel goed dicht was.
Zij zat vast.
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Hij had er niet opgelet, dat de hond goedkeurend instemde, toen hij de deur opende
en even naar buiten keek, en nauwelijks had hij ze gesloten of de hond begon weer
te blaffen.
Maar toen hij bezig was zich uit te kleeden, zijn vest op een stoel naast het bed
had gelegd en nog eens met de pook wilde roeren in het vuur, Lena haar stoel tegen
den muur zette, om naar bed te gaan, werd er met een stok, zacht tegen het venster
getikt.
'Wie is daar?' riep Driek, terwijl vrouw en dochter onbewegelijk van den schrik
naar het venster bleven staren.
'Nicolaas,' antwoordde een stem.
Driek greep naar zijn geweer aan den muur, maar het was niet geladen en de
vuursteen was gebarsten. Hij nam het bij den loop, gereed met de kolf door de ruiten
te slaan, als er iets naar binnenkwam. Maar zijn vrouw vatte hem bij den arm en zei
fluisterend: 'Wacht! Vraag nog eens wie er is.'
Toen zagen zij een witte hand kloppen tegen de ruiten en zij hoorden nu duidelijk:
'Doet open, hier is Nicolaas.'
'De hemel sta ons bij,' riep Lena hardop, 'hij is het! Het is de stem van Nicolaas.'
Zij sidderden alle drie op hun beenen en Driek ging open doen.
Ja, hij was het.
De vader en de zoon ijlden naar binnen en daar stond hij in het licht van de lamp
vóór hem.
'Jij bent het toch, Nicolaas. Ik kan het haast niet gelooven. Dat doet die baard,' zei
de oude vrouw.
'Ja,' zei Lena, 'hij heeft een langen baard gekregen, maar hij is het.'
'Ik dacht, dat er inbrekers waren en had het geweer al gereed.'
Zij lachten nu alle drie en onder het lachen droogden de
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twee vrouwen hun tranen af met de schorten. Zij spraken vlug door elkander. De
vader hield met beide handen zijn hoofd boven de ooren vast in verbazing. En om
zich te kalmeeren herhaalde ieder: 'Neen, ik kan het niet gelooven.'
Alle drie betastten Nicolaas bij de schouders, bij de armen en bij zijn baard, die
zijig en rossig tot op de borst reikte.
'Ja, hij is het zelf.'
'Men zou je haast niet meer herkennen.'
'Je bent zoo breed in de schouders geworden.'
'Je ziet er uit als een burgemeester.'
Zij stonden alle vier daar heftig gebarend, alle vier dicht bijeen. Een onzichtbare
band snoerde hen tezamen op eens. Hunne woorden overstemden het tikken der klok
en het gehuil van den storm. En toen Lena gauw den hond ging los maken, vloog die
in sprongen van blijdschap tegen Nicolaas op en toen het dier daar mee niet wilde
ophouden, trachtte hij hem zacht weg te duwen om vrij te kunnen spreken. Het beest
had hem reeds lang gespeurd, want voor dat hij tegen de ruiten klopte, was hij eenigen
tijd blijven staan voor de poort, heel stil. Hij had het huis en de omgeving, de boomen,
den waterpoel aan de andere zijde van den weg in de maneschijn bekeken. Huiverig
was hij geweest om aan te kloppen aan het huis. Hij was bang, dat in dien tijd, dat
hij weg was geweest, zijn moeder of zijn vader zou zijn gestorven, zijn zuster
misschien getrouwd, want dat ook, zou voor hem een leegte zijn. Hij had dikwijls
gewenscht het huis en zijne familie terug te vinden, geheel, zoo als hij die had verlaten.
Bij zijn komst dezen avond had hij het venster nog verlicht gezien en had geluisterd
en met zijn oor tegen den leem van den muur had hij ze hooren bidden, en ja, hij
herkende duidelijk de stem van zijn vader en die van zijn moeder en van zijn zuster
in het luide gebed, maar hij wist niet, dat het hem gold. Hij had ook den hond hooren
aanslaan. Niemand was hij tegengekomen in het gehucht.
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Niemand had hem nog gezien. Zijne thuiskomst was dus nog een volkomen geheim,
waarin hij zich nog veilig voelde, als in een nieuw opgebouwde woning van vreemd
en eigen bestaan. Maar hij kon niet anders, hij moest de losgemaakte schakels van
het heden weer aanknoopen aan het vervlogen verleden. Hij moest zich toch kenbaar
maken. Wel was hij onbewust bang voor de belangstelling van het geheele gehucht,
van het dorp en van den omtrek en een tijd lang zou hij zijn rust moeten verliezen.
Hij kon nog weg in het donker van dezen Decemberavond en het zou zijn, alsof hij
niet op den Lichtenberg ware geweest en of hij in Rusland ware gebleven, want
nergens had hij zich kenbaar gemaakt, alvorens hij hier kwam. Wel had hij verteld,
dat hij terugkwam uit Rusland in de een en andere herberg en op den bok van een
postkoets, maar hij had zijn naam niet gezegd. Doch hij kon niet anders. Hij had
bijna drie jaren verlangd om terug te gaan naar hier. Wat zou hij elders in de wereld
doen? Hij hoorde nergens anders thuis en hij klopte.
Zij zagen nu alle drie, dat hij ouder was geworden en een man, rijp van gebaren
en voorkomen, breeder ook in de schouders. De trekken van zijn gezicht waren niet
meer die van een jongen, zelfs niet meer die van een boer. Hij had iets heerachtigs
gekregen, alhoewel zijn kleeren oud waren en versleten.
De vader nam een mes, klom op een van de stoelen, haakte een ham af en van het
bruingerookte vleesch sneed hij stukken af met een gebaar, alsof het er niet op
aankwam, hoe groot zij uit vielen. De moeder haalde uit den kelder een roggebrood
en alvorens het aan te snijden maakte zij het teeken van het kruis er over heen met
het mes, en het houdend tegen het lijf, sneed zij er lange, dunne sneden van met
groote blijdschap op haar gezicht. Lena kwam aangedragen met de boter, de witte
melkkaas en de bruine zeem en in den ketel van geel glimmend koper werd de koffie
bereid.
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'Dien ken ik nog,' zei Nicolaas wijzend op den koffieketel. 'Dien heeft Lena zoo
dikwijls voor mij gebracht naar het veld, als het oogst was.'
Nu moest hij vertellen, doch eerst moest hij eten, zeiden zij alle drie. Ja, hij had
een geweldigen honger en hier in het ouderlijk huis smaakte het eten hem beter dan
ergens anders ter wereld. De warme koffie deed zijn geest weer opleven en maakte
hem helder. Nu eerst scheen het hem, dat hij volkomen blij was.
Met kolen en telkens nieuwe blokken van hout steeg een hooge vlam in den
schoorsteen. De haard scheen de bange tijden te willen wegbranden en angst en
ongeluk in de vlam te doen verdwijnen.
Ieder op zijn beurt schoof de ham naar hem toe en de boter en het brood. De moeder
stond op en sneed nog twee lange sneden. En uit den koffieketel, die op tafel bleef
staan, moest hij veel kommen drinken.
***
Tusschen het eten door vertelde hij al zoo het een en het ander.
Dagen lang, ja veel weken hadden zij gemarcheerd om in Rusland te komen. Zoo
als ze zich wel zouden herinneren, was hij vertrokken over Gangelt. Daar had hij
nog den ouden heer Verkooijen aan de deur zien staan, toen hij voorbij ging. Die
had hem veel geluk gewenscht. Rusland was zoo ver, dat men zich hier er geen
denkbeeld van kon maken. Bij de rivier de Njemen kwamen alle troepen bij een.
Hoeveel honderdduizenden er waren, dat wist hij niet. Daar op een hoogte zagen zij
Napoleon staan. Alle regimenten riepen het een na het ander in het overtrekken:
'Leve de Keizer!' En hij zag hem zwaaien met zijn hoed, toen zijn regiment over de
brug ging. In het begin van den veldtocht zagen zij haast geen Russen. Die hadden
alle levens-

Frans Erens, Vertelling en mijmering

18
middelen meegenomen of verbrand. Bij Wilna had hij nog Caspar van Rademakers
Neer gesproken. Ja, dat wisten ze, zeiden zij. Waar die gebleven was, dat wist hij
niet. Daags daarna trokken zij verder naar Malo-Jaroslawetz. Niet ver daarvan af en
vóór dat zij er waren, werd hij op een morgen in zijn rechterbeen geschoten. Hij bleef
liggen op een akker; hij kon niet verder. En toen hij weer tot bewustzijn kwam en
zich oprichtte, zag hij zijn regiment niet meer. Hij hoorde nog geweerschoten ver
achter een bosch. Kort bij hem lagen nog drie soldaten, die gedood waren. Toen
kroop hij onder een brug van een kleine rivier, die in zijn nabijheid was. Dat water
was voor hem een groot geluk, want hij had ergen dorst. Daar wiesch hij zijne wonde
uit en verborg zich in een klein hol onder die brug. Niet lang daarna hoorde hij
soldaten over de houten planken van de brug marcheeren en uit gesprekken, waarvan
hij eenige klanken opving, merkte hij dat het Russen waren. Dat gestamp boven hem
duurde heel lang. Het moesten er wel veel geweest zijn, daarom ging hij plat op zijn
buik liggen, naast het stroomende water. Hij kon haast niet ademen van angst, want
als er een aan de rivier kwam om te drinken, zou hij ontdekt zijn geworden. Hij bleef
daar den heelen dag liggen. Toen het begon te donkeren en hij na de rust zich beter
kon bewegen, kwam hij uit zijn hol te voorschijn en zag hij niet ver van zich af een
groot kasteel liggen. Met moeite sleepte hij zich daarheen. Bij de poort gekomen,
klopte hij met een dikke steen daarop. Nadat hij heel lang had geklopt, ging de poort
open en hij zag een oude heer met een bediende, die een lantaarn droeg en hij vroeg
of ze hem niet konden laten slapen. Hij kon zich in het Fransch verstaanbaar maken.
Hoe het kwam, wist hij niet, maar de oude heer gebood dadelijk aan zijn bediende,
dat hij voor een bed moest zorgen. Niets mocht mij mankeeren, voegde hij er streng
bij. Zijn naam was prins Narischkin. Hij woonde daar geheel alleen, met twee jon-
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gens van tien en twaalf jaar, kleinzoons van hem. Hun moeder was dood en hun
vader was generaal in het Russische leger. Toen hij na eenige weken bijna genezen
was, vroeg de prins hem of hij niet bij hem wou blijven op het kasteel, om de twee
jongens les te geven in het Fransch en in het Duitsch. Wanneer hij het voorstel niet
aannam, zeide de prins, moest hij hem aangeven en hij zou dan als krijgsgevangene
worden weggevoerd. 'Ik was niet dom, jullie weet, dat Nicolaas nooit dom was. Ik
nam het aan en ik leerde die twee jongens Duitsch en Fransch. Ik heb mij over niets
te beklagen gehad en bleef daar twee jaren. Toen stierf de oude prins en ik wilde
naar huis terug.'
***
Lang had hij noodig gehad om op den Lichtenberg terug te komen. Veel van den
weg had hij te voet afgelegd, maar dikwijls ook was hij op wagens en karren
geklommen, die hem, al was het maar eenige uren, verder brachten. Ook had hij hier
en daar op den bok naast een postiljon gezeten en zoo was hij nu hier, Goddank!
***
Zoo vertelde Nicolaas den nacht door, tot vroeg in den morgen. De hanen hadden
reeds meermalen gekraaid overal in de rondte, de een na den ander van huis tot huis,
toen zij alle vier tevreden gingen slapen. De storm was gaan liggen en van de daken
der huizen en van de takken der boomen dropen de regendruppels der afgetrokken
buien. Schoonge-wasschen was de lucht en in de aankomende helderheid van den
jongen dag, verdwenen de laatste sterren.
Zij sliepen alle vier den vasten slaap van menschen wier wenschen zijn vervuld.
Op dien nieuwen dag zagen de voorbijgangers een vreemden man in de poort staan
van Driek Dautzenberg. Zij keken

Frans Erens, Vertelling en mijmering

20
hem aan, verwonderd en wisten niet wat te denken, doch de meesten herkenden hem
gauw en zij juichten.
Aan ieder moest hij vertellen, wat hij had gedaan en hoe hij terug was gekomen.
Vlug ging het nieuws van zijn terugkeer door de dorpen van den omtrek. De een
vertelde het aan den ander bij de begroeting en aan den put, waar het drinkwater
werd gehaald, was het dagen lang een gesprek van jonge en oude vrouwen.
De pastoor en de burgemeester van het dorp kwamen om Nicolaas te zien en weken
lang zaten er bezoekers in het huis van Driek Dautzenberg en iederen avond en tot
laat in den nacht moest Nicolaas vertellen van Rusland en Napoleon.
1915.
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De haarlok.
Het volgend verhaal werd mij door een vriend gedaan, dien ik jaren geleden op de
kostschool had gekend. Ik had hem uit het oog verloren, toen een feestdiner in een
provinciale hoofdstad ons bij toeval te zamen bracht. Daar zaten wij naast elkander
en tusschen de gangen en schotels, die, zooals bij een diner in eene copieus levende
relatief belangrijke, gewichtig doende kleine stad naar gebruik zeer talrijk waren,
vertelde hij deze vreemde geschiedenis. Ik geef mijn ouden vriend het woord.
***
Dien avond (het vroor buitengewoon hard) was ik afgestapt aan een klein station in
de Ardennen, dat bij dennebosschen was gelegen. Het diende als halte voor
houthakkers en in den zomer voor toeristen, die van daar uit hun tochten maakten.
Het was nauwelijks vijf uur in den namiddag, maar het was al geheel donker. De
lucht was vol sterren. Ik moest van af het station, waar ik alléén met dien trein
uitstapte, nog een half uur loopen, eer ik aan de plaats kwam, waar ik heen wilde.
Ik ging namelijk een oom bezoeken, die daar op zijn kasteel woonde. Dit lag op
een kwartier afstand van het dorpje X. Hij was kolonel geweest en had in dienst van
Engeland deel genomen aan de expeditie in Egypte, waar hij werd gewond. Toen hij
hersteld was, trok hij zich terug op het kasteel van zijn vader, die eenige jaren te
voren was gestorven.
Dit slot was al lang in zijn familie geweest. In de zeventiende eeuw had een van
zijn voorouders het van den Koning van Frankrijk ten geschenke ontvangen om zijn
moedig gedrag in den slag van Rocroy.
Mijn oom was iemand, die gaarne alleen leefde. Daar in die eenzaamheid van de
Ardennen was hij uren ver sporens van zijne familie en vroegere kennissen verwijderd.
In zijn
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woning was hij geheel alléén met een ouden knecht, meer dan twintig jaren ouder
dan hij zelf. Een kookster, die overdag op het kasteel kwam werken, ging in den
namiddag naar het dorp terug. Mijn oom was niet getrouwd en hij was dat ook nooit
geweest.
Het was een prachtig, maar een weinig vervallen oud slot met twee ronde, met
klimop begroeide torens op de hoeken van den voorgevel. Bij een dezer torens liep
een trap naarboven naar de kleine ingangsdeur, in boogvorm, met ijzer beslagen en
van eikenhout. Langs een zijde van het kasteel liep een riviertje, dat ik niet bij den
naam zal noemen, om mijn oom, die bij enkele menschen bekend is, niet onaangenaam
te zijn.
Ik wist van hem heel weinig; niemand wist veel van hem. Hij hield met niemand
eenige correspondentie.
Daar ik met den occultist Stanislas.... bekend was en deze hem mijn naam had
genoemd, zoo was ik niet door mijn bloedverwantschap, maar door mijn vriendschap
met den vermaarden occultist bij hem tot eenig aanzien gekomen.
Laat ik vooraf vertellen, dat ik geheel bij toeval met den occultist in relatie was
geraakt.
Ik dineerde in een crêmerie van de Rue Monsieur-le-Prince en had een 'plat de
soissons' besteld, dien de garçon tot mijn verwondering voor mijn overbuur aan het
zelfde tafeltje neerzette. Ik maakte eenige aanmerkingen, waaruit bleek, dat ook mijn
overbuur die zelfde schotel had gevraagd. Door zijn manier van antwoorden
interesseerde hij mij en ik misschien hem. Wij zagen elkander weer in de crêmerie
Polydore en zoo ontstond een duurzame omgang.
Omdat wij beiden in de zoogenaamde fatsoenlijke kringen échec in de liefde
hadden geleden, en de 'monde' voor ons scheen gesloten ten opzichte van het huwelijk,
bezochten wij te zamen theaters en occultistische bijeenkomsten. Zoo waren wij
vertrouwde vrienden geworden.
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Dien avond, dat ik aan het stationnetje was afgestapt, was het, zooals ik zeide, hevig
koud. Mijn stap klonk luid op de harde kasseien en de melkweg stond klaar aan den
hemel. Nu en dan verschoot een ster en scheen in de verte van het onbekende te
verzinken. In het dorp klonk mijn stap hol tusschen de kleine huizen en hier en daar
vloog een hond blaffend de straat op. Achter de witte gordijntjes van sommige
verlichte vensters zag ik de schaduwen der bewoners zich bewegen. Schuw tegen
den muur gekropen wachtte fonkeloogend een kat, totdat ik voorbij was. Bij het
kasteel gekomen moest ik een brugje over en schelde. De schel luidde in den gang
met den zwaren klank van een klok. Alles bleef stil. Ik schelde nog eens en hoorde
toen eenig gestommel. De deur werd open gegrendeld en ik zag voor me de flauw
verlichte gestalte van den ouden knecht, die me vroeg, wat ik wenschte. Toen ik mijn
naam zeide, bleek hij van mijn bezoek te weten en mij aandienende, liet hij mij in
de huiskamer van mijn oom binnen. Deze zat daar in een grooten leuningstoel voor
het haardvuur in een boek te lezen. Toen hij me zag, stond hij op, legde het boek
weg en stak mij zijn warm drooge, vaste hand toe, die hij vlak en gespannen hield,
de vingers aaneengesloten. Hij drukte zijn tevredenheid uit mij te zien, want, en dit
voelde ik duidelijk, hij wist, dat hij in mij een met hem verwanten geest kon
vermoeden. Toch was ik maar een nieuweling in de occulte wetenschappen. Ik had
zelf nooit iets bovennatuurlijks aanschouwd en ook het occulte was mij practisch
vreemd gebleven. Ik had veel gezocht in die dingen, doch stootte telkens op een
ondoordringbaren muur en moest mij tevreden stellen met de gedachte, dat er
buitengewone dingen bestaan, dat wij leven in een onbegrijpelijke wereld om ons
heen, dat wij zijn omringd door mysteries en dat wij zelf aan ons zelven het grootste
mysterie zijn.
Mijn oom begon mij te vragen of ik geen honger had en
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toen ik daarop verzekerde, dat het wel zoo was, trok hij aan een prachtig oud
schellekoord en liet door den knecht Jean een paar koude patrijzen brengen met een
flesch Bordeaux, wier kurk, zooals ik zag, zeer oud en brokkelig was. Het smaakte
mij bijzonder na mijn spoorreis en wandeling en meer dan de helft van de flesch en
een heele patrijs versterkten mijne verslapte krachten.
Hij noodigde mij nu uit in zijn bibliotheek nog een sigaar te rooken, omdat daar
ook vuur brandde en gemakkelijker stoelen mijn vermoeide leden zouden kunnen
brengen tot meerdere behagelijkheid.
'Dat vind ik een uitstekend idee, maar veroorloof mij even 'mijn zakdoek in mijn
overjas aan den kleerenstandaard te 'gaan halen', zeide ik.
Zoo deed ik. Mijn oom ging al naar de bibliotheek en bestelde aan Jean de koffie
daar te brengen.
In de gang, waar ik mijn zakdoek wilde nemen, zag ik naast de deur plotseling
een witte vrouwengestalte staan. Geheel onbeweeglijk, als een beeld van witten steen
met sluiers van marmer. Ik ook was als versteend en ik zag haar oog goedig, maar
strak mij aanstaren.
Binnengegaan in de bibliotheek beefde ik nog en was mijn gezichtsuitdrukking
nauwelijks meester. Ik zeide mij, dat het een zinsbegoocheling was geweest en dat
ik mij moest hebben vergist. Ik had mijn zakdoek maar heel vlug gehaald en was
weer gauw naar binnen gegaan, om mijn oom niet te laten wachten. Juist bracht Jean
de koffie binnen in een kan van zeer oud zilver. Hij schonk hem in kopjes van
oud-Sèvres vol minnegodjes en roosjes. De zinrijke weelde, waardoor ik zoo opeens
werd omgeven, het gedempte licht neervloeiende uit de twee fijn sévres porceleinen
olielampen, de geheimzinnige portretten, die mij beloerden van de wanden, de
Beauvaiszetels, die op tronen geleken, de vergulde banden der bibliotheek en de in
hout gebeeldhouwde schoorsteen-
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mantel gaven mij een gevoel van behagelijkheid, die spoedig meester was over den
schrik, welke mijn ledematen had doen trillen.
Al pratende met mijn oom stond ik op van mijn zetel en beschouwde de ruggen
der boeken tegen de wanden. Banden met goud overvloedig versierd uit de
zeventiende en achttiende eeuw naast banden van perkament, wit als marmer. Ik las
de namen van Agrippa, van Wierus, Bodinus, en een folio van Delancre! Ja, Pierre
Delancre, die ik zoo lang gezocht en nooit had kunnen machtig worden. Ik had er
honderd gulden voor geboden bij een antiquaar. Ook zag ik modernen o.a. Eliphas
Levi en Fabre dOlivet. De discretie verbood mij aan de boeken te raken, want ik
wist, dat mijn oom nooit boeken uitleende en ik begreep, dat zijn gedachtenwereld
met die der daar vertegenwoordigde auteurs was samengeweven, waarin ik niet
roekeloos zelf mocht ingrijpen. De bibliotheek reikte tot de hooge zoldering en een
trapladder, die naast de mahoniehouten boekenkast stond, deed mij vermoeden, dat
er nog ongekende schatten daarboven in de schemerende hoogte waren verscholen.
Mijn oom vertelde van den oorlog in Egypte, dien hij had meegemaakt. Zijn verhaal
deed hij geheel toonloos. Hij had iets zachts in zijn stem en ook in zijn gebaren.
Waarschijnlijk had hij dat vroeger niet, toen hij nog in dienst was. De eenzaamheid
had hem verfijnd en weeker gemaakt, doch bevattelijker ook voor indrukken van
buiten. Zijn oogen daarentegen hadden den scherpen blik van een man, die de dingen
doorgrondt, van iemand, die steeds verder zoekt. Die tegenstelling tusschen blik en
gebaar had voor mij iets vreemds, iets dat ik mij niet goed kon verklaren.
Hij zweeg plotseling. Waarom, weet ik niet. Ik dacht, dat hij opeens tot de
ontdekking kwam, dat het al laat was geworden, en naar twaalf liep. Ik stond op van
mijn stoel en zeide, dat ik vermoeid was en naar bed wilde. Hij schelde Jean, den
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knecht, die na lang wachten, (blijkbaar had hij geslapen) in zijn bruine livrei, waarvan
de knoopen zeer groot waren en bizonder glommen, verscheen. Bij het bedienen aan
tafel, dit vergat ik, droeg hij een blauwe livrei, insgelijks met groote glimmende
knoopen.
'Jean! breng mijnheer naar zijn kamer, want hij zal zelf den weg moeilijk vinden.'
Inderdaad; aan het einde van den gang moest ik een steilrechte trap op naar boven
en kwam daar weer op een gang, langs veel kamers, waarvan eenige, wier deuren
open gaapten in het donker. Ik volgde Jean, die met een groote zilveren kandelaar
mij voorging. In het voorbijgaan keek ik schuins in een open kamer en zag ik in het
donker iets, dat mij een witte gedaante leek; het kon dezelfde zijn, welke ik een paar
uren te voren in den gang had zien staan. Doch ik ging Jean achterna en weldra
bereikten wij mijne slaapkamer, die met twee vensters op een binnenplaats uitzag
en met een derde op het bosch. Jean vroeg mij, wanneer hij mij moest komen wekken,
wenschte mij 'goeden nacht' en ging heen. In de verte hoorde ik op de gangen zijn
stappen verdwijnen. Ik keek eens rond en stak nog de tweede kaars aan, die op een
luchter op de tafel stond. Aan den muur hingen twee groote gravuren. De eene stelde
den slag van Wagram, de andere dien bij Austerlitz voor. Buiten het bed stonden er
eenige stoelen en een leuningstoel voor de tafel, bedekt met een donkergroen kleed.
In den anderen hoek van de slaapkamer was nog een deur, die ik eerst niet had
opgemerkt, omdat er een portière voor hing. Ik schoof die weg en zag in de deur een
kleine ronde opening niet grooter dan de vorm van een rijksdaalder. Toen ik er door
wilde kijken en er de kaars bij hield, zag ik iets, waarop ik bleef turen om te weten
te komen, wat het was. Toen zag ik, dat het bewoog, heel weinig. Was het
verbeelding? of zag ik werkelijk iets bewegen, dat glom. Ja, het was een groot oog,
dat leefde. Het was vast tegen de opening aangedrukt en
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keek mij aan. Er was dus een mensch achter die deur. Ik voelde mij ongewapend,
had niets bij me, waarmede ik mij had kunnen verweeren. Ik draaide het slot om en
ging op zij. Bij nader overwegen nam ik mijn wandelstok en besloot de deur open
te doen, om van aangezicht tot aangezicht met den man of de vrouw te staan, die
daar achter loerde. Naar beneden gaan durfde ik niet. Ik zou in de oogen van mijn
oom, ja zelfs van Jean, belachelijk zijn geworden. Ik zette beide kaarsen brandende
op tafel, draaide het slot weer terug en wierp de deur met een duw open, terwijl ik
mijn stok in de hand hield. Ik zag niemand en keek in eene donkere, bijna geheel
leege kamer.
Ik luisterde, maar hoorde nergens iets. Alleen het riviertje ruischte zacht beneden
langs den muur. Het geheele kasteel lag in diepe rust. Toch kraakte op eens de groote
mahonie houten kleerenkast. Zij had al eens gekraakt, maar ik had er niet op gelet,
omdat mijn gedachten met het geheimzinnige oog bezig waren geweest. Nu herinnerde
ik mij dat geluid. Zou ik aan verstandsverbijstering lijden? Misschien mij enkel zulke
dingen verbeelden, omdat nu eenmaal zoo een oud kasteel zulke dingen moest doen
zien of doen beleven? Ik had toch tweemaal die gestalte van een vrouw gezien. Dan
was dat zeker ook verbeelding geweest. Ik was misschien plotseling gek geworden,
zonder het zelf te weten. Men zegt immers, dat er veel krankzinnigen zijn, die niet
weten, dat zij van zinnen zijn. Ik nam echter dien avond positief aan, dat daar een
vrouw in het wit was en ik was ook overtuigd, dat ik door dat gaatje een oog, een
levend oog had gezien. Niemand zou het natuurlijk willen gelooven. Ik nam mij dus
voor het maar geheim te houden, er niemand iets van te zeggen.
Ik moest bepaald gek zijn. Ja, gek en nog nooit was er een gek in mijn familie
geweest, voor zoover ik wist. Dus ik was de eerste gek! dat is toch vreeselijk. Waar
is de grens tus-
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schen krankzinnigheid en gezond verstand? De krankzinnige zegt: 'Mijn hoofd is
van glas.' Maar de gezonde zegt 'mijn hoofd is als van glas'. Daar ligt het. Waneer
ik zeg 'als van', dan ontglipt mij de realiteit niet. Daar komt het op aan. Toch kan
men nutteloos te ver gaan en zich begeven in het rijk der gedachte, der zuivere
gedachte. De zuivere gedachte is nog iets anders dan de Reine Vernunft van Kant.
Nietzsche was eerst niet krankzinnig, hij stelde zich te ver buiten den stroom der
ideeën, doch hij bleef worstelen in de realiteit, maar hij was er aan verbonden slechts
door een heel fijn draadje. Die vrouwengestalte was er en dat oog was er. Dit had ik
duidelijk waargenomen. Waren die er duidelijk geweest, dan was ik niet krankzinnig.
Doch ik wist het niet en besloot mij uit te kleeden en te gaan slapen. Dat was zeker:
dien avond wankelden de grondvesten van mijn wezen. Dit denken en wroeten in de
wereld van het onbekende verdreef de angst uit mijn hoofd. Zij werd naar beneden
gedrongen naar mijn hart, dat onrustig sloeg. Mijn wilskracht reikte niet zoo ver, dit
te kalmeeren. Daarvoor moest iets anders gebeuren, iets dat ik bij toeval moest
ontdekken: eene genade uit het onbekende, een welwillendheid van God, of van een
mij onbekende natuurwet.
Langzaam kleedde ik mij uit. Ik zette de twee brandende kaarsen op mijn
nachttafeltje en legde mij te bed. Toen ik mijn voeten onder de lakens strekte, schrok
ik ongemeen. Ik had daarmede iets warms aangeraakt. Instinctmatig had ik ze op het
zelfde oogenblik teruggetrokken. Doch de reflex van mijn gedachten maakte mij
duidelijk, dat het een heete kruik was, die Jean, zonder mij te waarschuwen tot
verwarming van het bed daar had gelegd. Ik lachte bijna hoorbaar, en werd gerust.
Het zachte ruischen van het water beneden langs den muur maakte mij kalmer en
kalmer en mijn hartslag bedaarde, zoodat ik hem niet meer voelde en vergat. Ik
doofde de beide kaarsen uit. Het smeulende hout-
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blok in den schoorsteen verspreidde een zwak, schemerend licht, waarin ik behagelijk
al liggende tuurde, totdat ik onbewust weg zonk in slaap. Als in een verlossing gleed
ik weg.
Hoe lang ik sliep, weet ik niet, maar ik begon te droomen en mij dacht, dat ik
zweefde een meter ongeveer boven den grond, gemakkelijk en zonder inspanning
mij voortbewegend door een ongekende kracht over een heuvelachtige hei. Op eens
stiet ik in mijn droom tegen een boomstronk bij een beek in de diepte en werd wakker.
Ik hoorde diep zuchten in mijn kamer, die donker was geworden want het vuur in
den schoorsteen was geheel gedoofd. Onbeweeglijk bleef ik liggen in mijn bed.
Langzaam liet ik mijn bewustzijn tot zijn volle kracht komen. Steeds bleef het zuchten
aanhouden en ging nu en dan over in een zacht klagen en steunen. In het donker
spalkte ik mijn beide oogen wijd open. Als verstijfd bleef ik liggen. Vergiste ik mij?
Neen, ik vergiste mij niet. Ik hoorde het duidelijk. Ik droomde niet meer. Ik
onderscheidde volkomen het zachte murmelen van het water en een uil heel kort bij
stiet een kreet uit. Toen bonsde iets tegen een der ruiten van het raam. Waarschijnlijk
was het de uil. Ik stond op, keek naar buiten. De lucht was vol sterren. Ik zag nog
den grooten Beer duidelijk aan de wolkenlooze lucht. De maan was verdwenen en
het was rondom geheel donker. Toen ik op was en op mijn bloote voeten door de
kamer liep, (licht had ik niet aangestoken), hield het zuchten op en alles was geheel
stil. Ik zelf maakte zoo min mogelijk geruisch,t niet alleen uit zucht tot zelfbehoud
en angst, maar ook om mijn Oom of Jean niet wakker te maken of hunne attentie te
trekken. Ik ging nu over mijn oom denken. Wist hij iets van die geluiden hier of van
de witte gestalte of van dat loerend oog? Had hij dat alles zelf opgeroepen? Stond
hij misschien in verbinding met demonen? Jean moest er natuurlijk alles van af weten:
dat wil zeggen of mijn oom het wist. Ik durfde
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daar zeker niet naar vragen den volgenden morgen. Dat was het geheim van mijn
oom en, wilde ik zijn omgang niet geheel verliezen, dan moest ik aan die dingen niet
raken, ook niet door toespelingen. Toch nam ik mij voor hier niet meer te komen.
De zekerheid van mijn eigen gedachten zou er onder lijden. De mensch, heeft een
Duitsch dichter gezegd, verzoeke de goden niet en trachte niet te doorgronden, wat
zij met nacht en duisternis bedekken. Ik legde mij wederom te bed, kroop onder de
lakens, maakte eerst nog eens een kaars aan, deed die weer uit en trok het laken over
mijn ooren, om niets meer te hooren en weer te kunnen inslapen.
Doch het lukte niet. Na eenige minuten te hebben gelegen, kwam weer een diepe
zucht uit den hoek, waar de deur met de portière was. Na die zucht klaagde er iets,
als een teere stem van een vrouw. Ja het was een vrouwestem. In het begin had ik
dat niet kunnen onderscheiden. Had er ook niet over gedacht of het een man of een
vrouw kon zijn. De dingen schrijden voort, ook in het rijk der gedachten. Er is geen
stilstand. De mensch met zijn verstand doorboort de werkelijkheid, die is buiten hem
en in hem zelven. Dit fijne onderscheid is de quintessentie van ons wezen en bestaan,
van het zijn hier op aarde en van de onsterfelijkheid.
Ik verdiepte mij niet verder. Om mij heen begon het onbekende weer te leven. Ik
concentreerde al mijn vermogens als in een ronding van weerstand. Gelaten en rustig
in den grond, omdat ik mij niet voelde te staan tegenover de wereld der dingen,
waarvan ik zelf een deel uitmaakte. Geen toorn verdonkerde de innerlijke straling
van mijn bloed en de gedachte, dat alles wat nu geschiedde, onvermijdelijk en
volkomen was, gaf mij een hooge berusting in dit onrustig woelen van het
geheimzinnige om mij heen. In den grond was het de heerlijke zelfvoldoening, dat
ik niet overwonnen kon worden, die mij aangenaam doortrilde. Want de zelfovergave
aan het bovennatuurlijke is geen nederlaag, maar triomf.

Frans Erens, Vertelling en mijmering

31
Ik zelf zuchtte diep. Het was onbewust een zucht van satisfactie ook, met het
onbekende in zeer nauw contact te zijn. Het doel van het gebeurende was mij niet
klaar en ik zeide mij, dat het goed was, dat dit mij niet duidelijk was. Verschrikkelijk
zou het zijn, indien ik alles volkomen zou begrijpen. Rondom onze eigene klaarte
moet een zee van duisternis heen en weer spoelen, onophoudelijk.
Op eens klonk een slag en een gil bijna gelijktijdig in de kamer naast mij, waartoe
de deur met de portière toegang gaf. De deur was gesloten. Ik had het slot omgedraaid.
Er kon mij dus niets gebeuren.
Toen hoorde ik niets meer. Alles was volkomen stil. Het zuchten en kermen had
opgehouden.
De vermoeienis, die zich nu geheel van mij had meester gemaakt, vervaagde al
mijn gevoelens en denkvermogen en langzaam verviel ik in diepen, droomloozen
slaap.
Ik weet niet hoelang ik heb geslapen, maar toen ik wakker werd, was het klaarlichte
dag en of ik van zelf wakker werd of door Jeans geklop ontwaakte, weet ik niet
precies.
Ik kleedde mij vlug aan, want het was zeer koud en de ruiten waren bedekt met
lelieën van ijs.
Voorzichtig schoof ik de portière van de deur weg, draaide het slot open en stond
in de bijna leege kamer, waar ik in een hoek een groote ratteval van hout opmerkte.
Onwillekeurig ging ik daarnaar kijken, hief het bovengedeelte, dat den vorm van de
mast van een klein schip had, in de hoogte. Want ik dacht er een rat in te vinden. De
slag, dien ik had gehoord, moest van de val gekomen zijn. Doch wat vond ik er in?
Het is ongelooflijk: Een grijze haarlok. Ik nam ze in de hand, bekeek ze aandachtig.
Het was een grijze haarlok ter lengte van meer dan een kwart meter. Daarna legde
ik ze weer in de val en wiesch mijn handen.
Ik schelde Jean en verzocht hem mijn oom te roepen, indien hij al bij de hand was.
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Toen deze kwam, maakte ik hem mijn verontschuldiging hem te hebben gederangeerd
en toonde hem de haarlok in de ratteval.
Mijn oom scheen niet verwonderd en geloofde mijn verhaal. Hij antwoordde alleen:
'Spreek er niemand over'.
1915.
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Jarlles y Ffynnawn
(De Dame van de Bron)
(Het Keltisch sprookje vrij naverteld)
I.
Toen de aarde nog groot was en wijd in oude, zeer oude tijden; toen nog eenzaam
lagen de landen en de wouden wuifden in de stilte der dalen, waardoor langs den
kronkelenden stroom van kristalhelder water slechts nu en dan de zwaarbepakte
handelsman toog, de marskramer voortsukkelde ééns in het jaar, of de ruiter in het
blinkend harnas draafde met de lange speer in zijn hand, het schild rammelend aan
zijn arm, opjagend den verschrikten vogel, die dronk aan de beek of floot op den tak;
toen de herten nog wegvloden met troepen op het gepiep en geknars der ijzeren
platen, die den voortjagenden ridder het lichaam bedekten, toen stond bij het strand
van de zee een kasteel met veel torens bekranst rondom in een kring, als in een
romaansche kathedraal de kaarsenhoudende luchterkroon. Tot aan den voet van de
rots waarop het scheen gegroeid uit den steen, stond het slot vaal en verweerd, maar
stevig nog en vast sinds vele eeuwen. Alléén de windwijzers op de torens, die heen
en weer draaiden en knersten, dag en nacht, moesten telkens worden vernieuwd,
waarbij het menigmaal gebeurde, dat de koene klimmer naar beneden gleed over de
gladde leien, weggerukt door een gril van den storm opeens onverhoeds in het diepe
water. Tot daar kwamen de dennen van een bosch met hun stuivenden bloei, zingend
mee in hun kruinen met het gezang der golven, die tot hen naderden als reien van
witte bruiden, welke zich hieven en bogen, als voor fiere mannen, die hen wachtten.
Dat was het slot van Arthur, den Koning, niet ver van
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Caerlleon, de stad, die lag aan de boorden van de Usk, den stroom van zoete wateren,
die ging naar de zee.
Op een dag dat de visschen sprongen en spartelden in de zinkende zon, zat Koning
Arthur daar op het slot in de hooge zaal, waar het zonnelicht speelde tegen de wanden
van zware steenen gemetseld en daar tapijten weefde van licht, kleurenrijk en vol
fantastische vormen. Om hem heen zaten Owein, zoon van Urien, Kynon, de zoon
van Clydno en Kai, zoon van Kyner. Zijne gemalin Gwenhwyvar zat met hare
dienstmeiden vlak bij het licht van het venster, dat diep was gehouwen in den muur
van drie armlengten dikte. Sterke ijzeren staven beschermden van buiten den ingang.
De Koning zat op groene takken, waarover gelegd was een witte deken met rozen
bestikt. Kussens van roode zijde lagen onder zijne ellebogen en zijn hoofd, grijs
reeds en een weinig gerimpeld steunde op den rechterarm, zwaar van gedachten en
moede van de jacht, die vele dagen had geduurd in wouden en bergen. Verdoving
zonk in zijn hersens, terwijl hij staarde naar de brandende blokken hout in den
schoorsteen en hij zeide: Laat Kai voor u allen brengen kruiken met mee en twee
versch gebraden reigers. Eet en drinkt en als gij-lieden het mij toestaat, zal ik een
weinig slapen, terwijl gij de een den ander verhaalt, wat u is weervaren op uwe
tochten.
De Koning stond op en scheen in de schemerende zaal nog langer van gestalte,
dan hij werkelijk was. Hij ging naar zijn legerstede, die gespreid was in den toren,
die uitzag naar het Westen.
Kynon, zoon van Clydno verlangde van Kai, wat de Koning had gezegd.
Ik verlang, zeide Kai, het verhaal.
Neen, zeide Kynon, volg gij het bevel van den Koning en ga ons eten halen en
drinken, dan zullen wij het beste vertellen, wat wij weten.
Aldus ging Kai naar de keuken en braadde twee reigers
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aan het ijzeren spit en hij ging naar den meekelder, waar de vaten lagen, met mee
gevuld en groote aarden potten stonden met honig tot aan den boord. Hij bracht naar
boven, wat hem was bevolen, eerst een gouden drinkschaal en daarna kwam hij met
de handen vol ijzeren spitten, aan wier spitsen staken de stukken van dampend
vleesch. Zwijgend aten zij en toen dronken zij de een na den ander uit den goudenen
beker, waarin Kai schonk den zoeten goudenen drank. Warm vloeide het bloed in
de aderen en behagelijk strekten zij hunne lichamen onder de verfrisschende werking
van den honigzeem.
Kynon, zeide Owein, nu is het de tijd, dat gij aan mij uwe schuld betaalt. Vertel.
Gij zijt de oudere, Owein! Dus gij moet beginnen, gij kunt beter vertellen dan ik.
Begin maar, sprak Owein.
Zoo zij het, antwoordde Kynon.
Ik was de eenige zoon mijner ouders. Mijn lust naar de daad kende geen grenzen,
wanneer ik op eenzame wegen ging door de bosschen en op de torens der kasteelen
de zwermen zag fladderen van de kauwen en uit het venster een witte arm zag wenken,
of het water der bergen schuimend langs mijne voeten spatte. Toen ik nog een kind
was, had des avonds een oude meid bij de harsfakkel verhaald van helden, die altijd
overwonnen en van veel bleeke vrouwen, die versmachtten in torens van ongenaakbare
kasteelen op voorover hangende rotsen, van ijzeren grendels en deuren van kerkers
in diepe kloven en spelonken. Geen avontuur in de wereld hield ik te zwaar voor
mijne krachten en toen ik mijn streek had doorkruist en kende zijn wegen, steden en
dorpen, bosschen en bergen en rivieren, trok ik naar verre landen, waar de menschen
anders zijn en vele dieren, die men hier niet kon vinden. Eindelijk kwam ik in het
schoonste dal van de wereld, waarin de boomen allen even hoog en allen zeer
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hoog waren. Daar schoten hun stammen naar boven als staven van zilver en trilden
hun bladeren als schijven van goud. Een stilte vol geheimen omgaf me van alle zijden.
Ook de wind zweeg hier geheel en geen blad bewoog aan een boom, geen grashalm
boog, alles lag als verstard in een ademlooze pracht. Alleen een groote rivier dreef
hare spoelende wateren kalm in diepe oevers. Geen mensch kwam ik tegen en schuin
boven mij zag ik een adelaar drijven in cirkels, heel langzaam, en op sommige
oogenblikken was het alsof hij vasthing in de lucht. Hij zocht waarschijnlijk naar
een slachtoffer onder de woudduiven, die argeloos roekoeden in de kruinen der
boomen. Vele uren was ik voortgereden door weiden vol bloemen, die daar lagen
donker paarsch als velden van amethyst, gereden was ik midden door den
luidschallenden zang van ontelbare nachtegalen, totdat op ééns ik stond aan het eind
van het dal en daar lag een kasteel bij den oever van de groote rivier, die ik had
gevolgd en die hier buitengewoon breed was en zoo helder, dat het kasteel zuiver,
rein zich spiegelde in de blauwe diepte der wateren met zijn torens en vurig stralende
vensters. Twee torens stonden geheel in het water en de andere twee stonden op de
twee andere hoeken. Toen ik naderde (de zon stond nog juist gelijk met den bergkam,
want de avond was reeds niet ver meer) zag ik twee jonge mannen uit het slot op me
toekomen. Zij hadden blond haar, dat door een gouden reep om het hoofd werd te
zamen gehouden. Zij waren gekleed in een gewaad van gele zijde, dat plooide om
hun middel door een rooden gordel. Beiden droegen in hunne handen een boog van
ivoor, bespannen met de pees van een hert. Hun pijlen waren vischhoorn en gevleugeld
met pauwveeren en de punten waren van ijzer. Aan hunne linkerzijde hingen dolken
met goudene handvatsels. Op de brug stond een man met versch geschoren baard,
gekleed ook in gele zijde, maar zijn gewaad was met rood geboord. Zijne voeten
staken in
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veelkleurig leder, dat te zamen werd gehouden met spelden van koper. Ik groette
hem met diepen zwaai van mijn hand en hij boog zijn hoofd met vriendelijk gelaat
en wenkte met zijn hand een welkom. Er stond geen bewaker aan de deur en er was
geen ander mensch te zien. Ik ging binnen en zag daar in het vertrek, waarin ik werd
gevoerd door den huisheer vier en twintig meisjes bezig aan het venster met het
weven der zijde. Deze meisjes waren allen schoon en de minst schoone was nog
schooner dan de schoonste van heel Bretagne. Toen ik binnenkwam, stonden ze allen
op. Zes van hen namen mijn paard in verzorging en deden mijne wapenrusting af.
Zes anderen grepen mijne wapenen en vingen onmiddellijk aan ze te poetsen. Zes
anderen legden doeken over de tafels en bereidden het eten. De zes laatsten namen
mij de stoffige kleeren af en begonnen mij te kleeden met een onderkleed, een vest
van fijn linnen, een bovenkleed en een mantel van gele zijde ook met rood geboord,
zooals de huisheer droeg. Op mijn plaats legden zij kussens met rood linnen
overtrokken. Toen brachten zij zilveren schalen met waschwater en linnen doeken,
grijze en witte en ik waschte mij. De huisheer nam plaats aan een zilveren tafel en
ik zette mij naast hem en de meisjes gingen bij ons zitten. Alleen de zes niet, welke
de tafel bedienden. Al het etensgerei, was van goud en de buffelhorens, waaruit werd
gedronken, waren met zilver beslagen. Allerlei spijzen, de eene na de andere werden
opgedragen. Zij waren kostelijk van smaak en de horens werden gevuld met verf
risschenden, koelen drank. Zoolang wij aten sprak niemand een woord en ieder
zweeg. Toen nu de huisheer zag, dat ik mij wilde onderhouden en niet ongeneigd
was tot spreken, vroeg hij mij, wie ik was. 'Hoofdman, zeide hij, wij zouden u reeds
lang hebben aangesproken, hadden wij niet gevreesd u te storen in het eten, want
zoo zou u dat niet wel bekomen en daarvoor te zorgen is de eerste plicht van een
gastheer. Doch nu laat
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ons het een en ander vertellen, gij aan ons en wij aan u.'
Ik zeide hem, wie ik was, en het doel van mijn tocht, dat ik iemand zocht, die mij
kon overwinnen of wien ik meester kon worden in eerlijk gevecht.
De meisjes zagen allen mij met verwondering aan en ook de man. Met een glimlach
antwoordde hij: 'Wanneer ik niet bang was u in moeilijkheid te brengen, zou ik wel
kunnen aanwijzen wat gij zoekt.'
Ik werd onrustig op dat gezegde en er volgde een stilzwijgen aan tafel. De meisjes
zagen ernstig voor zich uit, eenigen zelfs mij aan met medelijdende oogen. Zij hadden
bijna alle groote blauwe oogen, en blond haar, veel lichter ten minste van kleur dan
hier de vrouwen hebben.
'Slaap hier dezen nacht en morgen heel vroeg begeef u op weg. Ga door het dal
opwaarts, tot dat ge komt aan een bosch. Ga daar door heen. Achter het bosch loopt
een pad rechts. Volg dat pad, totdat ge op een groote leege plaats komt. Midden op
die plaats is een wal van aarde. Daarop zult ge een zwarten man zien, zoo groot en
zoo breed als twee andere mannen. Hij heeft maar één voet en één oog op zijn
voorhoofd. In zijn hand houdt hij een ijzeren knods zoo zwaar, dat iemand van onze
kracht hem niet zoude kunnen tillen. Om hem heen grazen wilde dieren, ontelbaar
veel. Hij is niet vriendelijk en gedienstig, maar als gij hem den weg zult vragen, zal
hij u dien aanwijzen.'
Ik stond versteld over wat mijn gastheer mij had verhaald en viel in diep nadenken.
Toen merkte ik, dat de meisjes waren opgestaan van tafel en in de hoeken van het
vertrek, waar wij zaten, lampen hadden aangestoken, en er was nu zeer veel licht om
ons heen. Maar niet meer lang bleef ik daar en gaf mijn wensch te kennen vroeg naar
mijn rust te gaan, vervuld als ik was met dat, wat mij den volgenden dag zou gebeuren.
Weinig kon ik slapen en zag mij in mijn droomen door monsters en slechte menschen
omgeven. De nacht duur-
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de zeer lang en de stilte werd door niets daar gebroken. Het was alsof alles dood was.
Niet eens kraaide een haan of riep een uil op het dak. Die stilte maakte mijne onrust
nog heviger. Des anderen daags stond ik vroeg op, nog vroeger dan ik mij had
voorgenomen, besteeg mijn paard, dat ik prachtig vond gezadeld en zorgvuldig
gekamd. Het hinnikte toen het mij zag. Maar ik zag niemand: den huisheer niet en
ook geene der meisjes. Ik reed uit. Het was een heerlijke morgen, nog niet was de
zon te zien, maar in de schemering hing een waas van komende dingen weldadig en
frisch en rein. Er steeg nog witte damp op uit het gras. Ook de vogelen zwegen nog
bijna allen en het was mij, alsof ik nog maar alleen op de wereld was achtergebleven.
Stil murmelend ging het water der rivier aan mijn zij. Een zachte wind ruischte
onmerkbaar door de bladeren. De stilte hield mij een oogenblik op en ik vroeg mij
af, of ik niet liever terug zou gaan. Maar dat lag niet in mijn hart, dat altijd voort
wilde tegen alles ter wereld, en daarom was ik overtuigd, dat niemand mij zou kunnen
verslaan. Van een kersenboom, die langs den weg stond nam ik eenige kersen en
draafde vele uren door, ongeduldig als ik was mijn man te zien en wat hij mij zou
zeggen. Ik vond hem dan ook. Ik vond alles, zooals de heer van het slot mij had
gezegd. Maar de man was nog veel grooter, dan ik mij had voorgesteld en de dieren
veel talrijker. Boven op den aarden wal zat hij. Hij hield den knods in zijne
rechterhand, als een scepter. Hij zeide geen woord meer, dan dat ik noodig had.
'Wat doet gij met dien knods,' vroeg ik. 'Dat zal ik u toonen,' zeide hij en sloeg
met een slag een hert dood. Het was een groot dier met een veeltakkig gewij. Toen
het daar zoo dood lag met droeven blik, waarin geen leven meer was, kwamen alle
dieren van rondom hem heen en begonnen door elkander te bewegen en te krioelen,
zoodat de open plaats geheel was gevuld. Veel slangen schoven er door heen en dra-
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ken lieten hun lange tanden zien. Onbewegelijk zag hij ze aan en beval hen te grazen.
Zij bogen hunne hoofden en gingen weer rustig grazen. 'Ziet gij nu, kleine man,
welke macht ik over deze dieren heb?' zeide hij.
Toen ik nu vroeg naar den weg, werd hij zeer grof en barsch en hij vroeg, waarheen
ik ging. Ik zeide hem, wie ik was en wat ik zocht.
'Volg dezen weg, sprak hij, totdat gij komt buiten dit bosch. Dan zult gij een berg
zien met zware eiken begroeid. Bestijg dien berg tot den top. Daar zult gij eene groote
opene ruimte vinden. In het midden staat een hooge oude boom, een eik met zeer
breede takken, zoo breed als gij er nog nooit een hebt gezien. Zijn takken zijn nog
allen groen en geen enkele dorre is er aan te bespeuren. Hij is zoo groen, als gij nog
nooit een boom hebt gezien. Onder dien boom is een bron, aan wier rand is een plaat
van wit marmer, waarop eene zilveren drinkschaal staat, bevestigd aan een zilveren
ketting. Neem de schaal vol water en giet dat over de plaat. Dan zult gij een
geweldigen donder hooren en gij zult gelooven, dat hemel en aarde vergaan. Op den
donder zal een hagelbui volgen, zoo zwaar, dat gij blij zult zijn het leven nog te
kunnen behouden. Daarna zal de lucht weer opklaren, maar het onweer zal alle
bladeren van den boom hebben afgeslagen. Gij zult daarna uit de blauwe lucht een
zwerm van vogels zien neerstrijken op den boom. Zij zullen zingen, zooals gij het
in uw eigen land nooit hebt gehoord. En op hetzelfde oogenblik, waarop de zang der
vogels u zal bekoren en gij met uw gezicht omhoog zult zien naar de bladerlooze
takken, zult gij een weeklagen hooren en een gebrom, dat komt uit het dal. Gij zult
dan een ridder zien aankomen op glanzend zwart paard, in zwart fluweel gekleed,
een vlagje van zwart linnen fladderend aan de opgeheven lans. Daarmede zal hij in
woeste vaart tegen u aanrennen. Zoo gij vlucht, zijt gij overwonnen. Blijft gij echter,
dan zal hij u
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laten genezen, omdat gij dan een dappere ridder zult zijn. Wanneer dit avontuur u
niet in nood brengt, zult gij uw heele leven bevrijd daarvan zijn.'
Zittend op mijn paard had ik met groote verbazing de woorden van den vreemden
reus aangehoord. Zonder iets te antwoorden reed ik weg. Ik volgde de richting, die
hij mij had aangewezen, kwam op den top, vond daar den grooten, ouden eik, zag
de bron en de marmerplaat en de zilveren drinkschaal. Ik vond alles, juist zooals hij
het mij had gezegd; alleen de boom dacht mij nog veel geweldiger en voller van
majesteit, duizendvoudig van getak en zoo breed, dat hij een heel dorp had kunnen
beschaduwen. Ik bezag alles om mij heen. Niets verriedt de geringste beweging. Ik
rustte uit, zittend met mijn rug tegen den breeden stam en het geruisch van den zoelen
wind in den boom dacht mij een eigenaardige verkwikking neer te waaien. Ik werd
heel rustig en bedaard in mij zelven en het scheen mij, alsof een bizondere
bescherming zich spande boven mijn hoofd. Ik stond op, schepte de schaal vol water
en goot ze uit over de marmerplaat en zie! de grond begon te schommelen onder
mijn voeten. De donder brak los en ratelde hoog en laag met slagen, alsof er steden
omvielen. De hemel was vol vurige slangen en somtijds was het, alsof door de zwarte
wolken gloeiende lansen vlogen. Het knalde voor mij en achter mij en links en rechts
van mij. En ik wist niet, waarheen ik mijn hoofd moest draaien, daar telkens mijn
oogen naar een andere richting werden getrokken. Op den donder kwamen de
hagelkorrels naar beneden. Zij prattelden op mijn hoofd, op mijn gezicht en ik moest
mij diep buigen, opdat zij alleen op mijn rug konden vallen, want zij waren groot als
duiveneieren, eenige zelfs zoo dik als de eieren der ganzen. Omdat het zoo erg werd,
keerde ik mijn paard naar den kant van het onweer, hield mijn schild boven zijn kop
en beschermde mijn eigen hoofd nog juist met den rand. Zoo bood ik weerstand aan
het onweer. Toen
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het voorbij was en ik naar boven keek, zag ik geen enkel blad meer aan den boom.
De hemel klaarde op, de wolken, die er nog waren vervaagden, rafelden uit, smolten
weg in het blauw. En zie! in de lucht zag ik een kleine stip en toen twee, drie en meer
en meer, zoodat het scheen alsof er zwarte sterren kwamen dalen. Het waren de
vogels, de zwerm van duizenden, die gingen zitten in de takken van den boom. Zij
zongen allen en ik hoorde ieder in het bizonder en nooit .hoorde ik dergelijk gezang.
Het zwol op, eerst stil, vol geheime melodieën, dan werd het sterker en scherper en
steeg dan fijner en hooger. Het bruischte als een morgenwind, soms vlug en dan weer
langzaam rollend als water over bemoste steenen, mollig en zacht. Ik zeg u, nooit
hoorde ik dergelijk gezang. Zoowaar! mij dacht, dat een engelenkoor uit den hemel
was gekomen. Toen ik nu in verrukking als een kind, dat iets wonderbaars ziet,
daarheen stond te kijken, daar hoor ik een weeige klacht oprijzen uit het dal. Het
scheen een huilen van iemand, die een groote pijn had of verwond was, en ik hoorde
deze woorden: 'O, ridder! Wat heeft u hierheen gebracht? Wat voor leed heb ik u
gedaan, dat gij zoo jegens mij en mijn eigendom u hebt gedragen? Weet wel, dat dit
onweerbehalve aan u, noch aan mensch, noch dier in mijne bezittingen het leven
heeft gelaten.' Daarop verscheen een ridder uit het dal en kwam naar boven. Hij was
gekleed in zwart fluweel en zijn paard was zwart en zwart ook was het vlagje van
zijn lans. Hij rende op mij aan en ik tegen hem. Zijn lans schampte aan mijn harnas
al bij den eersten stoot, maar bij den tweeden wierp hij mij op den grond en met zijn
lans ving hij mijn paard met den teugel en reed er mede weg. Hij 'scheen mij niet
zeer hoog te achten, daar hij mij niet eens de wapenrusting afnam, maar op den grond
liet liggen. De stooten van den ridder en mijn val van het paard, het was alles gebeurd
zoo vlug en ik had veel tijd noodig, eer ik weer tot bezinning kwam. Toen ik
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mij herinnerde, wat er was voorgevallen en mij zelven met verwondering betastte,
zag ik reeds sterren aan de lucht en een vuurroode maanschijf zweefde boven de
bosschen, die mij omringden. Het geschreeuw der uilen liet mij geen slaap vatten.
Het klonk mij telkens en telkens in de ooren als een spot, alsof kwade geesten zich
over mij verlustigden, mij wilden tergen. Zij kwamen zitten tot boven mijn hoofd in
den boom en loerden naar mij, zoodat ik hunne oogen kon zien gloeien in het donker.
Zij keken als kwade katten naar beneden. Ik nam mijn speer en wierp er heen, maar
mijn speer bleef hangen in de takken en nu had ik groote moeite die weer los te
krijgen. Na herhaalde malen werpen met steenen en stokken lukte het mij ze zoo te
treffen, dat zij naar beneden gleed. Mijn herhaald werpen had de uilen verjaagd en
mij nog meer vermoeid, dan ik al was, zoodat ik van uitputting wegzonk in een
zwaren slaap van mismoedigheid en neerslachtigheid. Ik was de overwonnene, voor
het eerst in mijn leven was ik de mindere. Ik was een geheel ander man geworden.
Het kwam mij voor, alsof mij armen en beenen waren afgeslagen en alsof ik voortaan
op deze aarde moest draven in het juk als een os onder de zweep van een boer. Ik
ontwaakte in zweet, stond op, zag niet meer naar boven, maar steeds naar den grond.
Ik ging den weg terug, dien ik den dag te voren was gekomen en moest weer langs
den reus voorbij, die in een luiden schaterlach uitbarstte, toen hij mij zag, en ik
meende onder den spot te vergaan. Tegen hem kon ik niets doen en mijn geringste
uitdaging had den knods tegen mijn lijf doen neerkomen van de hoogte van den
aarden wal. Ik ging door, haastig en keek niet meer naar hem om. Des avonds kwam
ik weer aan het slot, waar ik was geweest en werd er tot mijne verwondering nog
beter en guller ontvangen, dan den eersten keer. Ik at meer en beter, praatte vrij en
los met den huisheer, met de twee jonge knapen en met de meisjes, die mij met
evenveel opmerkzaamheid bedienden,
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als dagen te voren. Niemand sprak over mijn avontuur aan de bron en ook ik zweeg
er over geheel. Eene zoete bedwelming kwam over mij, toen ik de groote vlammen
van de houtblokken zag glimmen in de zilveren tafel en het zilveren en gouden
eetgereedschap, in de gouden lampen, die hingen in de vier hoeken van het hooge
vertrek. Toen begon een der meisjes te zingen, een verhaal van een held, die kwam
van het Noorden, over de ijsvelden met boog en pijl en neervelde geheele kudden
van groote dieren en een vrouw kwam zoeken in de landen van zonneschijn. Zij zong
nog veel schooner, dan ik ooit hier een zanger heb hooren zingen in Caerlleon of
hier in den burcht van Arthur, onzen koning. Wij hoorden allen zwijgend toe en twee
of drie van de meisjes zag ik de tranen blinken op de wangen. Ik bleef den nacht daar
en sliep zeer lang op de donzen veeren met zijde overtogen. En toen ik het kasteel
verliet, vond ik in plaats van het mijne, een nieuw bruin paard met donkerroode
deken overhangen. In mijn geheele wapenrusting, die blank was geschuurd en gepoetst
steeg ik op en nam afscheid van den huisheer en de meisjes wenkten mij nog. De
twee jongelingen zag ik niet meer. En ik keerde naar huis terug. Dat paard heb ik
nog. Het staat in mijn stal; nooit heb ik een beter en gewilliger gehad en ik zou het
niet in ruil willen geven tegen het beste van heel Bretagne.'
En Kynon vervolgde: 'Inderdaad, Kai, nooit heeft iemand zoo oprecht en in zijn
nadeel een avontuur verhaald, als ik deed en het komt mij voor, dat aan niemand dan
mij dat avontuur bekend is. In het rijk van Arthur gebeuren zulke wondere dingen,
zonder dat iemand er van weet'.
'Zou het daarom niet goed zijn nog eens te gaan zien de streek, waarvan gij hebt
verteld?' zeide Owein.
'Waarlijk uwe tong Owein, spreekt dikwijls uit, dat wat gij niet zijt in staat uit te
voeren. Gij zoudt het er zeker niet beter afbrengen,' zeide Kai.
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'Gij verdient te worden gehangen, Kai omdat gij zulke grove taal voert tegen een
man als Owein,' zeide Gwenhwyvar.
'Waarlijk,' antwoordde Kai, 'de roem van Owein is niet grooter dan de mijne.'
De koning was intusschen wakker geworden en hij vroeg of hij lang had geslapen.
'Ja, zeide Owein, gij hebt nog al geslapen.'
'Is het uur voor den maaltijd gekomen?'
'Zoo is het heer,' sprak Owein.
Toen klonk de hoorn door het heele slot ten teeken, dat ieder zich kon gaan
wasschen.
Aan den maaltijd, welke nu volgde, werd er veel gesproken tusschen het opdragen
der spijzen. Kai, de hofmeester deed met zijn kwinkslagen en grappen den lach
uitbarsten menigmaal en Kynon moest het misgelden zoozeer, dat het hem speet zoo
oprecht te zijn geweest en den ongelukkigen afloop van zijn avontuur te hebben
verteld. 'Ja, ja, zeide Kai, ze hebben u daar gewasschen aan de fontein en als gij weer
uw paard kwijt raakt, krijgt gij van mij een ezel.'
Owein zeide geen woord. Hij scheen in overleg met zich zelven. Na den maaltijd
zocht hij zijn paard op in den stal, dat toen hij maar binnentrad, zijn meester had
gemerkt en blijde trappelde met zijne pooten. Het was reeds laat in den nacht, doch
te vroeg nog om uit te rijden, maar na een uur, bij het eerste hanengekraai en den
murmelenden morgenzang der merels kwam Owein terug en leidde zijn schimmel
naar buiten. Daar steeg hij op en zonder dat iemand het had gezien, terwijl allen nog
lagen in diepen slaap, draafde hij vlug weg over de wegen en paden, over bergen en
door dalen den weg volgend, dien Kynon hem had aangegeven, totdat hij stond voor
het kasteel, waar hij de jongelingen zag en den burchtheer. Zij droegen de kleederen
nog van dezelfde kleur en versierd, zooals Kynon hen ook had gezien. Het slot lag
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nog steeds in diepe stilte gedoken tusschen de bosschen en de bergen en het
naastbijzijnde dal spreidde een goudglans van geluk in de rondte. Geen wind rimpelde
het zilveren water aan den voet der muren. Slechts nu en dan kwam een zwaluw
geschoten door den dans van de muggenzwermen in de stralen van de zinkende zon.
De huisheer boog diep voor den naderenden ridder en leidde hem binnen in de groote
zaal, waar de blonde meisjes zaten in goudene stoelen en de zijde weefden. Zij rezen
op, slank met hun lange haren. Zij bogen en bedienden den nieuw aangekomen ridder,
zooals Kynon had verhaald. Kostbaar linnen werd over de zilveren tafel gespreid en
zilveren glom het eetgereedschap naast de met zilver beslagen hoorns van den buffel.
In diep stilzwijgen ging de eerste tijd van het maal voorbij. Verkwikking rees op
naar het hoofd van Owein en zijn ledematen, die stijf waren van het lange te paard
zitten, werden leniger en bewogen in sierlijke houdingen. Hij was een man met lang
blond haar en alhoewel zijn oogen niet zoo vonkten en draaiden, als die van Kynon,
doch matter waren en droever, was hij breeder van schouder en grooter van bouw.
Op zijn voorhoofd glansde de trots en de durf als een ster en de vingers van zijne
handen waren fijn en drukten vastheid uit, wanneer hij ze spreidde over de zilveren
tafel. De meisjes voelden een grooteren afstand bij hem, dan zij hadden bij Kynon
en toch beschouwden zij hem met een vriendelijken lach. Ook de huisheer zag met
zekeren eerbied naar hem op. Hij vroeg hem naar het doel van zijn reis. 'Ik ben op
weg naar den ridder, die de bewaker is van de bron.' Toen lachte de huisheer goedig
en zei, dat hij hem niets kon voorspellen daaromtrent. Owein stond nu op van zijn
zetel en begaf zich ter ruste. Zoo deed de huisheer en ook de meisjes gingen naar
hunne kamertjes. Weldra lag het heele slot in volkomen stilte. Geen enkel licht
brandde er meer, en rondom het kasteel was er diepe duisternis. De sikkel der maan
school ach-
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ter wolken, die, toen zij opeens spleten, op besneeuwde bergketenen vol rotsgevaarten
en afgronden geleken. Enkele witwollige wolkjes dreven vlugger van de toppen der
vaste wolkenmassas op en vervaagden in het blauwdonker van den hemel. Uit de
verte kwamen geluiden, men wist niet van waar en wat het was, gesmoord en gedempt
als geheimzinnige zuchten.
Toen den anderen morgen Owein de poort van het kasteel verliet, vond hij zijn
paard door de meisjes verzorgd en gekleed, gereed voor den tocht. Een breede moed
omstraalde zijne gestalte en met vriendelijken groet reed hij weg, terwijl de huisheer
van uit zijn slaapvertrek hem nastaarde met een lach van medelijden, want hij geloofde
niet, dat hij hem ooit weer zou zien.
Hij kwam aan de plaats waar de zwarte man was, die zijn knods zwaaide met
dreigend geweld. Omringd was hij met alle zijne dieren. Deze bekommerden zich
niet om Owein en bleven doorgrazen, toen hij hen voorbij ging. De zwarte reus wees
hem den weg en langzaam reed hij voort in groote kalmte, als iemand, die niets vreest
en zich de machtigste weet. Op het hoogvlak gekomen zag hij de open plaats en in
het midden den eik, een boom, zooals hij nooit had aanschouwd en die hem nog veel
geweldiger voorkwam hier, dan door het verhaal van Kynon. Naast den boom zag
hij de opening der bron en de marmeren plaat en de zilveren drinkschaal met de keten
bevestigd. Hij raakte nog niets aan van de bron, maar keek in de duistere diepte naar
beneden, waarin het water stil klutsend borrelde en druppelde. Nu en dan meende
hij een ruischen waar te nemen, wat hij zich niet kon verklaren en toen hij zijn oor
legde op den rand, meende hij weenen en snikken te vernemen. Doch dit hield op en
hij zag naar den boom, die kalm bruischte boven zijn hoofd als het zeevlak bij
windeloos weer. Toen nam hij de schaal en liet ze af in de diepte, zorgend, dat hij
de wanden van den
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put niet raakte. Hij zag ze dalen en langzaam het zilver van de schaal in de diepte
verglimmen, totdat hij door nauwkeurig kijken den waterspiegel gewaar werd, die
als een oog van verschrikking hem van beneden aanstaarde. Hij hoorde een plons.
Nu voelde hij aan het zwaarder worden der drinkschaal, dat zij gevuld was en hij
trok ze naarboven. Klaar schommelde het water heen en weer en hij stortte het uit
over de marmeren plaat. En op dat zelfde oogenblik sloeg een donderslag neer, zoo
hard, dat hij meende niet meer te zijn. En een tweede volgde aan den
tegenovergestelden kant van den horizont. Bliksems zikzakten horizontaal en loodrecht
neer, waarop, zonder een tusschenpooze, de donderslagen ratelden, beginnend in het
Zuiden, wegrollend naar het Noorden, komend van het Westen, gaande naar het
Oosten en heen en weer en door elkander. De hagel dicht kletterend schoot van boven
neer en deed de takken van den boom kraken en in een oogwenk lagen alle zijn
bladeren op den grond en de wind nam ze op tot een groene wolk, die hij wegslingerde
naar de omliggende bosschen. Owein ging staan onder den boom en dekte zijn paard
en zich zelven met zijn schild, dat gedeukt werd, alsof er op was geslagen met een
knods. Plotseling klaarde de hemel op en de zon scheen weer in de blauwe lucht. Nu
kwamen uit het Westen en van het Oosten de vogels aan in scharen van duizenden.
Zij gingen zitten in de takken en zongen hun lied, de eenen vlug rollend, de anderen
lang trekkend hun droomerigen zang. Velen kende hij niet. Zij hadden veeren
diepblauwe en goudgele, grasgroene en er waren sneeuwwitte vogels bij met
vuurrooden bek. Er piepten heele kleine en er riepen in diepen toon groote met lange
pooten zachtrood. Als een orgel bruischte de boom vol heerlijkheid. Nu steeg eene
melodie heel hoog boven de anderen uit en dan vielen de anderen weer in, tezamen
of alleen. Nu eens leek het een waterval neerplassend in korrels van klank, dan
druppelend zacht en geheimzinnig,
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als op bemoste steenen. Dan weer was het een engelenkoor met iets van vervoering,
eene stijging, die langzaam wegvlood in duizelingwekkende hoogte. Of het was een
klagende minnezang van stil neuriënde maagden in lange witte babyten, die sleepten,
een zang van verloren liefde voor eeuwig weg, droef en vergaan in neveligen
levensnacht. Dan was het een groeten en uitstooten van vreugdekreten of een
algemeenen schaterlach van zegevierende vroolijkheid, allen tezamen ineensmeltend,
gemeenschappelijk als ééne ziel, als één wezen, dat juichte in het heelal.
Zoo zongen de vogels en Owein luisterde met gespannen oor en wijdopene oogen
in verrukking van het nooit vernomene. Doch zie! daar klonk de stap van een paard
en hij zag den ridder naderen, den zwarten met het zwarte vlagje aan zijn lange speer.
Vlug sprong Owein in het zadel en wachtte den stoot af, die, als de bliksem zoo snel,
op hem toeschoot. Zijne lans brak tegen het schild van Owein. Nu trok Owein het
zwaard vóór dat de zwarte het zijne had genomen en hij kliefde den helm en de kap
van zijn vijand, en door de huid en den schedel drong het scherpe staal tot in de
hersens. Deze voelde den doodenden slag en hij wendde zijn paard en reed vlug weg.
Owein zette hem na, doch hij reed nog zoo snel, dat hij hem met zijn zwaard niet
meer kon bereiken. Tegelijk zag hij een groot en schitterend kasteel, waar een valdeur
van ijzer den ridder inliet. Toen Owein zelf wilde binnenrijden, viel het luik naar
beneden. Zijn paard werd midden doorsneden door de valdeur en de raderen van zijn
sporen werden weggeslagen. De eene helft van het paard was buiten en de andere
met Owein was binnen in de torenpoort. Ook de binnenpoort werd gesloten. Zoodat
hij niet verder kon. Hij was daar in een val geraakt, waaruit geene uitkomst mogelijk
scheen. Toen hij door een opening keek, zag hij eene straat met huizen aan beide
zijden en een meisje met lange bruine haren met gouden band om haar
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voorhoofd, gekleed in gele zijde en de voeten geschoeid met bont leder zag hij naderen
en zij trachtte de poort te openen. 'Evenals u, o vrouw, is het mij onmogelijk die deur
te doen omhoog gaan,' zeide Owein.
'Zeer jammer is het, dat gij niet kunt worden bevrijd uit dezen toren, antwoordde
het meisje, want gij zijt de trouwste ridder in dienst van de vrouw, gij zijt een minnaar,
zooals ik er nog geen heb gezien. Ik zal daarom doen voor u, wat ik kan. Neem dezen
ring en steek hem aan uwen vinger, de steen naar binnen gekeerd. Sluit dan uwe
hand, zoodat de steen door uwe hand geheel is omgeven. Zoolang gij dezen steen
zoo verbergt, zal ook hij u verbergen. Er zal nu hier over u worden gesproken en
men zal overleggen, wat met u te doen en u veroordeelen ter dood. Zij zullen komen,
maar u niet vinden. Zij zullen niet weten, wat daarvan te denken. Ik zal u wachten
daar ginds bij het houtblok. Gij zult mij kunnen zien, maar ik zal u niet kunnen zien.
Kom dan en zoo gij bij mij zijt, leg de hand op mijnen schouder, opdat ik weet, dat
gij er zijt en ga met mij mêe.'
Toen liep het meisje haastig weg, zoo vlug alsof zij vloog en Owein deed, wat zij
hem had gezegd. De menschen uit het slot, met stokken gewapend kwamen en zochten
hem, maar vonden het doode paard. Zij maakten allerlei gissingen, hoe hij had kunnen
vluchten en over den toovenaar, die hem misschien had verlost. Zij betastten het
ijzeren hek en de muren en duwden er tegen zoo hard dat hun vingers bijna braken
van de hand. Zij schudden neerslachtig hunne hoofden, zoodat hun haren vielen in
treurnis over hunne voorhoofden. Jammer was het, doodjammer, zoo een schoone
vangst te laten ontglippen en zoo een gevaarlijken man!
Owein was verdwenen, ging naar het meisje, dat hijgde van geluk den ridder te
hebben gered. Hij legde zijn hand op haar schouder en alhoewel het ijzer van den
handschoen zwaar was en hard, voelde zij er geen hinder van. Hij volgde
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haar tot de deur van een groot vertrek. Toen hij daar rondzag, bemerkte hij veel
spijkers met goud beslagen, die staken in den muur. Tegen de zoldering was een
groote adelaar geschilderd met ontplooide vleugels en in de muurvlakken was
voorgesteld in kleuren de geschiedenis van Troje. Hij zag, hoe Achilles het lijk van
Hector sleepte om de muren der stad. Gouden lijsten omgaven de groote
muurschilderingen. Het meisje legde vuur in den schoorsteen en ging toen water
halen in een zilveren schaal. Zij had een witlinnen handdoek hangen over haren
schouder en hield de schaal den ridder voor, opdat hij zich zoude wasschen de handen
en zijn gezicht verkoelen. Daarna zette zij een zilveren met goud ingelegde tafel
neer, waarop zij keurig gebraden vleesch en fijn brood legde en als hij het eene had
gegeten, kwam zij weer met iets anders en hij wist niet of zij het zelf in de keuken
bereidde of dat er nog andere dienstmeiden waren. Hij hoorde niemand anders in het
huis. Nooit zag Owein voller tafel. Zilver was er en goud en er tusschen in dampten
en geurden de gebraden vleugels en beenen van kippen, kapoenen, patrijzen en duiven
en ook waren er stukken van hazen en van herten. Geheel alleen at hij en langzaam
als iemand, die zeer voldaan is, nam hij de spijzen en dronk met groote teugen de
mee uit den zilveren buffelhoorn. En in zijn diepe verzuchting ontvlood de
vermoeienis uit zijn lichaam. Toen hoorde hij plotseling een groot geschreeuw en
rumoer in het slot en hij vroeg aan het meisje, wat dat moest beteekenen. Zij dienen
aan den edelman, wien dit kasteel toebehoort, het laatste Oliesel toe, zeide zij. Toen
de stilte was teruggekeerd, begon Owein naar rust te verlangen. Zijn hoofd knikte
op zijn borst en toen het meisje dat zag, ging zij de legerstede voor hem bereiden.
Zij was zacht en weelderig van pelsen en wol en het linnen was zoo fijn, dat het wel
zijde geleek. Nog nooit had hij gelegen op prachtiger rustbank. Om middernacht
hoorde hij weer een klagend ge-
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schreeuw en ditmaal scherper en langer aanhoudend dan de eerste maal. En het meisje
kwam zeggen dat de edelman, wien het kasteel toebehoorde, zoo juist was gestorven.
'Nu wordt het lijk van den edelman in de kerk gedragen', kwam zij vertellen.
Owein stond nu op en opende het venster, maar hij kon niet het begin noch het
einde van den ridderstoet zien, die den dooden ridder ging begraven. Zij waren allen
in wapenrusting en de paarden waren met zwart behangen. Ook vrouwen gingen
mede, gesluierd tot op de voeten, waarvan er eenige waren gezeten te paard.
Daarachter kwamen de geestelijken van alle omliggende steden en dorpen en
monniken in bruine pijen en met kaalgeschoren hoofden, barvoets. Zij zongen den
Miserere zacht en dan weer dreunend als wilden zij in God den barmhartigen doen
zien, maar ook den rechtvaardigen. Hun zang ging langzaam voort onder het gaan
en zij zongen met beurten, nu eene groep en dan weer de andere. Daarop volgde de
schal van trompetten, als om aan te geven den oproep en de verrijzenis op den jongsten
dag, den dag van het oordeel. De lijkkist was bedekt met wit linnen en een woud van
brandende waskaarsen ging aan beide zijden er om heen en van allen, welke ze
droegen was er geen, onder den rang van een machtigen baron. Daarachter ging eene
vrouw met loshangend haar, dat met bloed was bevlekt en reikte tot ver over haren
rug. Haar gewaad van gele zijde was gescheurd en hing in flarden langs haar slank
lijf. Hare schoenen waren van lichtgekleurd leder. Het was nog een wonder, dat hare
handen geen sporen droegen van eenige verwonding. Zij waren blank en blank ook
en glad waren de fijne, lange, dunne vingeren, waarmede zij van tijd tot tijd hare
haren uit de oogen naar achteren wierp. Hare jammerkreten stegen boven het droeve
en sombere gemurmel der anderen uit en klonken scherper nog dan de schal der
trompetten. Zij rukte aan hare haren en hief de handen
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ten hemel. Op het eerste zien van deze vrouw ontbrandde Owein van gloeienden
hartstocht. Hij beminde haar geheel en er was niets, dat hij niet voor haar zou doen.
Hem was het, alsof zijn lot was beslist. Geen andere vrouw zou hij nu meer verlangen
en geen andere had hij bemind ooit in zijn vroeger leven. Dat licht had hij nooit
gekend. Het was een baan van licht, een rechte weg van glans, die zich verloor in de
wolken en waarvoor hij zijn oogen moest sluiten; zoozeer werd hij verblind. Aan het
venster bleef hij staan als versteend en hij bewoog geen hand meer, getroffen als hij
was door een slag uit het donker.
'Wie is die vrouw?' vroeg hij eindelijk.
'Het is de schoonste, de meest wijze, de reinste, de meest edele, die er is. Zij is
mijne meesteres, genaamd de dame der bron, de gemalin van hem, dien gij gisteren
hebt verslagen.'
'Waarlijk, ik moet bekennen, zij is de vrouw, die ik het meest bemin.'
'Zij zal uwe liefde beantwoorden ten volle.'
Toen deed het meisje de asch weg uit den schoorsteen, legde er nieuwe blokken
van dennenhout in, zorgvuldig gedroogd, zoodat zij opflakkerden en knapten in
hooge vlam. Toen haalde zij een emmer met water en legde een handdoek van wit
linnen om den hals van den ridder, nam een beker van ivoor en een zilveren
waschbekken en wiesch hem het hoofd. Lang spoelde zij zijne haren in het koele
water met hare streelende fijne hand, zoodat een merel welke naast het venster zat
en toekeek nieuwsgierig, te zingen begon, in de zoete lucht van den zoelen, zonnigen
morgen. Daarna opende zij een houten kastje en nam er een scheermes uit met een
schacht van ivoor, beslagen met goud. Zij nam hem den baard af en droogde hem
het aangezicht, zacht strijkend zijn wang en zijn hals. Toen verdween zij weer en
bracht eten en drinken met volle handen en armen. Hij at en dronk
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weer overvloedig, doch zijn eetlust was niet zoo groot als daags te voren. De
doorgestane vermoeienissen hadden hem doen verlangen naar hernieuwing van
krachten en zoo wilde hij weer slapen en rusten. Zij bereidde zijn leger en schoof
het donzige bed en de purperen dekens terecht. 'Slaap nu', zeide zij. 'Ik zal intusschen
gaan naar mijne meesteres en haar voor u werven.'
Owein ging liggen. Het meisje sloot zorgvuldig de deur van het vertrek en liep
naar de meesteres van het kasteel. Deze vond zij zittend in tranen enzorgen. Zij
groette haar, maar zij kreeg geen antwoord en zij deed alsof zij er niet was. Haar
verdriet maakte haar vijandelijk tegen iederen mensch, het zij man of vrouw. Het
meisje knielde nu voor haar neer en zeide: 'Wat is u, dat gij niemand antwoord geeft
?' 'Luned, zeide zij, (dat was de naam van het meisje), waarom hebt gij mij in mijn
leed alleen gelaten? Dat was niet goed gedaan. Want ik heb u toch rijk gemaakt en
u gegeven, alles wat gij hebt.'
'Waarlijk, zeide het meisje, ik geloofde uwe ziel sterker en verstandiger. Want wat
baat te treuren over een goeden man, die niet meer is? Over iets tranen te vergieten,
wat niet meer bestaat?'
'Voor God verklaar ik, als het mij niet ging tegen de borst een mensch te laten
dooden, dien ik heb laten opvoeden en verplegen, ik zoude u laten terechtstellen en
laten dood maken om die woorden. Nu gij ze u hebt veroorloofd te spreken, zal ik u
doen verbannen.'
'Ik ben blij, dat gij geene andere oorzaak hebt, mij weg te zenden. Ik wilde u alleen
nuttig zijn.'
Luned ging weg. Doch de gravin volgde haar tot aan de deur en hoestte luid. Toen
Luned omkeek, wenkte haar de gravin en zeide: 'Gij hebt waarlijk niet goed gesproken,
doch als ge iets weet, wat mij kan troosten, zeg het mij dan.'
'Dat zal ik doen. U weet dat in tijd van oorlog het moeilijk
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is voor eene vrouw haren eigendom te beschermen. Stel daarom niet uit, iemand te
zoeken, die dit kan. Als gij die waterbron niet beschermt, zult gij uw land en kasteel
niet behouden en geen andere ridder dan een van het hof van koning Arthur is in
staat u te verdedigen. Daarheen zal ik gaan en ongeluk moge mij treffen, wanneer
ik zonder strijder zal terugkeeren, zonder iemand, die nog een betere beschermer is,
dan hij, die het was tot nog toe.'
'Dat zal niet zoo zijn, zeide neerslachtig de gravin. Ga maar en doe wat je belooft.'
Luned ging en deed, alsof zij zich begaf naar het hof van Arthur den koning, maar
keerde terug in het vertrek, waar Owein nog rustig lag in diepen slaap. Toen hij
wakker werd, vertelde zij hem haar gesprek met de meesteres en bleef bij hem, zoo
lang als eene heenreis en terugreis kon duren naar het hof van den koning. Toen
kleedde zij zich, alsof zij kwam uit verre landen; bemorste hare schoenen van fijn
leder en bespatte hare kleeren met modder en zoo ging zij binnen in het vertrek van
de gravin met de boodschap, dat zij had gevonden, wat zij had gezocht en zij vroeg,
wanneer zij den ridder aan haar kon voorstellen.
'Kom dan morgen op het uur van den middag en ik zal zorgen, dat vele voorname
mannen der stad hier zijn.'
Des anderen daags voormiddags nadat Owein zich met zorg had gewasschen in
overvloedig water, zoodat het spatte in druppelen van kristal tegen den muur, en hij
met zijn vest van rood fluweel zich had gekleed, nam hij den langen riddermantel
van gele zijde, welke hem in wijde plooien omgaf tot aan zijn schoenen, die waren
van bont gekleurd leder. Zij waren vastgehecht met spelden van goud waaraan
leeuwenkoppen blonken. Een gouden voorhoofdband glom om zijne haren en zoo
leek hij een koning. Vooreerst trad Luned het vertrek der gravin binnen en achter
haar zag zij het hoofd van den ridder uitsteken en zijn wijde mantel aan
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beide zijden van het meisje in plooien nederdalen. Hij kon niet zien, dat zij verbleekte,
want zij zat met den rug naar het venster. Hij kwam nader en zij beschouwde hem
opmerkzaam. Haar schrik had plaats gemaakt voor nieuwsgierigheid. 'Deze ridder,
zeide zij tegen Luned, ziet er niet uit alsof hij komt van de reis.' 'Wat doet dat,' zeide
deze met de onverschilligheid van iemand, die weet, dat hij zijn doel zal bereiken.
'Ik ben overtuigd, dat geen ander de ziel van het lichaam van mijn gestorven man
heeft gescheiden.'
'Des te beter, zeide Luned, als hij niet de sterkere was, zou hij hem het leven niet
hebben benomen'.
'Gaat nu heen beval zij. Ik zal er over denken.'
Des anderen daags kwamen de raadgevers uit den omtrek naar de vergadering. De
meesten waren oude mannen, grijs en gebogen, klein geworden door de jaren. Voor
hen, zij waren bijna vijftig in getal, verscheen de gravin en legde hen uit, hoe zij
iemand noodig had, om het land te verdedigen door paarden en wapenen, iemand
die moed had en kracht, om den moed niet als nuttelooze rook te doen zijn. 'Moet ik
nu nemen iemand uit uw midden of een vreemde, die hier wel niet thuis hoort, maar
in staat is te doen, wat ik verlang en wat gij allen verlangt?' Daar zij allen oud waren
of weinig bedreven in het voeren van den oorlog, vonden zij het goed, dat zij een
vreemde zoude kiezen.
De beslissing was haar welkom en zij kwam aan haren wensch tegemoet. Toen
zij allen heengingen, blijde een nieuwen heer te zullen ontvangen, die sterk was en
hen kon beschermen tegen roovers en schelmen, hield zij twee mannen terug en
droeg hun op naar den aartsbisschop te gaan om hem te vragen de trouwplechtigheid
te komen verrichten. Owein kwam nu binnen en zij deelde hem den uitslag mede.
Vreugde straalde door zijn lijf en uit zijne oogen. Van nu af was hij de meester van
het land en van het groote kasteel
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en de stad, welke er om heen was gebouwd. Hij verdedigde de bron met de lans en
het zwaard en telkens, wanneer een ridder voorbij kwam, maakte hij zich van hem
meester en verkocht hem voor duur losgeld, dat hij onder zijne baronnen en ridders
verdeelde. Dit gebeurde zeer veel en rijkdom, goud en zilver en kostbare stoffen
vloeiden in het land van Owein. Kooplieden, die trokken hunne ruggen beladen in
de buurt van zijn kasteel werden van hunne goederen ontlast en moesten zonder
zaken te doen huiswaarts keeren, gelukkig nog, als zij het er met het leven afbrachten.
En toen eens des nachts een graaf van een naburige streek aankwam met veel
manschappen te paard en te voet en met groote steenwerpers het kasteel begon te
bestoken en trachtte in brand te steken, verscheen Owein midden onder de catapulten
en sloeg zoo handig en geweldig hier en daar onder de vijanden, dat zij in verwarring
de vlucht namen naar de bosschen en hun graaf dood moesten achterlaten, zonder
hem te kunnen wreken. Deze overwinning verspreid, de schrik en ontzag tot in verre
landen en Owein genoot een rei van stille rustige dagen, die eentonig elkander
opvolgden zonder verandering te brengen. Nog nooit was hij door eene vrouw zoo
bemind als door deze. In het slot had hij eene kapel laten inrichten, waar vele kostbare
edelsteenen fonkelden roode en groene in geheimzinnigen schemer. Het altaar was
van amethyst en het tabernakel was van zuiver goud, gesmeed en gedreven in
Oostersche landen. Stoelen stonden er ingelegd met ivoor en de godslamp brandde
er omgeven door fonkelende robijnen. Nu en dan slechts ging hij bidden of de mis
hooren, want den meesten tijd achtervolgde hij het wild in de bosschen. Lange jachten
hield hij, waarna veel vleesch werd verslonden in maaltijden, waar aanzaten baronnen
en ridders in grooten getale.
De meesteres was geëerd meer dan ooit te voren en hare schoonheid scheen iederen
dag te winnen in luister en glans.
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Eens in het jaar had hij een feest gegeven, waaraan heel de stad deelnam. Twee dagen
lang werd dan gegeten en gedronken, waarna de ridders zongen en dansten met de
dochters van hunne lijfeigenen. Zoo waren Owein en zijne vrouw in aanzien bij allen,
die hun dienden met liefde en trouw.
Bijna drie jaren waren voorbij gegaan en eensdaags ging Arthur, de Koning met
Gwalchmai wandelend langs het strand van de zee. Hij was neerslachtig en zeide
geen woord op de vragen van Gwalchmai en deze vroeg nog eens: 'O Heer! wat is
u gebeurd?' 'Het is om Owein, dat ik bedroefd ben. Ik weet niet, waar hij is gebleven.
Waarschijnlijk is hij in de strikken gevallen van de vrouw van de waterbron, verleid
door het verhaal van Kynon. Hadde ik toen maar niet gezegd op dien avond, dat er
verteld moest worden van avonturen en heldendaden, misschien ware hij nog hier
en had ik dien besten der ridders behouden. Nu ben ik hem kwijt en ik weet niet,
waar hij is en wat ik moet doen, om hem terug te krijgen aan mijne tafel, de ronde.
Sinds dat hij weg is, is deze niet meer de schrik der heidensche landen.
Iederen nacht ontwaak ik in vrees, dat de roovers komen van over zee. En in het
loeien der stormen meen ik krijgsgeschreeuw te hooren. Geen rustigen nacht heb ik
meer gehad in den laatsten tijd en er is maar één middel, om mij de rust weer te
geven. Het is Owein die moet worden gezocht.'
'Niet ver van hier in het bosch van de nacht, zooals zij het noemen, woont nog een
oude Druide. Men zegt, dat hij meer dan honderd jaren oud is. Aan de lengte van
zijn witten baard zou men het zeggen, want die ligt als een massa van sneeuw op
zijn borst en windt zich tot op zijn knieën. Hij kent iedere ster aan de lucht en haar
stand op iederen dag van het jaar. Men zegt, wanneer hij bezig is te zien naar de
lucht, dat er sterren vallen en verdwijnen. Ook ziet hij veel uit den kronkelenden
rook van de planten, die hij offert aan zijne geesten en uit de schommelingen van
het water,
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wanneer het naar boven wordt gehaald uit de diepten der aarde, zelf haalt hij de
maretakken van de boomen en uit deze planten vooral geeft hij antwoord op de
vragen, die hem worden gesteld. Hij plukt zorgvuldig de witte kralen. Hij werpt ze
in de hoogte en ziet hoe ze vallen op zijn altaar. Nooit faalt zijn voorspelling.'
Des anderen daags gingen Arthur en Gwalchmai naar de spelonk van den Druide.
Deze herkende dadelijk den koning en boog zoo diep ter aarde, dat zijn baard zich
spreidde op den grond. Zonder een woord te spreken, leidde hij hen naar een grooten
altaarsteen, die stond naast een eik en daar gaf hij hun een teeken zich op een afstand
te houden. Hij offerde daar ganzeneieren en wierp de marekorrels in de lucht, driemaal
ging hij telkens, en dit herhaalde hij driemaal, om het altaar. Nadat de plechtigheid
was afgeloopen, kwam hij op den koning en Gwalchmai toe en zeide hun, dat Owein
niet zoo moeilijk was te vinden. Hij wees de richting met zijn knokige hand en
beduidde ,hun, dat Owein was bij de dame der bron. Hij gaf hun den weg aan, dien
zij moesten volgen en zeide hun, dat de tocht moest worden ondernomen met een
klein gevolg van de dapperste ridders uit des konings omgeving. Hij noemde hun
namen niet, maar beschreef ze zoo nauwkeurig, dat de koning van ieder wist, wie
hij bedoelde. Als dank legde hij toen op den steen eenige takken van dor hout en
daarop verbrandde hij een gebak van meel, zoodat de asch daarvan zich vermengde
met die van het hout.
De koning uit dankbaarheid nam een gouden ring van zijn vinger, maar de Druide
weigerde dien en gaf hem terug aan den koning.
Daarop gingen de twee mannen heen.
Des anderen daags riep Gwalchmai uit naam van den koning de edelen bij elkander,
die waren aangewezen voor den tocht.
Zij kwamen aan het kasteel, waar de jonge mannen zich
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oefenden in het werpen en de oude heer van het kasteel verzocht hen binnen te treden
en den nacht door te brengen. De meisjes bedienden allen met dezelfde zorg, als zij
het Kvnon gedaan hadden te voren en Owein. Zelfs aan de pagen, die de ridders
begeleidden, werden spijzen gereikt zoo kostelijk, als zij ooit hadden geproefd, en
weemoedig zagen deze het uur vooruit, dat zij het slot zouden moeten verlaten. De
maaltijd was weelderig, zilveren tafels waren gezet in vele vertrekken, omdat het
eene vertrek waar de koning zat aan den disch, te klein was.
Des anderen morgens bij het vertrek in de vroegte stonden alle paarden gezadeld;
dat van den koning met bizondere pracht van purper en goud. Zij kwamen aan den
zwarten reus, die hen ongehinderd liet voorbij gaan en zelfs met ontzag den koning
wenkte en groette. Deze beantwoordde den groet niet en geen van de ridders deed
het. De reus bleef zitten, waar hij zat en alhoewel hij zich nauwelijks bewoog, beving
een licht gevoel van vrees den koning en de ridders bij het zien van den zwaren knods
in de handen van den reus. Eindelijk kwamen zij aan den beboschten berg en stegen
naar de plaats, waar de boom stond en de bron. Toen trad Kai op Arthur toe en zeide
'Heer! ik weet, wat de beteekenis is van deze dingen hier. Geef mij verlof het water
op de plaat te gieten en het avontuur te doorstaan.' 'Doe het, zeide deze.' En Kai goot
het water over de plaat, waarop, zooals telkens, de donder losbrak en de hagel
neersloeg, zoo hevig zelfs, dat vele ridders van Arthurs gevolg, omdat zij zich niet
voldoende konden dekken, werden doodgeslagen door den hagel. De bliksemzelf
had ditmaal als gemaaid en gestoken in de dicht op elkander gedrongen ridders en
er werden veel harnassen en schilden door te pletter geslagen. Bij eenigen was zelfs
het staal in het vleesch gedrongen. Anderen waren zwart van de hemelsche
vuurstralen. De boom verloor zijne bladeren, de lucht werd helder blauw, de vogels
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kwamen neer als donkere wolken, zingend als een koor van engelen, zoo zoet, dat
allen, die nog leefden in stilzwijgen lagen gezonken onder de macht der ongekende
melodieën. Toen kwam een ridder gekleed in het zwart en een zwart vlagje woei aan
de spits. van zijne lans. Die wist dadelijk wien hij moest aanvallen en hij vloog op
Kal aan met de lans in zijn rechter hand en wierp hem in een oogenblik op den grond.
Toen reed de ridder weg en Arthur en zijn gevolg brachten den nacht door op de
plaats, waar de bron was. Den volgenden dag verscheen de ridder weer en Kai zeide
tot den koning: 'Heer, zoo gij het veroorlooft, zal ik mij stellen ten strijde tegen dien
ridder.' 'Dat moogt gij doen', antwoordde de koning en Kai rende met zijn bruin paard
af tegen den ridder en gaf hem den eersten slag, doch deze alsof niets was gebeurd,
sloeg zijn zwaard door den helm van Kai en verwondde zijn schedel. Toen keerde
Kai terug naar zijne tochtgenooten. Deze gingen nu de een na den anderen ten strijde,
maar allen werden overwonnen. Alleen Arthur en Gwalchmai hadden nog niet
gevochten. 'O Heer, zeide deze, laat mij het eerst met hem vechten.' 'Doe het' zeide
de koning. Angstig zagen de ridders naar Gwalchmai. De meesten hunner waren
diep verwond en het bloed liep in stroomen over hunne paarden terwijl de pages hun
wonden uitwiesschen, zalfden en er olie ingoten. Somber zag de koning voor zich
uit en was beangstigd niet zoo zeer voor zijn eigen leven, maar om de vele getrouwen,
die hij weldra zou moeten verliezen, daar hunne wonden niet waren te heelen. Toen
steeg Gwalchmai op zijn paard en zijn groote eeremantel van kostbare gele zijde,
doorweven met roode figuren hing lang en breed over zijn ros en woei in den wind,
die hem deed fladderen en de flanken van zijn paard er mee zweepte. De takken
zonder bladeren van den grooten eik huilden en piepten en sloegen tegen elkander
in de vlagen van den storm. Het gevecht begon en duurde uren lang, zoodat het avond
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was, toen nog niets was beslist, geen vermocht den ander uit het zadel te werpen.
Den volgenden dag begonnen zij op nieuw het gevecht en nu met hun lange speeren,
die heen en weer flikkerden van boven naar beneden en van beneden naar boven en
schampten en schoven langs de harnassen weg. Onwrikbaar bleven beide kampioenen
op hunne paarden en weer viel de avond en maakte een einde aan het stooten en
slaan. Toen kwam de derde dag en zij namen hunne lansen, sterk en onbreekbaar en
zij renden zoo hevig op elkander, dat de koorden van hunne zadels scheurden en zij
beiden naar beneden storten onder hunne paarden. Even vlug beiden, sprongen zij
weer te paard en sloegen nu en beukten elkander met de zwaarden. De harnassen en
schilden waren zoo bultig geworden, dat de deuken niet meer waren te tellen en zoo
vinnig en veelvuldig waren de houwen, dat, indien het nacht ware geweest, het duister
zou zijn verlicht door de vonken, die om hen heen spatten, als een regen van sterren.
Op eens lukte het den ridder den helm van Gwalchmai af te werpen, met een stoot,
die niet eens had gerekend op zoo goeden uitslag en hij herkende Gwalchmai in zijn
tegenstander. Toen riep de ridder: 'O Gwalchmai, mijn 'Heer, ik herkende u. niet als
mijn neef om den eeremantel, 'die u omgaf. Ik wist niet, dat ik te doen had met u.
Neem 'mijn zwaard en mijne wapenen.'
'Neen, gij Owein zijt de overwinnaar, neem gij mijn 'zwaard, sprak Gwalchmai.'
Intusschen had de koning gemerkt, dat de twee ridders ophielden te vechten en
hij kwam nader om de reden te hooren.
'O Koning, zeide Gwalchmai, hier is Owein, die mij heeft overwonnen en toch
mijne wapenen niet wil aannemen.'
'Heer, deze is het welke mij heeft verslagen en hij wil toch mijn zwaard niet nemen.'
'Dan geeft mij beiden uwe zwaarden want geen van beiden heeft den andere
overwonnen.' Daarop hing Owein
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zijn zwaard om den hals van den koning en beiden omarmden elkander ten aanzien
der schare van ridders, welke nieuwsgierig waren toegeschoten. Zij drongen allen
aan op Owein en omarmden hem, gelukkig hem weer te zien, den ouden kameraad
en glorievollen vriend.
De nacht viel in en allen verlangden zoo spoedig zij maar konden, ergens te gaan
rusten. Velen vonden plaats in omliggende huizen en de koning met Gwalchmai
sliepen in vertrekken van het slot, die door Owein en zijne vrouw met groote pracht
waren gestoffeerd, nadat zij ze eerst van stof en spinnewebben hadden laten zuiveren.
En toen de koning des anderen daags wilde vertrekken, hield Owein hem terug en
zeide: 'Heer! dat is niet goed van u. Ik wist, dat gij zoudt komen en lange dagen heb
ik uwe komst bereid. De spijzen en dranken voor een gastmaal heb ik in mijn kasteel
verg zameld, om u voor te zetten. Uit de streken van den omtrek heb ik ze laten
komen, zooveel ik maar kon, en men heeft. wild en gevogelte gevangen, zooals gij
nooit hebt gegeten. en bevelen zijn er gegeven gedurende twee weken wild hier te
brengen iederen dag. Ik heb koks laten komen, die verstaan de spijzen te bereiden,
zooals nergens ter wereld en bakkers, die zullen bakken de fijnste koeken. En vruchten
heb ik laten halen met vrachten van wagens.'
De koning gaf toe en bleef vele dagen met zijne ridders op, het slot en zond toen
boden naar de gravin, om haar te vragen, dat zij zou toestaan, Owein met hem naar
Bretagne te laten vertrekken.
'Niet voor lang' had hij laten zeggen, maar voor drie maanden wilde hij hem houden
in zijn paleis, opdat hij hem kon toonen de schoonste vrouwen van zijn rijk.
Op het hooren van die boodschap weende zij lang en veel. Zij wilde haar man niet
afstaan, nu zij eenmaal aan hem was gewend en hem had leeren beminnen met een
groote liefde. Zij had hem alles gegeven, wat zij had en nu wilde hij haar
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verlaten. Misschien deed hij het om niet ongehoorzaam te zijn aan den koning. Maar
een koning, mocht hij haar breken het hart? Zij wist, dat Arthur zeer op hem gesteld
was. Zij zoude dan maar toegeven en zijn liefde zoude nog inniger worden misschien,
wanneer hij minder schoone vrouwen zoude hebben gezien, dan zij was.
'Ja, zeide zij, dat hij dan ga. Maar drie maanden slechts geef ik hem aan den koning.
Daarna verwacht ik hem weer hier.'
Zoo ging Owein met den stoet van den koning weer terug naar het land, waaruit
hij was gekomen. De vreugde blonk weer op Arthurs gelaat en alle ridders in Bretagne
waren blijde Owein weer te zien en in hunne nabijheid te hebben. Zij hadden gedacht,
dat hij was gevallen door verraad van een mededinger of verslonden door den muil
van een monster. Maar nu hadden zij hem in hun midden, waar hij vele avonden
vertelde van zijn avonturen, van den reus in het bosch en de vreemde ridders, die het
waagden het water te gieten over de marmeren plaat en die hij allen had neergeveld,
gemakkelijk en zonder moeite. De vrouwen aan koning Arthurs hof zochten hem
zeer en zij waren naijverig, indien Owein de eene wat langer aanzag dan de andere.
Zoo bleef hij inplaats van drie maanden, drie jaren levend weer zijn leven van
vroeger, rijdende en jagende in de bekende bosschen en streken en langzaam vergat
hij zijne schoone vrouw, de vrouw van de bron, die schooner was dan allen aan het
hof van den koning.

II.
In Caerlleon, de stad aan de Usk zat koning Arthur eensdaags aan tafel met zijne
ridders. Owein, zooals naar gewoonte, zat aan zijne rechterhand, omdat hij zich het
meest met hem onderhield en hem gaarne hoorde vertellen. Want
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Owein was een man van groote kracht naar het lichaam en zijn geest was er een, die
zich zelven hield in toom, zoodat hij alles deed naar de wenken des konings, die hem
liet begaan in zijn daden en nooit hem kwalijk nam de woorden door hem geuit. Van
over den disch, uit de verte kwamen de kwinkslagen en grappen van Kai, die de
gesprekken moest zouten evenals de spijzen, waarover hij het toezicht had. De ridders
hadden gegeten en gedronken naar welbehagen en lust en zij zaten nog te verhalen
van hunne tochten, toen de deur open ging en binnen trad de dame van de waterbron.
Verbleekt was zij en vermagerd, maar waardevol en schoon in den slanken bouw
van haar lijf. Zij ging op Owein toe en trok hem den ring van den vinger en zei: 'Zoo
moet behandeld worden de verrader, de trouwelooze, de baardboze.' Zij ging weg
en wachtte niet verder. In den voorhof had zij haar paard laten staan, in wiens lange
manen nog het mondschuim hing van den woesten rit, dien zij had gedaan door de
landen. Het glom van schitterend bruine kleur en de zadel was met goud geboord.
In ijl reed zij weg, en in vollen galop draafde zij over den weg, want zij was bang,
dat men haar zou inhalen, of zich zou wreken.
De moed getoond door de blonde vrouw en haar optreden vol fierheid en waarde
hadden de ridders aan tafel geslagen met ontzag. In de algemeene, benauwende stilte,
die daarop volgde en die alle gesprekken deed verstommen, stond Owein op, nam
zwijgend afscheid en ging heen naar zijn huis. Daar liet hij zijn paard zadelen en in
hollende rit joeg hij voort in aanhoudenden galop. Ver weg naar de uiterste grenzen
der aarde wilde hij heen, van alles af zijn, alléén, waar hij niemand zou kennen en
waar niemand hem kende en nooit iemand van hem had gehoord. Door dalen joeg
hij zijn paard en door bosschen stormde hij voort, zoodat de herten en reeën vluchtten
en de kleine vogels schreeuwden, de kraaien en raven lawaaiden en opvlogen van
hunne nesten. Hij reed
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voort langs beken en rivieren en zwom met zijn paard over menigen stroom. Hij lette
niet er op, dat hij droop van het water, maar liet zich idroogen in den wind en in de
brandende zon. Hij kwam in een land, dat woest was en kaal. Rotsblokken lagen er
in bruischende wateren, die vinnig en wit van schuim zich kronkelden en wrongen
tusschen stijl staande massas van steen. Daar ging hij liggen in een donkere grot.
Zijn voorraad van eten was op en hij at nu en dan de rauwe kruiden, die in de
rotsspleeten bloeiden. Of hij nam de eieren van roofvogels, die onheilspellend om
hem kreitsten, wanneer hij zijn handen stak in het nest. Zoo lukte het hem een gier
met zijn zwaard den hals door te slaan. Met vuursteenen en dor hout maakte hij een
vuur en braadde den vogel om hem niet rauw te eten. Maar dagen lang soms leed hij
gruwelijken honger. Hij vermagerde tot op zijne beenderen en leek een geraamte.
Zijn haren en baard groeiden zoo lang, dat hij geheel onkenbaar werd. Zijn oogen
zonken in de kassen en gloeiden met geheimzinnigen glans. De wolven kwamen tot
aan de opening van zijn hol, maar zij snuffelden alleen en gingen weer heen, zonder
hem kwaad te doen. Toen hij in de nabijheid van de grot geen voedsel meer vond,
daalde hij af van de rotsen en kwam in een groen dal vol weiden met geele en roode
en blauwe bloemen en met beeken en rivieren doorstroomd. Daar was het zonnig en
warm en vlogen de bijen en hommels in de zoele lucht. Hij kwam nu in een grooten
tuin, waarin een vijver stil droomde in de blauwe weerspiegeling. Daarbij was een
kasteel en de tuin en het kasteel behoorde aan eene gravin, die weduwe was. Deze
wandelde met hare vrouwen aan den vijver en zij zagen met grooten schrik de vreemde
mannegestalte, liggend aan den rand van het water. Owein was van uitputting in
slaap gevallen en had niet gemerkt, dat een stoet van vrouwen hem was genaderd.
Daarop ging de gravin met een der vrouwen in huis en gaf aan haar een flesch met
kostbaren
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balsem. 'Ga, zeide zij, neem dat paard en die kleederen en breng ze aan den man,
dien wij hebben gevonden. Wrijf hem den balsem onder het hart en als hij nog leeft,
zal hij door de werking van den balsem opstaan. Zie dan, wat hij zal doen.' Het meisje
ging naar Owein, nam den balsem op hare hand, waardoor hij vloeiend werd en wreef
hem onder het hart zoo lang, dat zijne krachten weer bijkwamen en hij herhaaldelijk
diep zuchtte, alsof hij uit een langen slaap wakker werd. Zij gebruikte den geheelen
inhoud der flesch voor den ridder, zoodat deze leeg was. Zij bracht het paard en de
kleeren naar hem toe en verborg zich op eenigen afstand, om te zien, wat hij doen
zou. Zij zag, hoe hij zijne armen uitrekte, zijn hoofd heen en weer draaide, dan
opstond en recht ging staan, naar zijne zijden rechts en links keek en naar zijne armen
en beenen. Toen zag hij het paard en de kleeren en kroop er heen, want hij kon nog
niet goed rechtop staan. Hij trok de kleeren van het zadel en rustte weer een poos.
Toen stond hij weer op en nu vlugger en leniger en hij trok de kleeren aan en steeg
te paard. Daarop kwam het meisje te voorschijn en op zijne vragen, van wie dat
kasteel was, ontdekte zij hem dat het was van eene weduwe, aan wie door een jongen
graaf uit de buurt de helft van hare goederen was ontnomen, omdat zij weigerde hem
hare hand te geven. Het meisje nam nu Owein mede naar het kasteel in een vertrek,
waar zij vuur aanlegde in den schoorsteen en hem alleen liet om aan de gravin te
gaan vertellen, hoe het gegaan was. Toen zij aan de gravin de flesch terug gaf, zeide
deze verwonderd: 'Waar is al de balsem gebleven?' 'Ik heb hem geheel gebruikt,'
antwoordde zij.
'Dat doet mij verdriet, meisje, want het is toch maar een vreemde en het waren
zeven pond, dien gij hebt gehad. Ga nu en bedien hem verder.'
Zoo deed het meisje. Zij verzorgde hem met spijs en drank, legde iederen dag een
groot vuur in den schoorsteen, gaf hem
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velerlei medicijnen en na drie maanden rust en rijkelijke voeding had Owein zijn
vorig aanzien en zijn kracht herkregen en hij was nog schooner dan vroeger.
Eensdaags hoorde hij in het kasteel en daarbuiten veel geweld en lawaai en
geschreeuw, slagen klonken op de poorten en er vlogen steenen tegen de muren. Hij
vroeg aan het meisje, wat dat beduidde en deze verhaalde hem, dat de jonge graaf
weer was gekomen, om hare meesteres te berooven van haar goed en bezit. 'Hebt gij
een goed paard en sterke wapenen in huis?'
'De besten van de wereld,' antwoordde zij.
'Haal ze mij en ik zal die menschen eens gaan bekijken.'
'Dat verheugt mij,' zeide de gravin. 'Het is beter, dat hij ze krijgt, dan mijne
vijanden, die er morgen wel meester van zullen zijn. Nooit zal hij beter paard en
schooner wapenrusting hebben gehad'.
Zij beval een jongen zwarten hengst uit den stal te leiden en te zadelen met
prachtigen zadel, waarop lagen keur van wapenen ingelegd met zilver en goud. Met
twee schildknapen reed hij weg, recht aan op het vijandelijk leger. Hij vroeg aan
zijne schildknapen, waar de jonge graaf zich bevond en toen deze hem hadden
aangeduid, dat hij was omgeven door vier dragers van gele vlagjes, spoorde hij zijn
paard, dat steigerde met wilden moed en gesnuif en vloog aan op den vijand, dien
hij met geringe moeite ter aarde wierp en gevangen nam. Hij gaf hem over aan de
gravin met de woorden: 'Dit is mijn geschenk voor den balsem'.
Een blos glansde door de blanke wangen van de nog jonge gravin en zij boog in
eerbied haar hoofd voor den ridder. Als losgeld voor zijn leven gaf de roofridder de
graafschappen terug aan de meesteresse van het slot, en voor zijne vrijheid gaf hij
al zijn goud en zijn zilver en de helft van zijn eigene bezittingen. Uit zijn naaste
omgeving stelde hij twee
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baronnen als gijzelaars aan. De gravin en hare onderdanen wilden Owein nu houden
op het kasteel. Zij smeekte en bad, dat hij toch mocht blijven bij haar; want dat men
niet kon weten, wat zou gebeuren, dat er nog wraak was te vreezen van den kant der
vijanden, die misschien terug zouden komen met bondgenooten en vrienden, en dat
haar dat zeker het leven zou kosten. Doch Owein verlangde te hevig naar nieuwe
avonturen en wilde niet meer een leven leiden, zooals hij gedaan had bij de dame
van de bron; want die vrouw had hij werkelijk bemind, zooals geen andere en zij
was de liefde van zijn leven geweest.
Op de knieën en in tranen smeekte de jonge gravin den trotschen ridder, die in
zijn harnas daar stond als de god van den oorlog. Zijne weigering was kort en hij
zeide, dat hij steeds bereid was terug te keeren om haar te helpen, zoodra het gevaar
was nabij. 'Laat mij dan roepen en zoek mij overal. Zoo moeilijk zal het niet zijn mij
te vinden. Ik dien elke schoone vrouw en vooral ben ik de dienaar van u, aan wie ik
mijn leven te danken heb.' En hij steeg te paard en nam nog afscheid van het meisje,
dat hem den balsem had geboden en nu hem begeleidde tot aan het paard, het geschenk
der gravin.
Op zijn tocht, toen hij reed langs een donker bosch, kwam een gehuil uit de massa
van boomstammen. Hij zag om, maar kon niets onderscheiden. Het gehuil hield aan
en scheen hem te roepen. Toen verliet hij den weg en reed met opgeheven zwaard
in zijne rechterhand aan op de plaats, van waar het kwam. Daar zag hij een berg en
aan den voet van den berg eene diepe spleet in de rots, waarin een groote slang heen
en weer kronkelde, sissend haar kop verhief nu en dan en hare tong liet flitsen, terwijl
een zwarte leeuw zocht te ontkomen door den uitgang. Maar telkens kwam de slang
en dreigde zich te wentelen om zijn lijf en hem dood te drukken in heftig gewring.
Toen Owein naderde hief zij haar
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hoofd en rees langzaam spiralend omhoog. De ridder sloeg een slag horizontaal en
sneed ze in twee. Sissend bewoog zij haar muil en liet groenig speeksel druipen op
den grond, terwijl de andere helft met den staart heen en weer schoof over den bodem,
dien zij veegde met kronkelend beweeg. Hij veegde van zijn degen het giftige vocht,
steeg te paard en reed naar den weg en volgde dien weer, alsof er niets was gebeurd.
Maar achter hem kwam de leeuw geloopen en was steeds om hem, zoo trouw als een
windhond om zijn meester. Zoo gingen zij den ganschen dag tot den avond. Owein
was moede van den dag, die voorbij was. Hij steeg af en liet zijn paard grazen in de
schemering op de weide, die lag aan een af hang met dichte dennen bezet. Murmelend
gingen vele kleine beeken door het gras en het paard viel nu en dan met een poot in
een gleuf van den grond, die dicht begroeid was met allerlei kruiden. Hij stak daar
een vuur aan en de leeuw bracht hem een reebok, waarvan Owein de huid aftrok en
de stukkenbraadde op ijzeren stangen. Wat over was van den bok gaf hij rauw te eten
aan den leeuw, die gretig alles verslond, wat hij hem toewierp. Zoo was hij bezig
met genoegelijk te eten en hij wilde bij het nog smeulende vuur zich leggen ter ruste,
toen hij een diep zuchten gewaar werd, dat scheen te komen van een mensch. Maar
hij wist het niet zeker en hij vroeg, wie er was. 'Ach! zeide een stem, ik ben Luned,
de dienares van de gravin der bron. Ik ben gevangen om den ridder, die kwam van
Arthurs hof en in trouw werd verbonden met de gravin. Hij was maar korten tijd bij
haar, ging terug naar den koning, maar keerde niet wéer. Ik beminde hem als mijn
besten vriend, maar twee dienaren der gravin spraken van hem kwaad en noemden
hem een bedrieger. Ik zeide hun, dat zij beiden niet zooveel waarde hadden, als hij
alléén. Daarom sloten zij mij op in dit onderaardsche gewelf en zwoeren mij te
worgen, zoo de ridder niet kwam, om mij te bevrijden op een bepaalden dag. En die
dag is
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nabij. Ik heb niemand, dien ik naar hem kan zenden. Zijn naam is Owein zoon van
Urien.'
'Zijt gij zeker, dat die ridder zou komen, als hij dit alles wist?'
'Ja, daarvan ben ik geheel zeker. Hij is een ridder zoo sterk en zoo dapper, als er
nergens -een is ter wereld. Ik heb hem zelf gezien vele malen en hem verpleegd. Ik
kan oordeelen wie hij is en wat hij kan. Ik weet ook, dat hij zijn eigen leven zal wagen
om mij te verlossen, al ben ik maar eene dienstmaagd en geene gravin.'
Hij maakte zich nu bekend en zeide, wie hij was. Dat gaf haar den moed en de
vreugde terug. Zij wist, dat nu de verlossing zou komen. Zij voelde zich als geen
gevangene meer. Hij vroeg nu aan haar, waar hij kon overnachten en worden
geherbergd, want hier in dit hol was geene plaats voor hem.
'Ga en volg den weg langs de rivier, zeide zij, dan komt gij aan een slot met vele
torens groote en kleine. De huisheer is de meest gastvrije man der wereld. Hij zal u
ontvangen met vriendelijkheid en uit blijdschap, want graag heeft hij het gezelschap
van een ridder en hoort gaarne verhalen van avonturen.'
Owein kwam aan het kasteel tegen den middag en de daken en windwijzers blonken
in volle zon. De Graaf, een zeer oude man met lang zilverwit haar was overgelukkig
door het bezoek van Owein, maar toen hij ook den leeuw zag, die hem volgde, ging
hij een weinig terug en sprak alleen door het hek met hem, want de leeuw had een
aanzien, als of er niet viel meê te gekscheeren. Toen Owein hem had gerustgesteld
en den leeuw had medegenomen naar den paardenstal, liet hij hem liggen voor de
kribbe van zijn paard. Maar toen de avond naderde en men bij de tafel ging zitten
om spijzen te nemen en drank, kwam de leeuw en ging liggen aan de voeten van
Owein, die hem stukken toewierp en de beenderen, waarvan hij het vleesch had
geknaagd. De eenige
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dochter van den graaf zag met bewondering toe hoe trouw de leeuw was gehecht aan
zijn meester. Nadat zij in stilte te zamen, de graaf en zijn dochter en Owein het maal
hadden gegeten, werd het gezicht van den huisheer verduisterd met bekommernis
en ook het meisje weende in stilte. En de graaf vertelde, dat hij twee zonen had, die
vóór eenigen tijd op jacht waren gegaan in de bosschen en dat zij waren gegrepen
door een monster, een reus die hen gevangen hield en hen zou dooden, als hij, de
vader, niet zijne eenige dochter aan hem overleverde.
'Wat zult gij doen'? vroeg Owein in kalmte, maar toch blijkbaar met medelijden.
'Het is beter, dat ik mijne zonen kwijt raak, dan mijne eenige dochter.'
Des anderen morgens verscheen de reus met de beide zonen bij den ingang van
het slot. Owein begon met hem een kamp op leven en dood, en de leeuw viel aan op
den reus en zoude hem bijna hebben gegrepen. 'Met u,' zeide deze, 'zou ik gauw
hebben afgedaan, maar tegen dit dier vecht ik te vergeefs.' Toen nam Owein den
leeuw en sloot hem op en wederom viel hij aan op den reus, maar kwam in nood.
Toen de leeuw het merkte aan het schreeuwen van Owein, klom hij op den muur,
sloeg zijn klauw op den schouder van den reus, scheurde zijn lichaam open, zoodat
het hart bloot kwam te liggen en hij neerzonk met gesloten oogen, dood. Hij viel op
den grond met een doffen slag, als of een toren stort van een muur. Nu ging Owein
naar de beide zonen en sneed met zijn zwaard de touwen door, waarmede zij door
den reus waren gebonden en te zamen gaf hij ze terug aan alen blijden vader. Deze
wilde Owein bij zich houden en bood hem gastvrijheid aan zoolang hij zoude leven,
en eischte van zijne zonen, dat zij hem zouden nemen bij zich in huis, wanneer hij
zelf mocht sterven voor Owein. Doch ook dit sloeg deze af en ging weer terug naar
de streek, waar hij Luned
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had verlaten. Hare twee vijanden waren juist daar en sleurden haar met de haren naar
een gloeiend vuur om haar te verbranden. Hij riep hun halt! toe en vroeg, waarom
zij dat deden. Zij zeiden, dat zij met haar waren overeengekomen, dat indien de ridder
niet kwam om haar te bevrijden, zij haar zouden mogen dooden. 'Owein heeft zijn
woord niet gehouden, en daarom mogen wij haar verbranden.'
Owein zeide: 'Owein is een goede ridder en wanneer hij wist, dat dit meisje in
gevaar was, zoude hij zeker met u den kamp bestaan! Wilt gij mij aannemen als
strijder in zijne plaats.'
'Dat willen wij.' Zij sprongen te paard en vielen aan. De leeuw schoot toe, ter hulp.
Maar zij zeiden: 'Wij hebben met u te vechten en niet met dit dier.' Toen sloot Owein
den leeuw op in het gewelf, waar het meisje had gelegen. Zij stond op eenigen afstand
naast een boom en zag toe. De leeuw brulde luid en wilde met zijn pooten de steenen
weg wentelen, die de ridder voor den ingang had geschoven. Nu begon de kamp
weer en Owein ontving slag op slag. Het gelukte den leeuw een grooten steen los te
wroeten en nog een, zoodat hij er uit kon komen. Hij sprong op het paard van den
eenen, reet het been van den jongen man uit zijn lijf, terwijl Owein den anderen van
zijn paard wierp, hem borend de lans in het hoofd.
Luned vol blijdschap omhelsde haren bevrijder en ging nu met hem naar de dame
der waterbron, die weer haar jeugdig uitzien terug kreeg en weldra door het bijzijn
van Owein nof, Tederen dag jonger scheen te worden. Een diepe rimpel van haar
voorhoofd verdween geheel en ook hare grijze haren werden bruin en glanzend, en
krulden weer in volle golvingen over haren rechten rug. Haar oogen straalden met
den klaren glans der liefde. Zoo vergingen eenige maanden. Niemand wist het nog.
De gravin had het geheim gehouden, want zij wilde de weelde van haar genot genieten
heel. Maar het
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duurde niet lang of het werd ruchtbaar, dat de waterbron weer haar beschermer had,
want Owein had er op een namiddag een ridder ontmoet, dien hij had neergeworpen,
dood in korten strijd en dat was een rijke graaf, niet ver van daar, die veel groote
bosschen en uitgestrekte landen bezat. Zijn onderdanen waren verblijd door zijn
dood, omdat hij voor hen was een wreede tyran. De leeuw week niet van Oweih en
zelfs in het slot was hij meestal bij hem in hetzelfde vertrek. Hij was daar even goedig
voor de gravin als voor Owein, want hij merkte eenheid en gemeenschap in hun doen
en laten.
Nu de terugkomst van den heer van het slot alom was bekend en vele baronnen
en ridders hem wenschten te zien, besloot de dame van de bron een feest te doen
vieren en een gastmaal te geven zoo rijk en zoo lang van duur, als er nog nooit was
gezien op haar kasteel. Zij stuurde boden uit, meer dan tweehonderd in aantal om
ossen te halen en koeien, schapen en kippen. Geoefende jagers met boog en pijl
werden gezonden naar alle windstreken om reigers, snippen, eenden, ganzen en
allerlei vogels te schieten. Er moest worden gejaagd op everzwijnen en herten en
hazen. De groote keuken van het kasteel met hare zes schoorsteenen was niet ruim
genoeg om dit alles te braden. Er werden nog andere schoorsteenen gebruikt in de
vertrekken van het kasteel. Drie dagen lang duurde de maaltijd en de ridders en
baronnen werden bediend door hunne pages, die achter hen stonden en hen
behulpzaam waren door het aangeven der dampende vleeschen. Van de hooge
gewelven hingen gouden lampen aan zilveren kettingen, die het vertrek helder
verlichtten met klaren schijn en in den schoorsteen in de stapels van hout knapten
en bruischten de vlammen, als een voorbij varende stormwind. En telkens, nadat
eene menigte spijzen waren gegeten en veel drank was gedronken, kwam een zanger
voor de vroolijke schare en zong een lied uit het lange ver-
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leden van helden, die monsters overwonnen en maagden bevrijdden. En daarna
verhaalde ieder ridder in het bizonder en aan zijne eigene tafel, wat hem was
overkomen.
Eene groote vreugde was dit feestmaal geweest. Zij, die het bijwoonden, hadden
nooit iets dergelijks gezien en de dame der bron steeg op ,in blijde en steeds blijdere
jaren naar de hoogte van den ouderdom en zoo ook haar gemaal, die maar zelden
meer week van haar zij, omdat ook in hem de krachten gingen rusten tot
zelfgenoegzaam genot van herinnering aan de vervlogene dagen. Arthur, de Koning
was reeds lang dood, toen Owein oud was. Maar hij had zijn dood nooit vernomen.
De gravin had niet het bericht oververteld, om hem geen smart aan te doen. Toen
Owein oud was, was ook de leeuw reeds lang dood gegaan. Dat had hem zeer veel
leed gedaan. Maanden lang had hij daarover gesproken iederen dag. Dat hij hem had
moeten missen was het. groote verdriet van zijn leven.
Dit is het verhaal van de dame der bron en van den leeuw, die de helper was van
den ridder Owein.
1912.
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De geheimzinnige keten.
Het was op een zwoelen namiddag van Augustus. De lucht was bedekt met wolken;
er was geen zonneschijn en in het zuiden verhieven zich dreigende dondertorens, die
nu en dan in de verte rommelden; doch het onweer was nog wijd af en geen wind
blies door de boomen. Dik lag het stof op de wegen en de lucht drukte loodzwaar op
de huizen van het dorp en daar buiten op de velden, die nog vol stoppels stonden;
want zij waren nog niet omgeploegd en de laatste veldvruchten waren kort geleden
op wagens de schuren binnen gereden, droog en vol, tot een vreugde voor het
landvolk. Nog hing uit de gevels van vele boerderijen de denneboom met kleurige
papiertjes versierd, die gediend had voor den laatsten tarwewagen, waar op de
boereknechten en meiden lagen, hoog, zoo dat zij moesten bukken, wanneer zij
doorreden onder de langs den weg staande boomen. Dan braken ze onder luid
geschreeuw hun gezangen af en de haarkapsels der meiden moesten het ontgelden
in het gewirwar der takken.
Doch vreugde was er niet op dezen namiddag van Augustus. Er lag een sombere
vloek op den omtrek. Ieder voelde zich onbehagelijk. Was het het naderende onweer
of was het iets anders? Twee marechaussees te paard, de ruige kolbakken op de
hoofden, daalden in een wolk van stof den weg af door het dorp. Kinderen liepen
langs den kant en op eenigen afstand kwam de burgemeester stijf en ernstig, door
twee veldwachters geflankeerd en daar achter allerlei menschen. Zij gingen naar de
boerderij van Teunissen, waar iets ergs was gebeurd; niemand wist het nog precies.
Al gauw liep de mare van huis tot huis. Het volk stroomde uit en rende achter de
mannen der wet, die zij zochten te bereiken en voorbij te loopen. Want ieder wist al,
waar het heen ging: het was naar Teunissen en ieder wist waar Teunissen woon-
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de. Er liepen troepen kinderen, jonge meiden, druk pratende vrouwen, oude mannen
en oude vrouwen. Met den schrik op het gezicht gingen allen in de richting van de
boerderij, die op een kwartier afstand lag van de kom van het dorp. De lucht werd
donkerder en donkerder en zwarter en zwarter werden de wegen door de menschen.
Karren en kruiwagens moesten stil staan om de menigte te laten voorbij gaan, opdat
er geen ongelukken zouden gebeuren.
Aan de boerderij werd het volk tegengehouden door de marechaussees, terwijl de
veldwachters met den burgemeester naar binnen gingen door de groote karrepoort.
'Wie zou dat van dat meisje hebben gedacht?'
'Ik heb haar Zondag nog gesproken, zij zeide mij, dat ze voor haar moeder een
bonte doek in de stad had gekocht.'
'Zij heeft nooit gedeugd. Ik heb haar op kermismaandag met Hubert van Driek
achter een heg zien liggen, toen ik naar huis ging.'
'Neen, zij heeft zich dat bij de brikken gehaald.'
Zoo gingen de praatjes van mannen en vrouwen, terwijl de paarden der
marechaussees heen en weer trappelden voor de poort en zij een man den weg
versperden, die voorgaf een knecht te zijn van den boer, waar Truud diende als
koemeid.
Zij was er nog niet lang in huis; pas twee maanden was zij in dienst. Zij was een
magere, middelmatig lange meid en had een scherp en bleek gezicht met een hazelip.
Ja, haar pasgeboren kind, een jongen, had zij vermoord op een Zondagmiddag,
terwijl allen naar de vespers waren. Het was toen zeer stil op de boerderij. In den
koestal was zij bevallen en zij had het gestopt onder de kribbe van de koeien. Maar
des anderen daags had de hond het te voorschijn gehaald en op den mesthoop gesleurd.
Daar had de boer het gevonden. Zij stond nu met den burgemeester en den veldwachter
in den koestal en bekende alles. Er was
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niet meer aan te ontkomen. Haar blauwen voorschoot had zij opgenomen en
aanhoudend veegde zij hare tranen daarmee af. Zij huilde en klaagde luid en het was
soms of zij aan het giechelen was. De boer, de boerin stonden bij den ingang van
den stal en hoorden toe. De burgemeester gaf een teeken aan de veldwachters, die
haar in hun midden namen en door de menigte heen ging het nu naar de stad. Voor
over gebogen balden vrouwen op haar doortocht de vuisten, kinderen stonden bang
en vol ontzetting voor de dingen, die gebeurden en een wild brullen steeg op uit de
kelen van jongens en meiden, die haar te lijf wilden. De marechaussees hielden de
menschen van haar terug en verboden de gevangene te volgen. Zoo maakten zij een
scheiding in de menigte.
Intusschen kwam het onweer opzetten met felle donderslagen. Een zware regen
met storm veegde de wegen schoon, waar langs beken van het gevallen water
vreedzaam naar lager stroomden. En toen het avond was, kwam de zon nog even te
voorschijn in een blauw donkere wolkenpoort aan den westelijken hemel.
Dien avond waren de herbergen in het dorp vol van de menschen. Iedereen wist
iets van Truud te vertellen. Het was maar goed, dat ze nu weg was. Zij zou wel voor
jaren in de gevangenis moeten. Niemand had haar ooit mogen lijden, ook haar moeder
niet, die voor een heks doorging. Van den vader kon men nooit veel zeggen, dat was
wel een brave man. Dat ze nu weg was, was een opluchting voor het heele dorp en
door hare bekentenis was alle geheimzinnige onzekerheid geweken. Met de kermis
ging zij niet dansen met jongens en men hield haar voor een, die de kat in het donker
kneep. Nooit zag men haar lachen. Haar blik was schuw en nooit keek zij iemand in
de oogen. Aan den put in het dorp had zij eens een klein meisje geslagen, omdat het
water wilde, hebben vóór haar. Het meisje had er recht op gehad, want het was eerder
aan den put gekomen. Al verscheidene jaren
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ging zij in het voorjaar naar de brikkenbakkerij over de Duitsche grens. Lang was
het goed gegaan, doch dit jaar kwam haar schuld voor den dag. Tennissen had haar
niet graag in dienst genomen, maar omdat hij toen geen andere meid kon vinden,
had hij haar gehuurd. Zoo lang zij bij hem in huis was, waren hij en ook zijn vrouw
niet op hun gemak; des avonds meende hij nu en dan het venster van haar kamertje
verlicht te zien, hoewel zij nog in de keuken was. Dan had hij gevraagd, waarom zij
daar licht aan had en zij zeide, dat zij geen licht had ontstoken. En toen Teunissen
met haar ging kijken, vonden zij het kamertje donker.

II.
Het was op een druilerigen herfstmorgen, dat de zaak van Truud zou dienen. In het
dorp was het bekend geraakt en een troepje van vijf of zes menschen hadden zich
vroeg op weg gemaakt naar de stad om alles te hooren, wat er in de gerechtszaal zou
worden gesproken. Toen zij aankwamen, hadden zij moeite om binnen te komen,
want reeds vulde een dichte menigte de plaats, die voor het publiek was bestemd.
Door twee veldwachters begeleid ging Truud naar de bank der beschuldigden.
Haar gezicht was bleek, maar brutaal zag ze om zich heen en naar het dicht staande
publiek achter de balustrade. Nijdig zag zij om naar het volk, dat haar vijandig was
gezind, waaronder zij enkele gezichten van haar dorp herkende.
De drie rechters zaten stijf en ernstig onder den indruk van eene zaak van gewicht
en zoo als ze niet iederen dag hadden te beoordeelen.
De officier van justitie streelde bedenkelijk zijn blonde bakkebaarden, gebogen
over talrijke papieren. De zwarte
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togas schenen nog zwarter dan anders en de witte beffen temperden den ernst tot
zachtere plechtigheid.
De officier van justitie eindigde zijn lange rede met den eisch van tien jaren
gevangenisstraf, waarbij onder het publiek teekenen van goedkeuring werden gegeven.
Zijne woorden schenen op de beklaagde geen indruk te maken en na afloop der zitting
werd zij tusschen twee veldwachters weggevoerd, nadat ze nog even naar het publiek
haar hoofd had omgedraaid, als om te toonen, dat zij niets gaf om de straf, die haar
zou worden opgelegd.
De rechters veroordeelden haar tot eene gevangenisstraf van zes jaren.
De dagen en jaren vergingen in de gevangenis. Truud veranderde weinig en werd
niet zachter van aard. Toen de tijd van haar gevangenschap was geëindigd, was zij
eene vrouw van meer dan dertig jaren. Naar het dorp waagde zij niet meer terug te
gaan. Zij zou er geen leven hebben. Haar vader was inmiddels van verdriet gestorven
en hare moeder was er niet op gesteld haar bij zich te hebben. In het dorp vernam
men, dat zij naar België was vertrokken. De eene zeide naar Antwerpen, de andere
naar Brussel. Ook zeide men, dat zij diende bij een boer in de Kempen. Haar eigen
moeder wist niet, waar zij was gebleven. Zoo vervlogen meerdere tientallen van
jaren, tot dat zij was geworden een heel oude vrouw van meer dan zeventig. In haar
eigen dorp herinnerde zich haast niemand, dat zij er ooit had geleefd. Daar was veel
veranderd. Een nieuw geslacht was er gekomen, de meeste menschen van haar leeftijd
waren gestorven. Zij, die nog leefden, hadden haar misdaad vergeten. Een enkele
heel oude vrouw of man wist nog iets te vertellen, maar ook niets meer precies.
Op de hoeve was Teunissen sinds vele jaren gestorven en een andere pachter,
Hendriks geheeten, was hem opgevolgd. De nieuwe pachteres was een breede dikke
vrouw met een
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hoogroode kleur, die haar jong deed schijnen, al had zij ook grijzende haren. De
pachter zelf was een lange magere man. Hij was een ijverige boer en iedereen sprak
van hem met een zekeren eerbied. Zij hadden twee dochters, die het werk deden en
bij hen diende een oude knecht, die was meegekomen van de vorige hoeve, waar zij
hadden geakkerd. Hij hielp bij het veldwerk, verzorgde het paard, een bruine merrie
met een witte vlek op het voorhoofd en was als het ware de meesterknecht van de
hoeve.
Anna, de oudste der twee dochters, was een groote stevige meid, met volle bruine
haren, Marie, de jongste, was kleiner van stuk en bleek van gezicht, met een fijne
spitse kin en zachtzinnig van aard. Zij hadden wel eens het geval van den kindermoord
hooren vertellen door een ouden man uit het dorp, doch hij was nu dood. Nooit
dachten zij meer aan wat vóór vijftig jaren op de hoeve gebeurd was; zij kenden
daarvan ook geen bizonderheden.

III.
In het einde van September, het weer was nog zoel, klopte op een morgen aan de
keukendeur van de hoeve een oude vrouw. Zij liep gebogen op een stok. Vrouw
Hendriks was alleen in huis en deed open. Toen zij de oude vrouw zag, ging een
rilling door haar lijf, doch zij wilde niets laten blijken en vroeg haar:
'Wat verlangt u?'
'Zoudt u zoo goed willen zijn mij een boterham te geven?'
'Wie zijt u?'
'Ik woon hier niet ver vandaan, over de Duitsche grens, bij Groterath.'
'Wacht, dan zal ik ze u halen,' en zij sloot de deur voor haar dicht.
Toen zij van een groot roggebrood eenige sneden ging snij-
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den, keek zij door de gordijntjes van het venster naar de oude vrouw en zag, dat deze
het huis naar alle zijden opnam. Een paar zwaluwen, die op de luiken zaten te kweelen,
vlogen. verschrikt weg. Zij smeerde het brood met witte kaas, omdat zij weinig boter
meer boven had en die op het oogenblik zoo duur was. Zij deed de deur open en gaf
haar de boterham, waarop de vrouw de beide sneden van elkaar deed, om te zien wat
er op gesmeerd was.
'Dat zal je berouwen,' zeide zij, hief hare hand in de hoogte en met een vlam in
hare oogen stak zij hare mageren wijsvinger naar de vrouw des huizes, draaide haar
den rug toe en ging heen, strompelend met vlugge zenuwachtige bewegingen op haar
stokje. De pachteres, die gauw de deur had gesloten zag ze nog even sluipen langs
het huis en daarna op den weg verder gaan.
Zonder er iets bepaalds bij te denken, vertelde zij aan het middageten, dat er een
oude vrouw was geweest en wat zij gezegd had. Haar man, noch haar dochters en
ook niet de knecht, wisten haar ooit te hebben gezien, toen zij haar uitduidde. Zij zei
nog, dat ze een hazelip had, maar niemand herinnerde zich zoo een vrouw te kennen.

IV.
Zij waren in het halfduister gezeten in de groote keuken, die maar één venster had
en uitkeek op de spronk. De vader, de moeder en de twee dochters. Zij hadden juist
de middagkoffie gedronken en iedereen had een stuk appelvla gegeten. De oogst was
overvloedig geweest, de aren vol en dik, al was het stroo wat mager en kort. In de
schemering van den avond ging een rilling van kou door de kale velden en enkele
stoppels stonden nog ijzig in den killen najaarswind, vóórbode van den naderenden
winter. Die kondigde zich aan met witten rijp in den morgen. Door de luchten roeiden
nu en
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dan zwermen kraanvogels hoog, in den vorm van een egge, met schreeuwen
nauwelijks hoorbaar, want zeer hoog waren zij gevlucht in de lucht, omdat zij gewaar
werden, dat jagers op vele plaatsen het veld doorkruisten en geweerschoten knalden
hier en daar.
Het was op een Vrijdagavond. Anna ging naar den stal om de koeien te melken
en zij met Marie zette het melkvat achter de koeien. Deze ging weer naar binnen en
Anna zette zich neer op den drievoet onder de achterste koe, 'de Zwarte' geheeten.
Het beest scheen erg bang en bewoog onophoudelijk. Zij was weerspannig en wilde
niet, dat ze gemolken werd. Zij trampelde heen en weer. Het meisje nam de drievoet
weg en bleef als wezenloos naar het beest staan kijken. De koe snoof en scheen
angstig, trok aan de ketting, waaraan zij was vastgebonden. Nu en dan maakte zij
zulke spronggen, dat het meisje verder van haar af ging staan, omdat zij bang was
een slag van haar achterpooten te krijgen. Het ergste was, dat nu ook de drie andere
koeien onrustig werden, vooral die, welke er naast stond.
'Er is geen beginnen aan,' zei zij, 'ik zal ze maar laten staan en de andere afmelken.'
Onder het heen en weer getrappel van de vóórlaatste slaagde zij er toch in, 'de Vos',
zoo als zij ze noemde, omdat zij rood was, van de melk te ontdoen en zoo deed zij
met de twee andere, terwijl 'de Zwarte' steeds zuchtte en snoof, achteruit wilde gaan,
trekkend aan de ketting, alsof er voor haar iets in de kribbe stond of achter de kribbe
zich iets verschool.
Het meisje ging daarom eens in de voerderij achter de kribbe kijken, maar zij zag
niets. Zij zocht met de lantaarn tegen de kribbe en zei: 'Misschien is het een rat of
een kat, waarvoor 'de Zwarte' bang is.' Zij luisterde heel even, maar hoorde niets, als
het trappelen der onrustige koe. Zij hief de lantaarn op, staarde in het wezenlooze
duister in afwachting van iets. Zij was nooit bang geweest, maar nu voelde zij toch
iets
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onheimelijks knagen in haar binnenste. Inmiddels was 'de Zwarte' wat stiller geworden
en zij slaagde erin den drievoet er onder te zetten, de uiers te grijpen en eenige stralen
melk in den emmer te doen spuiten. De koe snoof nu en dan nog met vermoeide
zuchten en boog de horens naar beneden, als in moedeloosheid. Toen zij zoo goed
en zoo kwaad als het ging, haar van de melk had bevrijd, riep ze Marie om het melkvat
met haar naar binnen te brengen. Zij vertelde aan haar, hoe veel moeite zij had gehad
met 'de Zwarte'.
'Och,' zei Marie, 'dat zal wel overgaan, als 'de Zwarte' van nacht wat geslapen
heeft. Ze zal wel uit haar eigen gaan liggen.'
De meisjes namen het vat en droegen het weg. Daarna kwam Anna de lantaarn
halen, die somber walmde met een rossig pitje in de olie, zoo dat nauwelijks een
lichtje kon worden gezien achter de glazen ruitjes. De dikke koeienlucht hing zwaar
onder de oude balken van den lagen stal. De koeien gingen liggen en diepe zuchten
van verlichting snoven zij uit in het voortdurend herkauwen.
Zij ging uit en deed den grendel op de benedendeur van den stal; de bovendeur
zette zij op een kiertje, omdat er geen wind was en de koeien niet van den tocht
zouden lijden. De frissche buitenlucht op den spronk deed haar goed na al den arbeid,
dien zij in den stal had moeten doen. Zij ging even tot buiten de poort; de lucht was
zonder wolken en een wassende maan, omgeven door een neveligen lichtkrans hing
in de donkere hoogte, zilverend haar licht over de rustige landen. De wilgen bij het
huis klapperden nu en dan met hunne bladeren, maar nauwelijks hoorbaar, alsof er
stille geesten voeren door hunne toppen; doch wind was niet merkbaar en alles
ademde een volkomen rust.
Toen zij binnen kwam in de keuken, vond zij haar vader bij het fornuis, zooals
gewoonlijk; haar moeder was bezig met koken en haar zuster zat in een hoek
aardappelen te schillen.
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De knecht, een oude man, sinds bijna een halve eeuw in hun dienst, was al vroeg
gaan slapen in de voerderij van den paardestal.
Opeens begon de hond te huilen, klagend in somber geschreeuw en meteen bulkte
een koe zoo vervaarlijk, alsof er een brand was uitgebroken. Men hoorde de varkens
knorren in de stallen. Het paard begon te trappelen. De duiven vlogen uit de hokken
en gingen op de daken zitten in het licht van de maan, schuilend bij elkaar. De zwarte
kat begon te miauwen, alsof ze pijn had. De boer, zijn vrouw en zijn dochters waren
opgestaan en keken elkander verschrikt aan. De knecht kwam uit zijn bed en naar
binnen gaande vroeg hij aan Anna:
'Wat is er toch te doen?'
Deze kwam met de lantaarn aan en liep in een bang voorgevoel naar den koestal.
Zij wierp de bovendeur open, maar zag nog niets. Haastig schoof zij den grendel van
de benedendeur en ging naar binnen. Bij 'de Zwarte' gekomen, zag zij dat die stil lag.
Toen zij nauwkeuriger keek, merkte zij, dat haar hoofd was gezonken op den grond.
Met de lantaarn in de hand stootte zij met den voet tegen de schonk van het beest,
maar die massa bewoog niet meer. Zij wist het nu: 'de Zwarte' was dood.
Des anderen daags vroeg werd de doode koe over de spronk op de mesthoop
gesleept. Daar lag zij als een jammer tusschen de vier muren van de hoeve. De kippen
vermeden haar, alleen kwam er nu en dan een met vooruitgestoken kop naar het
doode beest zien en ging dan weer gauw achteruit. De knecht met den boer kwamen
aan met een kar, waarvoor zij het paard hadden gespannen en met de hulp van een
man, dien zij uit het veld hadden gehaald, trokken zij het beest op het voertuig. Er
bij legden zij twee spaden. Vlug reden zij naar de hei toe, waar zij in een zandkuil
nog een diepere kuil groeven, waarin zij het doode beest lieten glijden, alsof het
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een partij knollen was. Schop na schop gooiden zij weer het zand er over heen en
toen het onder een dikke laag was bedolven, trapten zij te zamen den grond vast aan
en wierpen er nog een laag overheen, zoodat de gegraven kuil niet meer zichtbaar
was.
'Zie zoo, die komt er niet meer uit,' zei de boer. Zoo hield hij zich goed tegenover
den knecht, die niets zei. Zij wierpen nu nog wat zand op de kar, die nog schuins
stond, als om ze er mee te zuiveren. Ze zetten de bak weer horizontaal en de knecht
deed zijn zweep knallen om den terugweg te doen. De twee mannen gingen zwijgend
naast elkander.
'Wat zou de Zwarte hebben gehad?' zei nu de knecht. 'Ik had nooit iets aan haar
gemerkt, wanneer ik ze op de klaver zag staan. Haar huid was glanzend en zij was
het prachtigste beest van den stal.'
'Ik weet het niet,' zei de boer, 'Anna ook, had nooit iets aan haar gemerkt, zij gaf
altijd de meeste melk. Wie had dat kunnen voorzien? Twee dagen geleden was zij
nog gezond.'
Thuis gekomen gingen zij allen treurig aan tafel en verdrietig lepelden zij de
dampende aardappelsoep. Toen zij hadden gegeten en de boerin even voor de poort
was gegaan, zag zij een oude vrouw langs den muur van het huis weg sluipen. Zij
keek nog even stekelig om en de pachtersvrouw schrok van den blik, dien zij haar
toewierp. Zij had haar herkend als dezelfde vrouw, die op den morgen eenigen tijd
geleden om een boterham was komen vragen. Zij huiverde en een bang voorgevoel
doorliep haar, rillend in hare beenen, tot in hare voeten. Zij ging naar binnen, riep
Anna naar buiten en wees op de vrouw, die achter een heg in de verte verdween.
'Dat is een heks,' zei Anna, 'ik ben bang, dat zij onze koe heeft behekst. Wij moeten
ze niet binnen laten en haar ook geen antwoord meer geven, wanneer zij komt en de
deur voor haar dicht slaan.'
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Acht dagen later, toen zij des avonds volgens gewoonte weer in den stal kwam om
de koeien te melken, de lantaarn had opgehangen op de gewone plaats langs den
muur en zij den emmer met den drievoet onder de Vos, die nu achter aan op de plaats
van de Zwarte stond, wilde zetten, sprong het beest ongeduldig heen en weer. Zij
greep de uiertoppen, maar deze gaven geen melk en de glanzige huid van het dier
stond vol zweet. Zij streelde het met hare ruwe, vleezig volle werkhand, klopte op
haar lijf, riep haar allerlei aardige woordjes toe.
'Braaf Mietschke, wat heb je toch?'
Doch het beest lette niet op haar stem zooals anders, wanneer zij het met één woord
tot bedaren kon brengen. Het bewoog heen en weer, duwde nu eens tegen den muur,
dan weer tegen haar aan, zoo dat zij bijna omviel. Zij gaf het nu op en ging onder de
andere koeien zitten, die zij een voor een afmolk, waarbij de melk ruischte in den
telkens geledigden emmer.
Zij ging dan naar binnen, riep hare zuster om het gevulde melkvat te halen, dat zij
te zamen in de keuken brachten.
'De Vos is ook behekst, ik weet het,' zei Anna. Met een schrik voer de boer in de
hoogte, legde zijn pas aangestoken pijp weg en met de boerin gingen zij te zamen
naar den stal, waar de koe zuchtend en snuivend stond en nu en dan klagend bulkte.
Toen zij zoo achter de drie koeien stonden in het licht van de lantaarn, die Anna
nog had laten hangen, zei Marie, wijzend met haren vinger naar de voerderij.
'Zie, daar is iets wits'.
Doch niemand van de anderen zag iets.
'Men zou hier bang worden' zei de boerin en een gevoel, dat iets niet in den haak
was, maakte zich van allen meester. Anna haalde nu een drankje, dat zij altijd bij
zich droeg, wanneer de koeien naar het klaverveld gingen. De boer hield de
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koe bij de horens, boog den kop achterover en Anna goot het drankje in de keel. De
koe wrong zich los, was sterker dan de man, maar het drankje had zij binnen. Het
middel, dat direct moest helpen, hielp niet: het beest trappelde nog heen en weer zoo
als te voren.
'Laat ons naar binnen gaan', zei de boer, 'vannacht moeten de meisjes gaan kijken
en mij waarschuwen, als ze slechter wordt. Dan ga ik morgen vroeg naar den dokter.'
De veearts woonde op een uur afstands en werd alleen gehaald als het hoog noodig
was.
'Wat zullen we beginnen, als deze ook dood gaat?' zei deboerin. 'Wij worden nog
arme menschen. Laten wij vijf onze vaders en vijf wees gegroeten ter eere van Sint
Brigit bidden.'
En zij gingen weer terug naar de keuken. Daar ging ieder op zijn knieën zitten op
de koude steenen van den grond. De moeder bad voor, de anderen na en in hunne
gezamenlijke stemmen was weemoed en verslagenheid.
Toen zij des avonds naar boven gingen, legde zich Anna zoo maar met de kleeren
en kousen aan op het bed, om nog in den nacht eens op te staan en te gaan kijken.
Toen zij wakker werd in den morgen, begon het reeds te dagen. Zij wreef zich de
oogen om tot bewustzijn te komen en maakte er zich een verwijt van niet eerder te
zijn opgestaan. Ongemerkt was zij ingeslapen en zij had erg akelig gedroomd. In
haar droom had zij een oude vrouw voor het huis zien dansen en een schop tegen
den muur geven, zoo dat een heele muur was ingestort en zij zelf onder de steenen
kwam te liggen. Nu zij wakker was, liep zij gauw naar den stal. Met een hevig gebaar
wierp zij de bovendeur open, maar kon in de schemering nog niets onderscheiden
en toen zij bij de Vos kwam, lag die zonder beweging op den grond. Zij stootte nog
eens met haar voet tegen het lijf, maar de koe gaf geen teeken meer van leven. Zij
schrok en was hevig aangedaan. De Vos was de koe, waar zij het meeste van hield,
die zij
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als jong kalfje had grootgebracht, tot rund had zien worden en tot een bloeiend
koebeest, als de pronk van den stal had verzorgd. Het was de koe, die in de heele
nabuurschap voor de mooiste werd gehouden en wanneer de oude tante uit het
naburige dorp op bezoek kwam, wilde zij altijd de Vos gaan zien. Zij had er een
bizonder plezier aan, want zij hield van het vee. Anna bleef eenige oogenblikken stil
staan terwijl de twee andere, nog overgebleven koeien met het herkauwen doorgingen
en deden, als of zij niets van het geval begrepen.
Omdat het uur van opstaan van haar vader en van de anderen nabij was, ging zij
naar de kamer harer ouders en vertelde het geval, terwijl de tranen haar van de wangen
liepen.
'Het is de hekserij,' riep de boer van uit zijn bed. 'Wij moeten naar den pastoor,
anders houden wij geen stuk vee op het heele goed. Zet maar de koffie klaar, ik sta
op en ga er van morgen nog heen. Ik vind hem dan nog vóór dat hij uit de kerk naar
huis gaat.'
Hij ging nog eens even naar den stal om zich van het geval te overtuigen en begaf
zich op weg naar de kerk, nadat hij zoo goed als niets zich had afgesneden van het
brood, dat voor hem op tafel lag. Eten kon hij niet, het was hem te erg. Hij dronk
alleen twee groote koppen koffie, die hem weer moed en kracht schenen te geven.
Na de mis wachtte hij bij de kerkdeur den pastoor op, die verwonderd was hem
zoo vroeg te zien. De pastoor, een oude man met lange grijze haren stond hem
welwillend en goedig te woord.
'Zoo meester,' zei hij, 'hoe gaat het? wat is er aan de hand?'
'Ja, heer, ik kom voor een geval, dat u wel wat wonderlijk zal voorkomen.' En hij
vertelde hem de heele geschiedenis van het doodgaan der koeien en ook van de oude
vrouw, die er de schuld van kon zijn.
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'Het kan! Het kan zijn!' zeide de oude geestelijke zijn wenkbrauwen bedenkelijk
fronsende en naar den grond turend. 'Wacht nog maar een paar dagen, ik zal zelf
eens komen kijken. Als het noodig is, zal ik de gebeden komen doen. Zelf heb ik
daarvoor geen macht. Ik moet het eerst aan den bisschop vragen, die mij dan daar
toe de opdracht geeft. Zeg niemand iets', en hier hief hij vermanend de oude witte
hand in de hoogte, 'zeg vooral, dat de vrouw en de dochters zwijgen. Voor uw knecht
behoeft u niet bang te zijn, hij is een verzwegen man, maar u moet hem toch
waarschuwen. Het is goed, dat de menschen zoo min mogelijk komen te weten.'

V.
Eenige dagen gingen voorbij, nadat ook de Vos in dezelfde zandkuil naast de Zwarte
was neergelaten en op dezelfde wijze onder het zand was bedolven. De onrust en
spanning onder de bewoners van de hoeve was grooter geworden. Iederen avond
werd door hen gebeden tot Sinte Brigit en iederen dag werd over de kribbe, waar de
beide beesten hadden gestaan wijwater gesprenkeld. Nog vóór dat de pastoor op de
hoeve verscheen, lag eene der twee overgebleven koeien des morgens in den stal op
den grond en toen Anna haar eindelijk tot opstaan dwong viel zij van halverwege
weer terug en het meisje zag, dat een poot van het beest was gebroken.
Nu was toch de hekserij bewezen, meende de boer. Er was geen vreemde op het
goed geweest en alleen de kwade wil der oude vrouw kon door de muren zijn
heengedrongen.
Des namiddags van dien zelf den dag kwam de pastoor en Hendriks vertelde hem
het nieuwe geval.
'Laten wij eens naar den stal gaan', zei de pastoor. 'dij, Anna, moet ook mee en
ook Marie.'
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'Ja, heer Pastoor, wij zullen niet achterblijven.'
'Maar Marie, die is bang, geloof ik', zei de pastoor.
'Neen, neen Heer,' zei deze en allen begonnen luide te lachen.
Alleen de pachter zelf zette een ernstig gezicht en liet slechts een gedwongen
glimlach spelen om zijn lippen.
'Laat Johan ook komen,' zei de pastoor.
'Die is bij het paard,' zei de pachter, 'maar ik zal hem roepen,' en hij schreeuwde
hard, dat de knecht moest komen.
Zij gingen nu allen te zamen naar den stal. De pastoor liet zich de plaats wijzen,
waar de koeien hadden gestaan. Hij bedacht zich een oogenblik en zei toen tegen
Hendriks en de knecht:
'De kribbe aan den achterkant, in de voerderij moet worden weggebroken.'
'Dat zullen we dadelijk doen, zei de pachter. 'Johan, krijg een houweel en een
schop.'
Zij sloegen met geweld een gat in de kribbe en groeven diep in den grond. De
afbraak, die zij er uit haalden werd door de twee dochters in een mand op den spronk
gedragen en daar uitgeschud.
'Kijk eens, zei Marie, wat is dat?' en zij wees op iets wits, dat tusschen de aarde
lag, die zij uit den stal hadden gebracht.
Nu kwamen allen er bij, zij bekeken de witte voorwerpen aandachtig. Het waren
twee witte dingen, die op stokjes geleken. De pastoor nam ze in de handen en zei
nadenkend:
'Men zou zeggen, dat het handjes waren.'
De boer zei niets, kneep zijn lippen op elkaar en wachtte of de pastoor iets meer
zou zeggen. Een griezeling beving de drie vrouwen, die nu ieder om de beurt de
vreemde beendertjes in de handen namen. De pastoor schudde het hoofd en zweeg.
Zij zwegen nu allen. Een onheimelijke vrees liep hun door de ledematen. Toch
voelden zij zich veilig door het bijzijn van den geestelijke en zij gingen dichter bij
hem
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staan. Zij vertrouwden op hem en nu hij er was, meenden zij, dat hun niets kwaads
kon gebeuren.
'Het zijn toch wel handjes,' zei Marie.
'Hoe komen die hier?' zei de boerin.
Weer schudde de pastoor het hoofd en zei: 'Ik zal aan den bisschop schrijven.
Binnen een paar dagen kan ik antwoord hebben en dan kom ik terug.'
'Kom nog even naar binnen om u bij het vuur te verwarmen', zei de boer.
En bij het vuur in de keuken stak de pastoor een lange sigaar aan en blies groote
wolken tegen de lage zoldering, die als een wierook van gezelligheid de kalmte weer
terug brachten, zelfs bij de vrouwen, aan wie de tabaksrook nu niet onaangenaam
was. Hij bood ook aan den boer een zijner sigaren aan en te zamen praatten zij nog
eenige oogenblikken over den oogst van het jaar. Hij stond op en drukte hun nog op
het hart de witte beenderen handjes, die gevonden waren te bewaren en aan niemand
iets te vertellen, geen woord er over te spreken.
'Zorg dat er wijwater in huis is, als ik terug kom', zei hij bij het afscheid.
'Ja, wij hebben nog een heele flesch,' zei Marie.
'Weest maar niet bang, het zal wel ophouden.' Meer zeide hij niet. Hij duidde het
buitengewone alleen met 'het' aan. Met deze woorden ging hij heen.
Tegen den avond toen de zon in een rooden gloed reeds bijna was weggezonken
en slechts de halve zonneschijf aan den horizont nog zichtbaar bleef en Marie in de
keuken naar de ruiten keek, hoe zij nog met zonnestralen waren verlicht, bonsde
plotseling een groote steen daar tegen aan, zonder dat het glas werd gebroken. Allen
die in de keuken waren, liepen naar buiten, doch zij zagen niemand, die den steen
kon hebben geworpen. De steen lag voor het venster. Hij had de grootte van een
ganzenei.
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'Misschien heeft de een of andere kwajongen hem gegooid,' zei de boer en zij gingen
naar binnen, maar een bang gevoel begon hen weer te drukken en zij leefden in de
hoop van den spoedigen terugkeer van den geestelijke.

VI.
Eenige dagen later, des morgens tegen tien uur stond de pastoor met een breeden
Franciscaner monnik in bruine pij voor de poort van de hoeve. Uit het nabij liggende
klooster had hij een pater laten komen ter assistentie bij de exorcismen, die hij zou
gaan doen. Nauwelijks buiten het dorp gekomen, toen zij de hoeve in de verte konden
zien liggen, had de pater gewezen met opgeheven hand naar het huis en gezegd:
'Daar moeten we zijn.'
Verwonderd had de pastoor hem schuins aangekeken, terwijl zij gingen door de
leege velden en de bruine pij van den monnik heen en weer klapperde als een vlag
bij het stappen.
'Daar is de pastoor,' riep Anna verheugd tot haar moeder door het venster kijkend.
'Er is nog een pater bij'.
'Doe gauw open', zei de vrouw.
Hoe, dat was niet te zeggen; waarschijnlijk door dat de koe met den gebroken poot
was, verkocht geworden, was het gerucht in het dorp bij enkelen doorgedrongen, dat
er een duivel zou worden verdreven. Met geheimzinnige gebaren vertelden mannen
en vrouwen het aan elkander en vele kinderen hadden de woorden opgevangen. Zij
vormden een groep en waren op een afstand achter de twee geestelijken gaan loopen,
die nu en dan zich moesten omdraaien om tot kalmte te vermanen. Voor de poort
gekomen had hun de pastoor gezegd, dat zij niet mochten binnen gaan en op een
afstand moesten blijven. Toen door Anna de poort was open
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gedaan vroeg de pastoor om wijwater. Zij gingen het huis binnen. In de keuken
gekomen, zeide de pastoor, dat alle bewoners het huis moesten verlaten; zij konden
buiten op den spronk blijven staan. Daarna ging hij alléén met den pater, die een
kom met wijwater droeg, door alle vertrekken heen. Met een palmtak, dien hij
dompelde in de kom, besprenkelde hij muren en bodem: driemaal telkens den bodem
en driemaal de muren. Met zware stem antwoordde de pater op de Latijnsche gebeden,
die de pastoor uit een boek af las. Nadat zij alle kamers waren afgegaan, kwamen
zij weer buiten op den spronk en gingen den paardenstal binnen en daarna de schuur.
Toen werd de deur van den koestal opengedaan; dat was de laatste plaats, waar zij
moesten wezen. Met luidere stem las staande in de deur de pastoor de heilige woorden,
trad dieper den stal in, en toen hij wierp het druppelende water over de eenig
overgebleven koe en den bodem, hoorden zij boven zich een krakend geluid en als
verwarde stemmen en opziende zagen zij in den achtermuur een lange scheur zich
verbreeden. Luider klonken de gebeden en knielend op den spronk zaten, de
rozenkrans in de hand, de pachter, de drie vrouwen met ontstelde gezichten en de
knecht, die beefde en zijn rozenkrans uit de handen liet glijden.
Ook het toegeloopen volk uit het dorp had de scheur zien aankomen en de kinderen,
die er bij stonden, waren heel stil geworden. Het was de uitgang van den hellegeest.
Eenigen zeiden hem door de lucht te hebben zien varen. Een oude vrouw beweerde,
dat zij vuur had gezien, een grijze schoenmaker zeide, dat hij den duivel met het
hoofd naar beneden uit het gat had zien vallen. De pastoor wees den pater naar het
gat zonder te spreken, terwijl hij doorging met bidden. En toen hij had geëindigd,
was er op den spronk een groote stilte. Niets werd meer gehoord en ook de hond, die
bij het begin der gebeden angstwekkend had geblaft en gehuild, lag
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kalm in zijn hok. De duiven begonnen op het dak te roekoeën en allen gevoelden
eene groote verlichting.
De plechtigheid was afgeloopen. Iedereen wist, dat nu alles tot de rust was weer
gekeerd. Met een verlicht gevoel gingen zij de keuken binnen, de twee geestelijken
zweetend van den zwaren arbeid.
'Wij moeten even gaan zitten', zei de pastoor, 'want dat was hard werken. Jij, Marie
geef nu die witte stokjes, die je gevonden hebt.'
Hij zeide een paar woorden aan den pater in het Latijn en toonde ze hem. Deze
knikte goedkeurend en de pastoor nam een tang van de fornuis en daarmede wierp
hij ze één voor één in het vuur. Zij brandden als hout weg.
En toen zij buiten kwamen, naar huis gaande, stonden nog eenige menschen te
wachten en een oude man van meer dan tachtig jaren, het was de grijze schoenmaker,
kwam op hen toe en vertelde hun, dat de plek in den koestal de plaats was, waar meer
dan vijftig jaren tevoren een kind was vermoord. Hij was de eenige, zeide hij, in het
geheele dorp, die er nog van wist.
1920.
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De boom.
Unde malum ?
AUGUSTINUS CONF.
Zij kwamen aan met vasten stap alsof zij iets gewichtigs moesten volbrengen, de
twee mannen, de bijlen houdend op hun schouders. De eene was een breede kerel
met vollen rossigen baard, de andere iets langer van stuk met zwart haar en kleinen
snor. Onder den boom gekomen, wierpen zij de bijlen op den grond, keken even naar
boven en stopten een pijp. Zij staken het vuur in de tabak, die begon te dampen en
weldra bliezen zij dikke wolken van rook in de lucht.
Hoog, zeer hoog met zijn ontzaglijke kroon van bladeren ruischte de oude
eikenboom in den vroegen morgen. De wind streek er door heen, de takjes en bladeren
even bewegend met zacht klepperend geluid. Door de komst van de mannen vlogen
angstig twee woudduiven uit den top. In de lagere takken bleef ongestoord zingen,
schril en eentoonig, onvindbaar voor het oog, een winterkoning.
De mannen stonden aan den voet, keken op naar het beschermende dak van
bladeren, dat als een reusachtige paddestoel overhing in de breedte. Er kwam nog
niemand langs den weg. Vlak bij was de poort van de oude hoeve, die lag bij het
kasteel, eenige eeuwen geleden daar gezet, het kasteel en de hoeve streng als een
vesting. Meer dan drie honderd jaar geleden waren zij door rijksgraven gebouwd en
meer dan drie honderd jaren ook was de ouderdom van den eikeboom. Hij was er
geplant door een der graven. Een oude geschreven kroniek vermeldde het, en van
geslacht tot geslacht had men het in de familie verteld. Hij was gegroeid als de
beschermer van de groote gebouwen, als de verdediger tegen de felle winden van
voorjaar en najaar. Wanneer de stormen loeiden in de nachten, dan brulden en sloeg-
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gen zijn takken wild door elkander in razenden tegenstand, afwerend het onheil van
torens en tinnen. Terwijl de winden woelden in de leien der daken, die klepperden
bij iederen stoot, zorgde hij, dat hunne kracht werd gebroken en zij slechts konden
spelen als gerekketek van castagnetten. Hij was de goede geest der torens en der
daken; hij stond pal in altijddurende verdediging, dag en nacht. En wanneer boomen
in de nabijheid werden gekapt, kwam nooit iemand op de gedachte de hand aan den
eik te slaan. Hij was de heilige boom, die was geboren met het kasteel en die scheen
bestemd onder te gaan met het kasteel. Zoo kasteel, zoo boom, het eene maakte het
andere volkomen. Hij was als een aartsvader met breede gebaren, gerimpeld van
gezicht met langen sneeuwwitten baard, maar met oogen vonkelend van levend vuur.
De schorslappen hingen forsch om den stam en diep kronkelden de groeven in de
sterke bast.
Velen waren de eiken in den omtrek, maar hij was 'de eik' van het kasteel. Ware
hij er al geweest in den tijd van het Germanië, dan zoude er onder zijn bladeren Recht
zijn gesproken en van heinde en verre zoude men zijn te zamen gekomen, om te
vergaderen en besluiten te nemen tegen den dreigenden vijand.
***
De twee mannen stonden onder den boom, zij loerden venijnig naar alle zijden van
den stam, zij zochten de plek, waar zij den slag zouden beginnen, den slag tegen het
oude leven van den eenzamen reus. Zij gingen er om heen, bekeken den stam,
berekenden de plaats, waar hij moest vallen.
Boven in de kruin zouden ze eerst eenige takken wegzagen.
***
De bladerkruin bruiste in den beginnenden dag en in de verte, heel in de verte klonk
het gedempte getingel van
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de klok eener dorpskerk. Eene plechtigheid hing in de lucht, die verzilverd door de
eerste klaarten der aankomende lente begon te stralen als voor eene vernieuwde
aarde, een hemellichaam, waarop de twee mannen hier bij dat afgelegen oude slot
de eenige bewoners schenen.
Toen ging de poort van de pachthoeve wijd open met hare beide vleugels, die
knarsten in hunne hengsels, onheilspellend. En een troep koeien, waarachter een nog
half slaperige jongen, stormde naar buiten; de koeien blijde in het vooruitzicht van
het malsche gras, de jongen ze slaande op de ruggen met een stokje, ze bij elkander
houdend met roepen en schreeuwen van vertrouwelijkheid; ze noemend bij hun naam:
ho! Bles, ho! Zwart, ho! Baai, ho! Vos, he! Mietsch. Doch de kudde koebeesten bleef
staan op eens buiten de poort en wilde niet verder, niet luisteren naar de bevelen van
den jongen. Toen loeide er eene met een klagend geluid en wierp den gehoornden
kop tweemaal op en neer, als wilde zij huilen van een groot verdriet. Nog een forsche
slag van den drijver en drukkend bij elkander en met de koppen over elkaars ruggen
sloten zij zich aaneen en sloften gezamenlijk weg in een stofwolk den eik voorbij.
***
Nu hadden de mannen gevonden de plaatsen aan den voet van den reus, waar zij
zouden hakken. Zij deden hunne wollen vesten uit en hingen ze op in een heg. Zij
gingen naar de hoeve en kwamen weldra terug met een lange ladder, die zij neerlegden
op het gras, waar tusschen de madeliefjes sterrelden oneindig in aantal. En wederom
gingen zij naar de hoeve en kwamen terug met zware touwen beladen. De ladder
reikte tot aan de kruin, zij klommen naar boven, zaagden een voor een de zware
takken af, die weifelend hier en daar bleven hangen of plotseling met geweld naar
beneden ploften op den grond. Nadat dit werk was volvoerd,
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bonden ze boven de touwen vast en lieten ze vallen naar beneden. Daar begonnen
ze nu het slaan en het hakken. Ze kozen de plekken, waar de regen de sterke
worteltakken had losgespoeld, waaronder bij droog wêer de kippen van de hoeve
zich baadden in het stof of ook wel een ei legden, wanneer de vaste nesten door
andere kippen waren bezet. Daar even boven zou de roode den eersten slag slaan en
daartegenover zou de zwarte beginnen. Zoo hadden zij afgesproken na lang onderzoek.
Zij kenden het kappen van dennen en kleinere boomen, maar nog nooit hadden zij
onder hun bijl een zoo geweldige, een zoo zware gehad, zij de alombekende beulen
en schenners van de bosschen in de buurt.
***
Een! twee! drie! De roode sloeg; daarna viel de zwarte in. Ze sloegen als in cadans,
als de dorschers op de vloeren. Zooals het koren springt onder de hooggeheven
vlegels en opspringt en zich verspreidt in de rondte, zoo vlogen de splinters van bast
en stam onder de venijnig glimmende bijlen, die op en neer schoten als bliksems.
Eerst ging het moeilijk, want het hout was hard als steen en heel gauw waren de
bijlen bot en drongen niet meer in. Zij sleepten nu een steenrad aan, dat onder de
poort van de hoeve stond en slepen op het overvloedig met water besproeide rad het
blanke ijzer, dat siste onder het draaien.
En zij vingen opnieuw aan en nu met heviger kracht. Hun beenen wijd uit elkander
om vast te staan, omdat zij reeds vermoeid waren en om des te dieper te slaan op den
weerloozen vijand. Weer sprongen de splinters, die vlogen dat het een lust was, als
een fontein en een regen van hout. Als kwade duivelen stampten zij en dansten een
woedenden dans om den rustigen boom, als hartstochtelijke tarantelladansers heen
en weer slaand met woeste drift. Maar de boom stond nog rustig en vast, alsof er
niets gebeurd ware
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en hij nog zoog de voedende sappen uit de diepe aarde. Zij sloegen en sloegen,
knarsetandend, kwijlend uit hun breede monden. Nu en dan hielden zij op, lieten den
bijl zakken, hem houdend in de eene hand en met de andere het zweet afvegend,
hijgend in den moeitevollen arbeid. Dan riepen ze elkander eenige woorden toe over
het harde hout en het langzame vorderen van het werk. Grijnzend vielen ze dan weer
in den slag, die klonk in cadans door de stille, eenzame velden.
Toen kwam er een koele morgenwind gevaren, een tak wuifde meer dan de andere
en boog alsof hij wenkte, alsof hij iets wilde zeggen, waaierde op en neer en door
de bladeren ritselde het en er klepperden eenige takken, bewogen horizontaal heen
en weer, van links naar rechts en van rechts naar links. Het was de laatste groet van
den reeds kaal geworden Cesar der boomen, wien vroeger zoovelen hadden begroet,
menschen en dieren; waar onder den veertienden Lodewijk een Fransch soldaat zich
had verborgen, toen hij klom in zijn kruin en zijne vervolgers geheel argeloos waren
ingeslapen aan den voet. Deze gingen toen verder en de Franschman ontkwam.
Het was het laatste vaarwel van den veteraan, waarin in den revolutietijd een jonge
man uit de streek was geklommen, toen hij door de Fransche republikeinen werd
achtervolgd en waarin hij veilig was verdwenen in de pracht van de gestrengelde
takken.
Het was de laatste wenk van den Imperator, waaronder een Napoleontisch generaal
krijgsraad had gehouden op zijn doortocht naar Rusland.
Een vogel piepte en zong boven op een tak, maar zijn zang klonk niet vroolijk en
hij eindigde met een weemoedige klacht, alsof hij wist dat zijn woning hem zou
worden ontnomen.
***
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Toen kwam over den weg de rentmeester van den graaf en de houthandelaar, die den
boom had gekocht. De rentmeester baardeloos met gladde kin en opeengeknepen
lippen, de houthandelaar een man met pikzwarten baard en nog jong. De rentmeester
vertelde aan den koopman hoe hij voor eenige jaren reeds den eik had willen
verkoopen, doch toen onder de omstanders het er op aan zou komen te bieden, had
een oude man geroepen, omdat er een kruisbeeld hing tegen den stam: 'Nu gaan ze
de paraplu van Onzen Lieven Heer verkoopen!' Daarop was een algemeen stilzwijgen
gevolgd en niemand had meer geboden. De menigte was mompelend uit elkander
gegaan, goedkeurend, dat de eik zou blijven staan. Doch nu was het een andere zaak,
zeide hij, de graaf had geld noodig en wat zou eigenlijk die eik daar doen, hij was
niets anders dan een schadepost en dood kapitaal. Zij praatten eenigen tijd te zamen
terwijl de slagen dreunden en wroetten in het harde vleesch van den driehonderdjarige.
Dien dag zouden zij niet klaar komen, meenden de houthakkers, zij hadden minstens
twee dagen noodig om den boom te doen vallen. De rentmeester en de handelaar
gingen de poort van de hoeve binnen. De roode en de zwarte begonnen nu nog heviger
te slaan en met de enkele tusschenpoozen van de etenstijden hamerden de slagen
door het stille landschap. De avond was langzaam gevallen en het werk moest rusten
tot den volgenden dag.
Doch reeds was de boom doodelijk getroffen. Met splinters was rondom het gras
bezaaid, alsof er sneeuw ware gevallen. Men had er manden mee kunnen vullen en
een bakoven mee kunnen stoken.
De volgende morgen gaf wederom hoop op een zonnigen dag en vroeg waren de
mannen gekomen met hunne bijlen.
Met grijnzende voldaanheid wierpen zij hunne blikken naar de hoogte van de
kruin, die over eenige uren zou vallen en
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kraken tegen den grond. Dat zou hun werk zijn. Zij waren er reeds trotsch op te voren,
als over een toekomstige heldendaad. Want zij waren het, die de grootsche daad
zouden hebben volbracht; zij zouden er zich op beroemen in de herberg; de herbergier
en zijn vrouw zouden er hun naar vragen. Wat eeuwen hadden moeten bouwen, zij
zouden het in een paar dagen hebben vernield, ja, in anderhalven dag.
***
Doch reeds naderde de middag. Uit de huizen van het naburige dorp waren de
menschen komen loopen, kinderen vrouwen en mannen, jong en oud. Op een afstand
bleven zij staan; een stilte hing onder hen. Zij spraken niet veel, zelfs de kinderen
stonden zwijgend en schenen naar een wonder te staren. Mannen en vrouwen
begonnen te beseffen. Het werd hun nu duidelijk, dat uit hun levensfeer iets werd
weggenomen, waarmede zij waren opgegroeid, zij allen en hun ouders en voorouders,
iets dat hen beschermde, een bladerendak, dat liefderijk hen had overwelfd, als het
dak van hun huis, als het stroo van hun hut. De boom, waaronder bij de processie de
zegen werd gegeven met het Allerheiligste Sacrament, terwijl de wierookwolken er
geurig door opstegen in de diepe stilte, en de bellen van de koorknapen tingelden en
zij neervielen allen op hunne beide knieën, bogen en klopten op hunne borst. Nu zij
zagen, dat de levensdagen van den grooten beschermer waren geteld, stonden zij
allen als versteend en vast op den grond. Zij staarden, de meesten in droefenis en
velen zeiden: 'Dat gaat mij aan het hart.' Er was immers niets aan te doen, de
rentmeester wilde geld hebben en nog nooit was het hout zoo duur betaald. De vorige
rentmeester zou hem nooit hebben verkocht, meenden zij, maar deze was een vreemde
en een sjacheraar, waarvan men allerlei dingen vertelde en al had den vorigen dag
menigeen nog onverschillig er over gespro-

Frans Erens, Vertelling en mijmering

103
ken, nu daalde in het diepst van hunne stompzinnige zielen een pijnlijk gevoel, omdat
zij begrepen, dat men hunnen gemeenschappelijken aartsvader-van-hout zou dragen
ten grave.
***
Het oogenblik was gekomen, dat de twee mannen, de roode en de zwarte bemerkten,
dat de val nabij zou zijn, Zij deden de menschen op meer dan tweehonderd passen
teruggaan. Eenige kinderen, die niet wilden, moesten bij den arm worden gesleurd,
om de plaats vrij te houden. De twee mannen stelden zich op en begonnen te trekken
aan de touwen, terwijl het kraken vermeerderde. Het was als een schreeuwen en
kermen en huilen van den reus. Een huivering voer door de omstanders, die doodstil
waren geworden. De stilte was zoo volkomen alsof er een plechtigheid gebeurde,
alsof het groote Niets was teruggekeerd op de omgeving. Een houtduif schoot angstig
voorbij; zij had zeker alles begrepen.
Wederom kraakte de boom, eenigen scholen bij elkander en kleine kinderen grepen
de rokken hunner moeders.
Toen zwaaide de kruin onder ijselijk gekerm van den stam. De boom zonk, zonk,
zwaaide nog geheel even, viel en plofte ter neer met een smak. Een wolk van stof
steeg op. Achter elkander braken er takken tot alles stil lag. De menschen stonden
met wijd geopende oogen. Ontzettend was de slag geweest. De grond had gedaverd,
de hanen op de hoeve hadden alarm gegeven en de hond aan de ketting begon luid
te blaffen.
***
Daar lag hij nu weerloos en dood, de eeuwenoude, de sterke, de geweldige, de forsche,
met zijn kruin als een klein
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bosch zoo groot. Een zoon der donderende oerwouden der voortijden. De plek, waar
hij had gestaan, scheen nu huiveringwekkend leeg en de verschrikkingen der leegte
rilden door de zielen en lichamen van hen, die het treurspel hadden aanschouwd. Zij
krompen als van een plotselinge koude, toen zij tegen het vlak van de lucht de leege
strook zagen, waar te voren in al zijn breedte de gigant had gestaan. Hij was nu
onherroepelijk weg. Geen leven zou hem meer bezielen, zijn hout was nu dood, al
lagen de sappen er nog in te rusten. Hij was afgesneden van de levenbrengende aarde,
van het stille geheimzinnige werken van den bodem, die opstuwt de schepsels en de
vormen van de stof en ze weer verzwelgt tot nieuwe vormen verwerkend.
Mensch tegen boom, leven tegen leven! Waar is de vriend? Waar is de vijand?
Vijand vernielt vijand! vriend misschien den vriend.
1919.
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Een geval van teleurstelling.
Er werd gescheld aan het pension van de Nicolaas Witsenkade. Het was drie uur in
den namiddag. Een auto, waarop twee groote koffers, druipende en glimmende in
de zwiepende regenvlagen, stond voor de deur, die boven de trapjesstoep nog gesloten
was.
'Daar zijn ze!' riep mevrouw Snijders met een kreet van verlossing en plezier naar
boven in den gang naar hare twee zonen.
'Wat een geluk, moeder, ik was al bang, dat ze niet zouden komen, vooral niet met
dat slechte weer,' riep Hendrik, de oudste van de twee.
'Ja, mevrouw Olfers had niets meer laten hooren op uw laatsten brief,' zei de
jongste.
'Het contract was toch geteekend voor een half jaar,' antwoordde nog gauw
mevrouw Snijders.
Intusschen werd nogmaals gescheld en nu harder en tweemaal. De meid van het
pension was al uit de keuken, vlug het trapje oploopend en zwaar stappend om te
laten hooren, dat er werd opengedaan, naar de schel.
Vóór haar stond breed en groot, met een kleine fluweelen toque op haar blonde
haren, in haar nieuwen wintermantel van grijs laken, haar hoofd gedoken in een
grijzen bontkraag, mevrouw Olfers, en achter haar beneden op de trappen van de
stoep hare vier kinderen, twee blonde, blozende meisjes van zeventien en achttien
jaar en twee jongens van veertien en twaalf. De kinderen keken verwonderd en zonder
te spreken in afwachting van de nieuwe dingen, die komen zouden. De jongens
droegen hun overjas over den arm, de meisjes ieder een pakje.
'Wel, mevrouw,' zei de pensionhoudster, een lange, magere, met spitse kin en
grijzende haren, 'hoe maakt u het, en hoe gaat het met mijnheer?'
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'O, best mevrouw, mijn man komt binnen een paar uren. Hij zal vóór den eten hier
zijn. Zoo had ik ook immers op mijn briefkaart geschreven.'
'Die is nog niet aangekomen, maar ik heb er toch op gerekend. Laat mij u eerst
naar uw kamers geleiden, u weet zeker den weg niet meer. Toen u laatst hier was, is
alles zoo gauw gegaan. De jasjes der jonge heeren kunnen hier best aan den
kleerenstandaard, ziet u, daar hangen ook nog de overjassen van mijn zoons. Het is
wel een beetje vol, maar slaan doen ze mekaar niet.'
Het was vrij donker in den gang en het was moeilijk de verschillende overjassen
te onderscheiden. Er hing trouwens van alles en aan iedere haak bolden er
kleedingstukken, het eene boven het andere.
'Ik hoop mevrouw, dat u het hier heel gezellig zult vinden,' zei mevrouw Snijders.
'Hoe dikwijls heb ik tegen mijn man gezegd: 'Het verwondert me, dat nicht Olfers
nog niet bij ons heeft gelogeerd.' U weet, we zijn nog een beetje familie. Uw
schoonvader zei altijd neef tegen den mijne, bij zijn leven. Wat zien de jonge dames
er best uit! Het lijkt wel 'Amsterdams welvaren', zooals mijn vader altijd zei. Maar
mag ik u even mijn zoons voorstellen?'
Met een riep zij naar boven: 'Hendrik en Willem, komen jullie eens hier!' Deze
stonden al lang aan de trap te luisteren en kwamen naar beneden. Zij verschenen niet
al te vlug om niet te verraden, dat zij geluisterd hadden. Daar de gang tamelijk eng
was en donker en door mevrouw Snijders en de aangekomen gasten vrijwel ingenomen
werd, konden de zonen alleen een buiging in de verte maken.
De nieuwaangekomenen gingen naar boven, mevrouw Snijders voorop.
'Hier zijn de drie slaapkamers en de zitkamer, dat hadden we afgesproken.'
De zitkamer en de aangrenzende grootste kamer lagen
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aan de straat, de twee andere kwamen uit op een binnenplaats. Het beviel hun goed.
De kamers waren ruim, al waren ze wat povertjes gemeubileerd. De meubels
glommen, versch opgepoetst en roken naar terpentijn. Alhoewel de ramen dicht
waren, was het er ijzig kil. Sinds een jaar waren zij niet bewoond geweest. Het pension
was niet druk en had buiten weten van mevrouw Olfers de reputatie van slecht eten
en gebrekkige zorg. Zij had het kunnen weten, want mevrouw Snijders was familie
van familie, maar het toeval wilde, dat men geen kwaad had gesproken, of de waarheid
niet had gezegd. Zij die er hadden gelogeerd noemden het 'het
boterhammenworst-pension', omdat er s middags aan de koffie zelden iets anders op
tafel kwam, maar mevrouw Olfers had van dat alles niets vernomen. Zij was geheel
in de blijde stemming van den winter in Amsterdam te kunnen doorbrengen. Op het
oogenblik bestond voor haar alleen het vooruitzicht van het grootstadsche leven. Zij
merkte nauwelijks de versleten en povere karpetten, terwijl zij toch aan den
s-Gravelandschen weg een schitterende villa bewoonde, keurig en naar de nieuwste
mode gemeubileerd en gebouwd door een bekenden architect. Het was er wel in den
winter schrikkelijk vervelend; je zag er niemand op straat en omgang hadden zij
weinig met de naburige bewoners. Je kon haast nooit naar de comedie of naar een
concert. En terwijl hare kinderen nog verbluft en wezenloos stonden, bracht zij al
vast de waschtafels in orde.
'Kom Elly, maak voort en leg overal de zeep en de schuiers op hun plaats. Als Pa
thuis komt, moet hij alles in orde vinden.'
'Het is hier zoo koud, moeder; veel kouder dan bij ons,' zei Betsy, het jongere
blondharige en blozende meisje, rillend en klappertandend van de kou.
'Ja, wij zullen aan mevrouw Snijders vragen, de kachel aan te laten maken in de
zitkamer,' antwoordde mevrouw.
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De jongens begonnen ondertusschen tot verzet een liedje te zingen.
'Stil jongens,' zei mevrouw, 'jullie moogt hier geen lawaai maken. Er wonen nog
meer menschen in huis.'
Het duurde niet lang of mijnheer Olfers kwam naar boven. Beneden in de gang
had hij een vluchtig praatje met mevrouw Snijders gemaakt, die hem welkom heette.
Gauw liep hij de trappen op, nieuwsgierig zijn nieuwe woning te zien.
Hij was diep in de vijftig en een stil, kalm man, spoedig tevreden, als hij maar zijn
levensgewoonten niet te veel behoefde te veranderen en liever gaf hij toe aan de
eischen zijner vrouw en dochters, dan de voor hem noodzakelijke rust te ontberen.
Hij deed in tabak en zijn zaken gingen goed. Wanneer hij van zijn kantoor in
Amsterdam met het spoor naar Hilversum ging en onderweg een gesprek met dezelfde
forensen over dezelfde onderwerpen had gevoerd, kwam hij steeds thuis, verlangend
naar rust en trok zich zoo weinig mogelijk aan van de huishoudelijke zorgen, die hij
geheel aan zijn werkzame en plezierzoekende vrouw overliet. Na den eten hield hij
gewoonlijk een slaapje, waarbij iedereen zich stipt wachtte hem te storen.
'Och, het is hier niet onaardig,' zei hij kortaf, toen hij de deur achter zich had
dichtgedaan en op den fauteuil afging, die voor hem was gereed gezet.
'Vindt je niet, man?'
'Heerlijk zoo in Amsterdam te zijn, vindt u niet Pa?' wierp Elly er gauw tusschen
in.
'Ja, ja,' zei de jongste dochter, 'het is voor u ook een afleiding, zoon verandering.'
'Ja, maar, het is hier koud. Wij zullen eens vragen of ze de kachel laat aanmaken.
Ik zal schellen, of druk jij even op de knop, Betsy,' antwoordde hij.
Spoedig werd er aan de deur geklopt en stond mevrouw Snijders in de kamer,
vragend wat de familie wenschte.
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'Het is zoo koud, we hadden graag, dat u de kachel liet aanmaken.'
'Och,' zei mevrouw Snijders, 'ik had gedacht de kachels niet vóór 1 November te
laten branden. Dat is een oud Amsterdamsch gebruik, ziet u. Ik heb me er altijd aan
gehouden. Het is ook nog niets koud. Mijn zoons slapen nog altijd met open ramen.
Ik heb er ook met de kolen niet op gerekend.'
Er was niet veel tegen te zeggen en mevrouw Snijders ging naar beneden, voldaan
over haar zelve. Neen, neen, daar kon ze niet inkomen, zei ze tegen haar jongens.
De kolen waren zoo duur.
Mijnheer en mevrouw Olfers keken teleurgesteld, zeiden niet veel onder den druk
van al het nieuwe hunner omgeving en onzeker over zich zelf. Als het eten dan maar
goed was en over eenige weken zou het November zijn. Het onprettige van de kou
had bij mevrouw Olfers en haar dochters nog niet het plezier van in de hoofdstad te
wonen, overwonnen. Daar aan klampten zij zich vast; doch vroolijk waren zij niet.
Het ging hun niet naar den zin. Donkere voorgevoelens, dat hun verblijf in Amsterdam
niet dat zou opleveren, wat zij er zich van hadden voorgesteld, maakte hen ernstig
en zwijgzaam. De beide jongens trokken zich het minst er van aan. Mijnheer Olfers
vertelde nu, wat hij dien middag op de Beurs had gehoord, toen hij zijn adres in
Amsterdam aan eenige kennissen had opgegeven. Het eten zou in dit pension erg
slecht zijn. Mevrouw Kamstra, de schoonzuster van een zijner collegas was er
weggeloopen. Mevrouw Snijders gaf niet veel bij de koffie, ze moesten met hun
drieën van één haring eten of ieder kreeg twee plakjes boterhammenworst, juist
afgepast. Daaraan waren mijnheer en mevrouw Olfers en hunne kinderen niet gewend.
Zij aten zoo veel het hun lustte en er bleef gewoonlijk nog eten over op hunne tafel.
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Mevrouw Kamstra, vervolgde mijnheer Olfers, had ook verteld, dat er nog twee
meisjes in het pension logeerden; die waren er lang geweest. De eene was de dochter
van een dokter uit Middelburg en was leerlinge aan de schildersakademie, de andere
was aan het Conservatorium. Zij was de dochter van een notaris uit Goes. De meisjes
vonden het er erg vervelend in het begin, omdat het eten zoo slecht was. Maar, had
mevrouw Kamstra gezegd, mevrouw Snijders is slim. Zij gaf volkomen vrijheid aan
de meisjes om uit te gaan en ook om s avonds laat thuis te komen; en zij begunstigde
het hofmaken van hare zoons. Dat troostte de meisjes zoon beetje. De jongens namen
ze dan wel eens mee naar hun kamer en trakteerden ze op glaasjes likeur. De twee
jongetjes Kamstra, die eens boven aan de trap stonden, zagen dat de zoons van
mevrouw Snijders de meisjes druk aan het zoenen waren beneden in den gang. Ze
liepen toen gauw naar de slaapkamer, namen de gevulde waterkaraffen en goten die
van boven naar beneden door de trapleuning op de zoenende paren uit.
Mevrouw Olfers keek een weinig ingeslagen van al dat nieuws.
'Nu,' zeide Elly, 'als wij het hier zoo slecht krijgen, dan moeten we reclameeren.'
En Betsy knikte.
***
Het zou niet lang meer duren, dan zouden zij gaan eten. Daar verlangden zij erg naar,
want zij wisten eigenlijk niet goed, wat te doen in dit uur, dat aan het diner vooraf
ging. Thuis was alles vast geregeld en elke minuut was met een bezigheid gevuld.
Ja, zij kwamen iederen dag nog tijd te kort. Maar hier in de groote prettige stad, waar
zij dachten nog meer tijd te kort te zullen komen, hier wisten zij niet hoe dien om te
krijgen en zij verlangden naar het eten,
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reikhalzend, niet uit honger of dorst, maar om de afleiding, om de ontspanning hunner
door de verandering gespannen zenuwen. Mijnheer had een courant gekocht, omdat
de post van de adresverandering nog geen notitie had genomen. Hij zat nu in zijn
overjas het nieuws uit de politiek op te sporen, terwijl zijn vrouw eenige
prentbriefkaarten schreef om aan de kennissen het nieuwe domicilie op te geven.
Blijde en trotsch was zij te kunnen melden, dat zij den winter in de stad zouden
doorbrengen. Er was weinig inkt in den koker en de geroeste pen spatte van ouderdom
allerlei constellaties op de meegebrachte briefkaarten, voorstellende straten en pleinen
van Amsterdam. En hoewel haar de ongemakken van het vreemde huis en de weinige
tegemoetkoming van de schraapzuchtige pensionhoudster hinderde, was zij toch
verblijd werkelijk in Amsterdam te wonen en van avond niet ijlings beladen met
pakjes uit de Bonnetterie naar het station te moeten gaan. Ze behoefde dan niet meer
in volle trams te staan en bang te zijn den trein te missen. Zij had nu eenmaal zoo
lang naar Amsterdam verlangd. Ieder jaar had zij haar man voor dat idee warm zoeken
te maken. Het was haar tot nog toe niet gelukt, maar nu had zij haren zin gekregen.
Het had veel moeite gekost, want haar man was nu eenmaal op zijn gemakken in
zijn eigen huis gesteld. Hare meisjes waren nu volwassen, zij moesten uitgaan. Zij
zelf was immers ook uit Amsterdam. Zij had iederen dag gescholden op den s
Gravelandschen weg en de moeilijkheden betoogd van haar boodschappen in
Amsterdam, wanneer men er niet woonde. Daar bij kwam, dat de beide jongens er
op school gingen en in de winterkou iederen dag heen en weer moesten reizen, wat
nadeelig zou zijn voor hunne gezondheid. Wanneer Pieter maar even kuchtte in het
bijzijn van haar man, had zij onmiddellijk over het Amsterdamsche plan gesproken.
De hoest zou zeker verergeren door het tochten in het spoor, had zij gezegd, want
nu ja, de jongens zorgden er natuurlijk niet
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voor, op een plaats te gaan zitten, waar het niet trok.
Zoo waren dan nu de wenschen van mevrouw Olfers vervuld. Het heerlijke daar
van voelde zij nog wel niet, want zij begon het nu meer en meer koud te krijgen en
van de heele familie maakte zich een weeige honger meester. Zij die in vrijheid
gewend waren alles te doen naar hun goedvinden, opstaan en heengaan en blijven
zitten, die zich in hun eigen huis konden gedragen naar hun believen, waren op eens
allen gebonden als op een kostschool of in een klooster. Op iederen voet, dien zij
verzetten, werd gelet. Zij zaten nu te wachten op het eten met steeds verergerend
ongeduld. De jongens stampten aanhoudend op den grond onder de tafel. De wangen
van de meisjes werden paarsch van de kou; zij geeuwden om de beurt en de dikke
lippen van mevrouw knepen vaster op elkander. Mijnheer hield zich nog goed, sprak
niet veel en keerde van de derde en vierde bladzijde van de courant weer naar de
eerste en de tweede terug, nogmaals en nogmaals berichten en telegrammen lezende
om het nieuws goed in zijn geheugen te prenten en het lange wachten te vergeten.
Berichten die hij anders nooit las, gemengd nieuws, dat hij meestal oversloeg, ging
hij nu zin voor zin na, met volkomen concentratie zijner aandacht. Mevrouw Olfers
blanke, welgevormde handen, begonnen blauw te zien en haar vingers werden stijver
en stijver, zoo dat ze nu en dan eens haren warmen adem er door heen blies, die als
een rook onder het gaslicht wegdampte. De kleine Paul zag bleeker en bleeker en
ook hij had uit verveling een boek genomen, een Hollandsche vertaling van Jules
Vernes Reis om de wereld, die hij had meegebracht en waar van hij alleen de plaatjes
bekeek. Elly nam van een tafeltje eenige nummers van Het Stuiversblad, die aan het
pension behoorden. Zij waren meer dan tien jaren oud, met krullende hoeken, vuil
gelezen en hier en daar was er een bladzijde half afgescheurd.
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'Ja, wij moeten zeker vuur hebben. Wij kunnen toch tot 1 November niet zoo zitten
te verkleumen,' zei mijnheer in de droever en droever wordende stilte.
***
Er werd geklopt en de meid, een blonde, kort en dik, met rozige wangen, de blauw
gestreepte japon smoezelig en bevlekt, verscheen in de omlijsting der deur en zeide
op schuchteren toon:
'Mevrouw laat vragen of u wilt komen eten.'
'Zeg aan mevrouw, dat wij dadelijk zullen komen. Zij zou de soep maar al in de
borden laten doen,' zei mevrouw Olfers blijkbaar verlicht.
Het signaal van te kunnen gaan dineeren klonk als een verlossing en ieder rees
van zijn stoel bevrijd van een druk, vergetende de doorgestane verveling en de geleden
koude. Ja, ze zouden nu hun hart eens ophalen aan een warm bordje soep, mogelijk
wel erwtensoep, dat verwarmde zoo goed. De meisjes legden de nummers van het
Stuiversblad bij elkaar; mevrouw legde haar handwerkje weg en mijnheer vouwde
de courant eindelijk dicht. De jongens wilden onmiddellijk naar beneden stormen,
naar de eetkamer.
'Wacht jongens, riep mijnheer, 'wij gaan allen te zamen.'
Hij kende de strategie van optreden in een nieuw pension en wilde, indien noodig,
zelf alles regelen, daar hij begrepen had, dat hij zich in acht moest nemen tegenover
de sluw berekenende mevrouw Snijders.
Mijnheer, mevrouw en de kinderen gingen nu naar beneden en de eetkamer binnen,
waarvan de deur wijd open stond en waar zij de dampende borden soep verwachtten
te zien. Doch de platte borden blonken daar van een troostelooze, koude witheid,
vlak glimmend onder een spaarzaam brandend gaspitje in de ijzige kilte van het
groote vertrek. Een op vele plaatsen gestopt laken bedekte de langwerpige

Frans Erens, Vertelling en mijmering

114
tafel, omringd door eenige stoelen met rieten zitting. Het leek alles proper en netjes
maar van een kloosterachtige soberheid, op het armoedige af.
Zij gingen zitten, rillend van de koude, hunne schouders op en neer halend.
'Het is hier ook niet warm,' zei mevrouw Olfers.
'Ja, het is toch zoo niet uit te houden op den duur,' antwoordde mijnheer laconisch,
'ook niet tot 1 November,' en hij ging zitten tusschen de twee meisjes, vlak tegenover
zijn vrouw, die aan hare rechter en linkerzijde de twee jongens had geplaatst.
Toen kwam mevrouw Snijders binnen en zeide als het ware uit haar eigen (de
meid had waarschijnlijk gezegd, dat er soep werd verwacht):
'Voor zoon eersten dag heb ik maar geen soep gegeven. Niet waar mevrouw, daar
zult u zeker vandaag niet op gesteld zijn? Dat is zoon plas in de maag en u zult stellig
naar wat hartigs verlangen. Daar heb ik dan ook voor gezorgd.'
'Krijgen wij geen soep, Pa?' riep Paul op lamentabelen toon. Mijnheer Olfers keek
zijn vrouw aan, die eerst zweeg, maar toen met een schuinschen blik naar het kleine,
scherpe hoofd van de magere pensionhoudster, antwoordde:
'Mijn man had wel graag een bordje soep gehad.'
'Dat spijt me toch zoo! In het vervolg zal ik er om denken. Ziet u, zoon eersten
dag soep! Ik dacht, dat u daar heelemaal niet op gesteld waart. Soep, soep, dat geef
ik gewoonlijk alleen des Zondags, als de meid niet uit behoeft. De dokters hebben t
er in het algemeen niet op staan. Mijn vader, die zoo als u weet ook dokter was, was
altijd tegen soep en mijn broer, de dokter in Groningen, wil er ook niets van weten.
Soep wordt weinig hygienisch gevonden, omdat ze onnoodig de vertering belemmert.
s Winters geef ik wel eens een stevig bord erwtensoep, die zeker niet behoeft onder
te doen
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voor die van de Poort van Cleve. Maar dat geldt dan ook voor een heel diner.'
De familie zweeg. Niemand wist meer wat te zeggen. Zij zaten daar als gedweëe
slachtoffers en keken strak voor zich heen. Als een fladderende roofvogel verdween
mevrouw Snijders naar de huiskamer, waar een harer zoons zich oefende op de piano
en: 'La prière dune vierge,' telkens deed hooren. Steeds van voren af beginnende en
het stuk niet ten einde brengende.
Intusschen werd het eten binnen gebracht door de meid. Een schaal met bloederige,
pezige lapjes vleesch. Een groezelig witte, volle kom dampende aardappelen, slecht
geschild en vol zwarte stippels; daar na een schotel met bloemkool, drijvende in een
melige saus en een kom met waterachtige sju. De bloemkool was zoo weinig
gaargekookt, dat ieder het knarsetanden van den ander op de harde stronken duidelijk
kon hooren.
Mevrouw keek eens naar haar man en deze naar zijn vrouw, iets wat zij alleen
deden in eene bedenkelijke situatie. De jongens en meisjes zagen beurtelings naar
hun vader en moeder, als om te vragen of zij dat nu moesten eten.
De soep, die hun de warmte moest schenken, was uitgebleven en het kauwen op
de glazige bloemkool vermeerderde de rillingen in hun beter gewende lichamen.
Terwijl zij zoo zaten, peinzend en starend op hun slecht leeggegeten borden, zwijgend,
neergeslagen in de verwachte vreugde van den eersten avond in Amsterdam, werd
er tweemaal op de deur geklopt. Het kloppen klonk luider in de leege atmosfeer van
teleurstelling, die rondom de etenden hing en mijnheer riep hard en onwillekeurig
half nijdig: 'Binnen.'
Het was de meid, die op een langwerpige schotel van wit aardewerk zes stukjes,
heel kleine stukjes letterbanket bracht. Voor ieder een stukje, Dat was mooi afgepast.
Nie-

Frans Erens, Vertelling en mijmering

116
mand was vergeten. Het waren er zes en uit zes bestond het gezelschap.
'Men ziet, dat wij niet ver meer van Sint Niklaas af zijn,' zei mijnheer en reikte de
schotel over aan zijn vrouw, die op de blauwgerande dessertbordjes voor de twee
jongens naast haar ieder een stukje neerlegde en zelve er ook een nam. De stukjes
waren allen even groot en geen der kinderen behoefde met eenige jaloerschheid naar
het grootere van broertje of zusje te kijken. Niemand had iets te zeggen en ieder had
zijn banket dan ook gauw verorberd. Elly sneed het in twee en Betsy in drie kleine
deeltjes, om er langer van te kunnen genieten. De jongens staken het in eens in hun
mond al lachende, als of het niet de moeite waard was en vader en moeder sneden
het ieder deftig in twee met fijn gestrekten wijsvinger.
Zoo liep het diner ten einde, stil in weemoedige teleurstelling bij den vader en de
kinderen en in geprikkeldheid en opkomende venijnigheid bij de moeder. Mijnheer
Olfers, die het langst op zijn stoel bleef zitten, trok nu zijn zilveren sigarenkoker uit
zijn zijzak en nam er voor tegenwicht zijn beste sigaar uit. Hij stak ze aan en Paul
was er gauw bij om het lucifertje uit te blazen. En toen zij zich gereed maakten om
weer naar boven te gaan en daar op de zitkamer de thee af te wachten, verscheen in
de deur mevrouw Snijders, langer en spitser nog schijnend, dan zij was.
'Heeft het de familie gesmaakt?' en zonder een antwoord af te wachten, zeide zij,
dat zij heel gauw de thee zou laten brengen. 'Uitstekende thee, ziet u mevrouw. Ik
heb er zelf een agentuur van. Alles uit de eerste hand.' Zij voelde en zag in den blik
van mevrouw de opkomende vijandelijkheid, maar zij deed alsof zij er niets van
merkte en zette haar kin hooger en spitste ze vinniger, in de vaste zekerheid, dat zij
kon doen, wat zij goed vond; dat de familie gehuurd had voor een half jaar, dat het
contract was geteekend.
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Wederom straalde een glimpje van hoop in de duistere gemoederen. Thee! Ja, thee!
dat zou de vroolijkheid terug doen komen, dat zou warmte geven en zij zouden
behagelijk bij elkaar zitten. Vader met de courant, omringd door den geurigen
tabaksrook, moeder met een handwerkje en de kinderen met hunne boeken.
Zij gingen vol hoop naar boven.
1918.
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Parijsche professoren-silhouetten.
De heer François Picavet komt binnen in zijn collegezaal met een stoere vastheid.
Hij ziet noch rechts, noch links. Hij stapt recht op den katheder aan, beklimt hem,
gaat zitten en zijn hoofd steekt nauwelijks boven den lessenaar uit. Hij is een breede
man, dik en welgedaan, heeft dikke handen en vingeren. Niemand zou hem voor een
diepen, bespiegelenden geest houden, wanneer hij hem in een café zag zitten of
passeeren op straat. Hij lijkt eerder een goedaardige bierbrouwer, dan een echte
wijsgeer, die hij toch is. Zijn das is breed en zwart, maar het zwart is door den
ouderdom verkleurd. Wie weet hoe lang hij hem draagt? Het is een breede
ouderwetsche strik, zoo als men meer droeg vijf en twintig jaar geleden. Als echte
wijsgeer heeft hij waarschijnlijk zijn oude gewoonte nooit veranderd. Hij zit vast en
op zijn gemak in den katheder en heeft de papieren, waarop de stof van zijn les is
aangeteekend vóór zich. De papieren zijn aan een kant slechts beschreven. Met zorg
neemt hij ze op, wanneer hij ze heeft afgelezen en legt ze voorzichtig op rij boven
elkander. Een werk blijkbaar dus, dat als boek zal verschijnen. Zijn oogleden zijn
omlaag, hij leest veel af, maar spreekt ook improviseerend hier en daar, zijn dictaat
aanvullend, doch alles in denzelfden toon en bij het aanvullen gaan zijn oogleden
maar zelden in de hoogte. In dezen lijvigen man schijnt een sterk licht te stralen. Hij
ziet steeds naar binnen, naar zijn binnenste intellect, kijkt niet naar zijn hoorders,
waaronder er een is in slaap gevallen en door een luiden snurk plotseling den stroom
van wijsheid uit professors mond een oogenblik doet stilhouden in zijn vaart.
Waardoor de snurk ophield, kan ik niet zeggen. Was het bij den slaper de schrik van
zijn eigen geluid, dat hij hoorde met een vaag en verfijnd bewustzijn van niet te
mogen doen, of was het een stomp of stoot van zijn buurman, die hem wekte? De
slaper zat
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achter mij en de professor richtte een vagen oogopslag naar mij heen, terwijl ik hem
strak bleef aankijken. Ik kon toch niet zeggen: 'Ik ben het niet.'
Het gehoor is niet talrijk; eenige dames van onbestemden leeftijd, meer jong dan
oud, eenige ernstige studenten, een paar katholieke priesters, een paar oude heeren,
in het geheel dertig menschen, ongeveer. In eens houdt hij op, precies op tijd. Hoe
heeft hij den tijd vernomen, ik zag hem niet op zijn horloge kijken en er sloeg geen
klok. Hij neemt zijn manuscript op, daalt af met plechtigheid van den katheder en
stapt met den stap van een militair naar de deur. Twee toehoorders klappen even in
de handen, twee slagen. Hij bedankt niet, neemt er geen notitie van, maar stoer als
hij is binnengekomen, gaat hij uit, schijnt niemand te zien, zich storend aan niets,
bezig nog met en stappend door de gedachten-werelden van Plotinus en Proclus.
Afwerend de werkelijkheid en de tijdelijke omgeving, verdwijnt hij door de deur als
naar het rijk van zijn droom.
***
De heer Joseph Bédier, de opvolger van den grooten Gaston Paris, van de Franschen
de specialiteit voor het Oud-Fransch. Niet dat de chansons de geste en de enorme
gedichten der middeleeuwen, wegzinkende cathedralen van poëzie, geen geheimen
meer voor hem zouden hebben. Voor niemand nog schijnt er vol licht in deze
geheimzinnige schemering, maar hij weet er meer van dan een ander. Zijn oogen
zijn er eenigszins aan gewend en alsof hij bang is voor de duisternis, die daarin nog
heerscht, heeft hij iets angstigs in zijn blik. Hij heeft een talrijk gehoor, ik schat het
op zestig menschen. Er zijn vele oude heeren en naar gissing ook vele leeraren van
het middelbaar onderwijs en van middelbaren leeftijd, die op de eerste banken voor
zijn katheder zitten en ijverig noteeren, wat hij zegt. De professor is een met zorg
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gekleed man tusschen de veertig en vijftig, lang en mager. Hij is zorgvuldig geschoren
en draagt alleen een kleinen knevel. Zijn stem is zacht maar duidelijk. Hij spreekt in
welverzorgde volzinnen en citeert zonder een enkele hatelijkheid, veel duitsche
taalgeleerden en uitgaven, waarbij hij het duitsch onberispelijk uitspreekt. Hij lijkt
een man van fijnen smaak en hij zou een dichter kunnen wezen. Men zegt dat zijne
bewerking van Tristan en Iseult een kunstwerk is. Een levendig handgeklap van veel
handen vergezelt het slot van zijn les en wordt door hem beantwoord met een
gracieuse buiging.
***
Een geheel andere figuur is Camille Julian, de historicus, de kenner van de eerste
geschiedenis van Gallië, de fijne speurhond in het woud der oergeschiedenis van
Frankrijk, een tamelijk lange man met volle donkerbruine haren en langen donkeren
baard, van harmonischen lichaamsbouw, zeer bijziend waarschijnlijk, want hij ligt
met zijn gezicht op zijn dictaat, terwijl hij spreekt. Maar dat alles zoude hem nog
niet onderscheiden van andere professoren, doch hij heeft iets dat dat wel doet. Hij
heeft hart voor zijn vak, hij drukt op zijn woorden, hij zwoegt onder den last van de
belangrijkheid zijner voordracht, geen enkel woordje of hij zet er zijn stempel op.
Hij gunt zich geen rust. Rusteloos rent hij door in de landen van het primitieve Gallië,
langs bergen en rivieren en het zweet staat op zijn voorhoofd. Een gehoor van bij de
honderd menschen, waaronder veel oude heeren. Ook de dames zijn bijna allen grijs
van haren. Curieus dat verschil van toehoorders bij den een en den anderen professor.
Zijn college is het aangenaamste van allen, die ik hoorde en toch is voor mij de stof
niet juist die, welke mij boven andere aantrekt. Zijn wetenschap is
aangenaam-opdringerig. Hij zet ze vlak voor den geest van zijn toehoorders. Hij
stampt ze er in.
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Hij dwingt u te luisteren. Ieder woord, dat hij zegt, vindt hij belangrijk en hij drukt
er zoo zeer op, dat hij het afdrukt in uw geest en geheugen. Hij is een gepassioneerde,
zelfs schijnt hij een chauvinist, want alvorens twee Duitsche geleerden te citeeren
zegt hij: 'In deze zaken moeten wij ongelukkig ons licht gaan aansteken aan de andere
zijde van den Rijn,' en hij spreekt de namen der Duitsche geleerden zoozeer op zijn
Fransch uit, dat ik moeite heb, ze te verstaan. Dat is zijn revanche. Hij spelt ze nog
eens, omdat hij veronderstelt, dat niemand ze verstaat. Hij wil blijkbaar niet de
concessie doen hen met Duitsch accent uit te spreken, maar hij kan het ook niet,
waarschijnlijk. Hij is een Franschman in merg en been, een soort harde Auvergnaat
evenals zijn held Vercingetorix. Zijn woord verlevendigt ongemeen en is opwekkend.
Ik zie dan ook geen slapers onder zijn gehoor op de banken. Daaronder zijn er velen,
die niet eens een zitplaats hebben kunnen machtig worden; het electriseerend woord
van den hoogleeraar schijnt ze te houden op de been in den eigenlijken zin. Men
denke echter niet, dat hij het er op aan zou willen leggen een charmeur te zijn, te
spreken in mooie volzinnen. Dat wil hij niet. Hij wil slechts zijn gedachten en
ontdekkingen in uw geheugen vasthameren.
***
De heer Strowski is een nog zeer jong docent van de Sorbonne. Hij is nog geen
professor, maar voorloopig aangesteld als chargé de cours. Hij is lang, mager en
blond en naar zijn naam aanduidt, waarschijnlijk van Poolsche afkomst. Hij schijnt
door de jonge dames zeer gewild, want de vrouwen, die hier zitten te luisteren, zijn
bijna allen jonge meisjes. Mannen zijn er van allerlei leeftijd, jonge en oude. Ook
de verschillende rassen zijn er vertegenwoordigd. Ik zag Japaneezen en naast mij zat
een groote, dikke neger.
In een Parijsch collegelokaal komen en gaan de menschen
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onder de voordracht van den professor. Deze vervolgt kalmpjes zijn les zonder zich
aan de binnenkomenden of weggaanden te storen.
Toen ik bij Strowski zat, kwam een oudere mijnheer met zijn heele familie binnen
en gaat met zijn vrouw en drie meisjes van vijftien tot achttien jaar voor mij op de
nog leege bank zitten.
Na een kwartier toehoorens staat de familie weer op en vertrekt, de vader voorop,
dan de moeder en de dochtertjes achterna. De heer Strowski doceert staande en maakt
korte, delicate gebaren met zijne rechterhand, welke korte gebaren zijne
kortafgebroken zinnen begeleiden, er mee parallel schijnen te loopen, de een den
ander niet vooruit als een paardenspan aan denzelfden disselboom. Zijne zinnen
schijnen met moeite uit zijn brein te voorschijn gehaald, dan plotseling met een
zekere brutaliteit neergegooid. Zijne stem heeft weinig klank, ook zegt hij niet veel
oorspronkelijks en meestal alleen dat, wat in de boeken staat te lezen. Nu en dan
blinkt er zoon klein sterretje in zijn woord. Hij heeft een paar boeken geschreven,
die niet onverdienstelijk moeten zijn, en bekroond zijn met academieprijzen. Naast
hem in den katheder heeft hij neergegooid zijn bruin slap hoedje en zijn grijze overjas.
Hij lijkt een halve artiest, een beetje nonchalant. Een veelvuldig handgeklap begeleidt
zijn heengaan.
***
De heer Louis Léger is de man van de Slavische letteren. Hij is een breede, sterke,
stoere professor met korten grijzen baard. Wanneer men hem ziet, zou men hem
kunnen houden voor een minister, of ook voor een deurwaarder.
Hij heeft zich alleen bezig gehouden met zijn vak. Op één ding heeft hij zich
toegelegd: de Slavische talen en de geschiedenis van de Slavische volkeren. Gering
in aantal zijn in Frankrijk de specialiteiten daar in en zoo was het voor
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hem niet moeilijk het legioen van eer te verwerven en een gezien hoogleeraar te
worden. Hij behandelt zijn Gogol zeer grondig, vertelt dat in het najaar een boek
daarover van hem zal uitkomen; vertelt ook van zijn reizen in Rusland zeer pittoreske
dingen. Hij oreert niet, maar causeert als wijlen Sarcey, waaraan hij soms doet denken,
met gemoedelijkheid. Een toehoorder, (er zijn er hier vijftien ongeveer) adresseert
zelfs het woord naar de hoogte van den katheder en professor Léger spreekt met hem
niet uit 'de hoogte', maar als tot een vriend en gelijke. Hij schijnt een verlichte geest,
een man, die vast zit in het zadel zijner welverdiende reputatie.
***
Een geheel ander soort mensch is de heer Morel Fatio, de professor der Spaansche
letteren en even als Léger, aan het Collège de France. Niettegenstaande zijn
Spaanschen naam is hij een licht blond man met rozig gezicht. Niet groot en niet
klein, maar welgeschouderd, een beetje stuursch en gewichtig als een chef van een
groote Duitsche firma. Hij komt binnen met een dikke foliant uit de XVIIe eeuw
onder zijn arm. Hij is gekleed in een lichtgrijs costuum en draagt een rond, stijf
hoedje, wat ze in Holland soms een 'kaasbolletje' noemen. Hij is gelaten in zijn vak,
maar toch energiek, eenvoudig, niet opvallend, in niets belachelijk, doch hij wekt
geen enthousiasme. De toehoorders zitten onverschillig te luisteren. Er zijn er niet
veel: een tiental, waarvan een zit te slapen en zeer lang slaapt. Toch is zijn college
niet onbelangrijk.
Bij het uitgaan vraagt een hoorder hem naar eene Spaansche editie. Hij antwoordt,
dat zij slecht is en dezelfde hoorder vraagt, wat hij dan over die en die andere editie
denkt. De professor antwoordt niet:
'Ook die is slecht,' maar alleen:
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'Zij is slecht.' En hij gaat heen zonder verder notitie te nemen.
***
Bij den hoogleeraar Bergson van het Collège de France vindt men de tradities van
de beroemde Parijsche professoren terug. Hij is een docent van het groote ras. De
bewondering voor hem, die van hen uitgaat, welke hem begrijpen, is ook overgegaan
op hen, die hem niet begrijpen en zoo zit hij beneden in zijn amphitheater in een
middelpunt van honderdvoudige stralen van aandacht.
Op een Zondagmiddag was er van hem een voordracht bepaald in een weinig
bekenden kring van den linker Seineover. Twee uren te voren stonden de
belangstellenden voor de deur. Met iedere vijf minuten groeide hun aantal en toen
de deur eindelijk een uur te voren zich opende, ontstond er een gevecht. De man, die
aangesteld was om de orde te handhaven, werd op zij geduwd en het scheen een
oogenblik, als of er een uitdeeling plaats had van brood voor de uitgehongerden
gedurende het beleg van Parijs. De ordebewaarder schreeuwde met wanhopige stem,
maar niets hielp. De wentelende stroom zonder dicipline en eerbied, aan geen tucht
zich storend, zocht zijn weg met geweld. Wie waren nu die dolzinnige
belangstellenden? Ik weet het niet, maar wel zag ik zeer veel meisjes van vijftien à
zestien jaar, burgerjuffrouwen, die concierges leken, eerzame burgers, die mij
winkelbedienden of caféhouders toeschenen. Bij het binnen dringen was vóór mij
een jong meisje van vijftien à zestien jaar. Om haar moed een zoo grooteis wijsgeer
te willen gaan hooren, had ik geen moed om haar te willen verdringen en liet haar
vóórgaan. Die backfisch boezemde mij een bepaalden eerbied in voor haar stout
beginnen en al lachend zeide ik: 'Gaat u voor, Mademoiselle.' Moest ik al deze
menschen au serieux nemen? Wat kwamen zij er eigenlijk doen? Slechts een tiende
of een twintigste der toehoorders schenen mij de voor
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den professor geschikte; de anderen door de winden van zijn renommée bij elkander
gewaaid als bladeren.
Daar verschijnt de groote man, Henri Bergson, mager en knokig, geheel
vergeestelijkt in zijn gezicht.
Duidelijk en scherp spreekt hij over den wil en de hersens en heft hoog den geest
uit de omhulsels der zichtbaarheid en onmiddellijke waarneming. En hier moet ik s
mans geest bewonderen, die in de diepte ging met zoekende stem en de woorden
scheen te putten uit de onderste groeven en lagen van het diepst onbewuste, waarbij
zijne oogen als het ware in de kassen naar achteren schenen te willen verdwijnen,
zijne hersens zich schenen te persen naar achteren, om met langzame stem de rijke
wateren naar boven te hijschen. Eene ademlooze stilte lag over zijne begrijpende en
niet begrijpende toehoorders, alleen gestoord door het krissen der pennen van
weetgierige juffertjes, die zooveel mogelijk letterlijk ieder woord gedwee en getrouw
op het papier zetten.
Somtijds stijgt zijne beschouwing tot eene subtiele hoogte, waarbij de ideeën alleen
als witte stippen drijven in een grijze oneindigheid. Dan daalt hij weer en door zijne
intonaties roept hij onzen goeden wil in: 'Kom, keer in u zelven en vraag het u af.
Wees oprecht.' Zijne redeneeringen dringen binnen in de donkerste schuilhoeken
van den geest, oneerbiddelijk en toch goedig, maar langzaam schuift hij voort tot dat
hij u drukt tegen den muur van zijne overtuiging. Zijne volzinnen zijn opgebouwd
met elegante constructie en hij spreekt keurig en fijn. Eene groote voldaanheid
heerscht in de zaal bij de luisterenden. Het is alsof hij hen tevreden heeft gesteld met
hunne eigene zielen, waarvan ze te voren de onrustige afwijkingen vreesden. Geene
geestdrift heeft professors woord veroorzaakt, maar eene zekere soort van fiere rust.
Mei 1912.
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Een woord van Victor Hugo.
Mijn verblijf in Parijs liep ten einde en een verwijt van mijn vrienden, dat ik wegging
'zonder bij Hugo geweest te zijn' verdonkerde den horizont mijner zonnige
herinneringen.
Ik vroeg een audientie bij den meester aan en kreeg een brief van zijn secretaris
Lesclide, dat ik zou worden ontvangen den Zondag daaropvolgende des avonds om
negen uur.
Veronderstellende, dat ik beter deed een kwartier of klein half uur later dan het
vastgestelde moment der soiréeopening te verschijnen, schelde ik aan omtrent half
tien. De meid-huishoudster deed de deur half open en zeide: 'De heer Hugo gaat naar
bed. Het is te laat.'
Ik insisteerde en zeide, dat ik geïnviteerd was voor dien avond, waarop de jonge
Georges Hugo, die achter haar kwam staan er bij voegde: 'Mijn grootvader gaat naar
bed.'
Op het oogenblik, dat ik mijn hand aan den hoed wilde brengen om te salueeren
en heen te gaan, stak de kleine Jeanne Hugo (zij was toen twaalf of veertien jaar naar
ik meen) haar hoofdje door de opening der deur en riep: 'Revenez, Monsieur, revenez
demain.'
Ik dankte en ging heen.
Ik wilde er nu geen gras over laten groeien, nam den volgenden dag des avonds
een rijtuig. Het was een heete dag geweest en het paard galoppeerde in volle vaart
door de gloeiende en versch besproeide Champs Elysées naar het huis van den dichter,
waar ik nu precies om negen uur aankwam.
'Mijnheer Hugo is nog aan tafel, werd mij door de dienstmeid gezegd, 'en ontvangt
van avond niet,' waarop ik zeide, dat ik geïnviteerd was. Zij keek toen ongeloovig
en vroeg door wie. Ik had den gelukkigen inval te zeggen: 'Door Mademoiselle
Jeanne.'
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Zij ging binnen en kwam met de boodschap terug of ik 'maar in den salon wou gaan,
Mijnheer Hugo zou niet lang op zich laten wachten.'
In den licht roomkleurigen salon, waarvan de vloer met dik tapijt was bedekt,
werden, terwijl ik ging zitten, de lichten van de gaskroon door de huishoudster
aangestoken. Zwijgend ging zij heen en liet mij alléén, half berouwvol, half angstig
voor mijn stout beginnen, doch waarin het motief van nieuwsgierigheid en schijnbare
nutteloosheid dezer visite, weldra door een soort plichtsgevoel tegenover mijzelven
werd overwonnen, iets dat mij een genoegzame zekerheid en zelfbewustheid terug
gaf. Ieder mensch, al is hij ook nog zoo onbeduidend, zal in zekere omstandigheden
zich als met een bepaalde missie belast gevoelen en hij zal het nakomen van dien
plicht beschouwen als iets, dat hij moet doen. Als toen malig student van Leiden en
jong letterkundige kwam het mij dan ook niet ongepast voor, den groot-meester der
wereldlitteratuur den naam van Holland en speciaal van Leiden in herinnering te
brengen, omdat dit nu eenmaal, naar ik met recht vermoedde, door niemand anders
toen werd gedaan. Het ruischen van de gasvlammen in deze stilte bracht eene berusting
in mijn diep innerste, een overzien van hoogten en laagten, een stilstand en kalmte
van den wil, die oversloeg in de vredige aanschouwing der dingen. Dat alles gebeurde
heel gauw en liep af in nauwelijks een tiental minuten, toen in de verte de deuren
opengingen en ik Victor Hugo zag verschijnen, aan den arm Mevrouw Lesclide
voerende en langzaam, zeer langzaam op mij zag toestappen. Achter hem kwamen
nog in processie drie heeren, eene dame en Georges en Jeanne. De drie heeren waren
zijn aangetrouwde schoonzoon Lockroy, Lesclide de secretaris, en Barbou de
huisvriend, de dame was Mevrouw Lockroy, de vroegere weduwe van s dichters
zoon.
Toen de meester tot vlak voor mij was gekomen (ik was
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namelijk midden in den salon gaan staan om hem te ontvangen) liet hij den arm van
Mevrouw Lesclide los, nam hare rechterhand met zijne beide handen en kuste die
tweemaal, zich naar beneden buigende. Daarna trad hij alleen naar voren, kwam naar
mij toe, nam met langzaam gebaar mijne rechterhand, die ik hem eerbiedig toestak,
tusschen zijn twee handen en zeide:
'Monsieur! Jai aimé beaucoup votre pays. Je laime toujours'. Waarop ik hem de
groeten en de hulde der Leidsche studenten uitsprak.
***
Tot hiertoe heeft dit relaas voor menig lezer slechts weinig beteekenis, maar het is
noodig als inleiding voor de merkwaardige woorden van den ouden dichter, die hier
volgen.
Na bovenstaanden plechtigen welkomstgroet beduidde de gastheer mij naast hem
op de canapée te gaan zitten, terwijl de heeren en de twee dames met de kleinkinderen
in de rondte langs den muur plaats namen. Er volgde een algemeen stilzwijgen,
waarin ieder op de woorden van den dichter wachtte, die nu sprak:
'Les Etats de lEurope seront unis comme les Etats Unis de lAmérique'.
Hier hield hij op en keek voor zich uit en met een lichte draai van zijn hoofd naar
mij toe:
'Vous verrez cela.'
En met een blik naar boven:
'Moi, je verrai cela dune autre région'.
Wederom volgde een stilzwijgen en toen:
'Cela sera'.
Hierop ontwikkelde zich een algemeen, maar discreet gesprek over de dingen van
den dag, waarin voornamelijk de heer Lockroy zijn geest liet schitteren en onder
anderen, naar ik mij herinner, betoogde, dat wanneer Monsieur de
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Bismarck ooit moeilijkheden aan Nederland zou bereiden, hij Frankrijk en Engeland
tegenover zich zou vinden. Doch lang duurde het gesprek niet meer, want tusschen
half tien en tien was de meester gewoon te gaan slapen.
***
In deze tijden, waarin de grondvesten der Europeesche staten sidderen en wankelen,
hebben de woorden van Victor Hugo eene bijzondere beteekenis.
Er wordt verhaald, dat in de laatste jaren van zijn leven Tolstoï een gezicht op de
toekomst heeft gehad; dat hij plotseling zeide: 'Ik zie', en toen verscheidene dingen
en toestanden van het toekomstige Europa heeft waargenomen, die nu bezig zijn in
de werkelijkheid te treden. Wie weet wat op dien zomeravond de meer dan
tachtigjarige Victor Hugo in zijn binnenste heeft aanschouwd? Of herdacht hij toen
misschien in weinige woorden datgene, wat hij uitvoerig dagen te voren helder voor
den geest had gezien? Met zijn strakken harden blik scheen deze grijsaard de toekomst
te doorboren en geleek hij een vates uit oude tijden. Allen daar aanwezig waren
blijkbaar onder den geweldigen indruk. De intuïtie van een dichter reikt soms verder
dan die van menig scherpzinnig staatsman.
1915.
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Dagboekbladen. Augustus 1914-Augustus 1915.
1 Augustus 1914.
Naar het Zuidwesten over den Aachener Wald is de lucht onheilspellend zwart. Boven
de hoofden der gaande en komende menschen de onzekerheden van naderende
verschrikkingen. De wind stak op in den vroegen morgen. Sedert een paar dagen had
het niet geregend en de stof wirwarde door autos en karren en rijtuigen, die allen
renden in vliegende vaart. De menschen bleek en ernstig in hunne gezichten. De
straatliederen verstomden. Geen dronken menschen meer op straat. Ook de kinderen
niet meer lawaaiend langs de huizen. Troepen van opgeroepen soldaten en reservisten
trekken aanhoudend voorbij; in hun handen de doozen, waarin het pak, dat zij nu
aan hebben per post zal worden teruggezonden, nadat zij op de plaats hunner
bestemming de uniform zullen hebben aangetrokken. Zij zingen het lied: 'Heil Kaiser
dir,' dat somber klinkt en niet zooals: 'Die Wacht am Rhein,' dat, alhoewel eenigszins
melancoliek, toch hoogere stemming verraadt bij hen, die dit zingen. Telkens, wanneer
dan ook de doffe collectieve stappen van deze zingenden worden gehoord, gaat een
rilling door velen, die sprakeloos blijven staan om hen voorbij te laten trekken.
Om een verlichting te geven aan mijn groeiende onrust, ga ik aan het raam staan
kijken, wanneer ik rijtuigen, autos of drommen soldaten hoor voorbijgaan; meestal
vliegt het alles voorbij, onrustig, gehaast. Op de vastgestelde tijden brommen de
electrische trams, gevuld met reservisten, die daarop zonder betaling nu worden
toegelaten. Ik voel een verlichting, wanneer ik eens een bierkar zie rijden.
***
Ik neem mij voor in Taines Fransche Revolutie te gaan
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lezen of in de Mémoires van Marbot. Doch dat vind ik geen goede afleiding. Ik blijf
er te veel in daarmee.
***
Tegenover dit oorlogstumult voel ik mij minder worden. Daarom drukt het mij neer.
Op mijn leeftijd en in mijn toestand zijn mijn krachten te gering om zelf nog mee te
doen. Ja! ware die oorlog vroeger gekomen, wie weet wat ik had gedaan of had
moeten doen.
En toch waarvoor? De stroomingen des tijds zijn niet tegen te houden. Wij worden
immers geschoben, zooals Goethe zegt. Ik zou dus waarschijnlijk zijn meegetrokken
en misschien zoude ik daarin een verlichting hebben gevoeld, deel te kunnen nemen
aan de daden van krijg.
Is dat niet onzinnig? Menschen te willen dooden? Ik stel mij voor, hoe ik op een
mensch voor het eerst mijn geweer zou afschieten. Zou er het noodige genot van de
actie bij zijn? Zou ik mijn tegenstander willen raken in het hoofd of hem een kogel
door zijn borst jagen? Wanneer ik schiet, moet ik hem toch willen doodschieten,
want anders doet hij het mij, wanneer hij ziet, dat ik mik. Ik zou immers in dat geval
kunnen komen.
Zou ik bang zijn? De intense moed houdt de kogels misschien terug of doet ze
afwijken. Moed zou ik misschien nog hebben, maar de lust, hoe kom ik er aan? Ik
voel weerzin tegen het dooden.
Als ik commandant was van een compagnie of regiment, zoude ik worden gedragen
door de zorg voor anderen en zoude dan van zelf lust gevoelen in het oorlogswerk.
Bij het tevens machinale gehoorzamen aan de bewegingen der omringende massas,
zoude ik dan zelf iets in beweging kunnen zetten. De werking van het intellect doet
de lichamelijke vermoeienis balanceeren. Ik zou dan meer evenwicht in mij zelven
hebben.
***
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Ik voel mij gedrukt door een oneindig wee. Want de litteratuur staat op het spel. Ik
begrijp nu ineens waarom zij onder het eerste keizerrijk in Frankrijk zoo slecht en
van geringe beteekenis was. De schrijvers voelden zich de minderen van de
overheerschende mannen des oorlogs.
In Duitschland daarentegen stond in dien tijd de litteratuur hoog, omdat de
schrijvers zich de gelijken voelden van hen, die als verdrukten in het veld trokken
en vol onbelemmerde emoties hunne ziel uitstortten. Alles wordt nu duidelijk; klaar
zie ik den opkomenden bloei van het woord, die niet met politieken bloei behoeft
samen te vallen.
***
Ik voel mij neergeslagen, niet alleen om mij zelven, maar de heele kunst loopt gevaar.
Zij zal verduisteren en haar licht zal verbleeken, niet alleen de kunst van het verleden
voor de oogen der menschen, maar ook de kunst, die heden wordt geproduceerd.
Deze zal objectief zwakker zijn.
Wij schrijvers zijn dus nu eene bleeke, angstige stoet onder de grauwe luchten van
naderende onheilen.
Zoo lang er geen vrede is, kan men niet zich zelf zijn. Nu moet ik mee, indien niet
in werkelijkheid, dan toch in gedachten. Zoo verlies ik mij in de afgronden van het
waanzinnig tumult.
***
Zoo moest ik dat dan toch beleven! Dit einde van veel, dit einde van alles, wat ik om
mij heen had opgebouwd.
***

3 Augustus.
Heden werd ik gewekt door het gekletter der paardenhoeven op de straatsteenen.
Aan de vliegende vaart der autos was ik al eenigszins gewend, zoodat ik er niet
wakker van werd. Ik ging naar het raam van de woonkamer, die op de straat uitziet
en daar zag ik nu duizenden uhlanen aan mijn huis voorbij trekken.
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Ik kleedde mij vlug aan en weer hoorde ik het paardengekletter en ging op de straat
staan kijken, zoodat zij vlak aan mij voorbij reden en ik ze goed kon opnemen. Daar
zag ik, dat de paarden allen prachtig waren, zeer fijn en elegant in hunne bewegingen;
zij waren licht bruin. De uhlanen droegen buiten hun geweer ieder een lange lans,
waaraan boven een vlaggetje, opgerold. Hunne uniformen, hunne gamaschen, alles
wat zij aan hun lijf of bij zich hadden, was splinternieuw. Het was prachtig, doch
achter de pracht school voor mij weg de langdurige en helsche premeditatie der
oorlogstoebereidselen.
Een grijze lucht. Het is nauwelijks zes uur in den morgen. Eenige bewoners van
mijn dorp staan naast mij en bekijken het schouwspel van deze afdeelingen cavalerie.
Er komen ook kurassiers en dragonders voorbij. Zij zijn niet allen zoo gemakkelijk
te onderscheiden, omdat de helmen met doek zijn overtrokken. Alles wat blinkt in
de zon is zorgvuldig vermeden. Het zou den vijand kunnen aanlokken of posities
verraden. Het is ook zeer moeilijk, zelfs op dichtbijen afstand, een officier van een
ondergeschikte te kennen.
Achter de troepen rijden groote wagens, waarop nieuwe ijzeren booten en ik zie
in gedachten hen reeds de Maas oversteken daarin.
***
Een paar uren later kwamen honderd en vijftig autos de straat af in snellen rit. Zij
waren leeg. Ik heb ze geteld. Ook zij dienden nu voor den oorlog. Des namiddags
nogmaals honderd autos. Uit de omringende haast kom ik niet uit. Alles loopt en
rent. Dat is niet uit te houden. De zwoele onzekerheden stapelen zich rondom mij
op, zoodat ik in een put zit.
***
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Ik ben naar buiten gegaan om aan mij voorbij de uhlanen, dragonders en kurassiers
te laten trekken. Een huisschilder dien ik ken, komt naast mij staan en zegt: 'De
Belgen konden de Franschen niet meer tegen houden. Wij moeten door. De vijand
is al over de grenzen van België!' Dat woord 'de vijand' maakte op mij een sinisteren
indruk. Hij zeide niet meer 'de Franschen', maar 'de vijand,' een woord, dat iemand
de tanden op elkaar doet knersen.
***
Twee dagen te voren kwam ik in Aken uit een café en zag in het voorbijgaan een
straat vol menschen en onderscheidde de eerste kanonnen, die door militairen, niet
door paarden, werden voortgeduwd om de straat naar den Aachener Wald op te gaan.
Vlak bij dus. Het doffe rollen der raderen van de groote kanonnen, de bleeke, ernstige
gezichten der menigte, de somber zwarte lucht was mij de huiveringwekkende
aankondiging van het onweer. Alle schoonheid der heldendaden verbleekte voor mij.
Ik verzonk in walging en ik had geen pas verzet, wanneer er schoten zouden zijn
gevallen. Mijn verachting zette zich om in versteendheid en stompzinnigheid.
***
Voor hen en van hen, die bij de grenzen wonen, heeft de Duitsche post niets
doorgelaten. De postman zeide barsch: 'Es kommt nichts herein, es geht nichts hinaus.'
Dit duurde al dagen vóór de mobilisatie. Ik was dus afgesneden van iedere
communicatie met het buitenland en aangewezen op Duitschland alleen, waar ik
slechts weinig relaties heb aangeknoopt. Ik zat dus op een eiland en dit voor
onbepaalden, langen tijd waarschijnlijk. Een leven zonder doel! Gevangen in den
Duitschen muur van staal en ijzer!
***
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Tien minuten vóór middernacht op 3 Augustus hoorde ik het eerste kanonschot,
onmiddellijk gevolgd door anderen en die ik, twee dagen lang in de buurt blijvende,
zonder tusschenpoozen zou hooren. De eerste schoten deden mij opspringen en op
het platvorm van mijn dak gaan kijken of ik ook lichten kon zien naar den kant van
Malmédy of den Aachener Wald. Het duidelijk waarneembare der schoten scheen
dicht bij en hoogstens in de buurt van Eupen. Nu kon het zijn, dat de Franschen, want
van de Belgen wist men toen nog niets, tot in de provincie Luik waren genaderd.
Indien groote troepenmassas in aantocht waren, zou ik van af mijn zolder misschien
een gedeelte van een gevecht kunnen zien. Maar de horizont antwoordde niets, dan
den doffen, regelmatigen, somberen, verren, mysterieusen slag. De heldere maan
scheen vreedzaam over de aarde.
***
Hoog op hun lichtbruine paarden reden de uhlanen langs mij heen, toen ik op het
trottoir het zeldzaam schouwspel stond aan te kijken. Een woud van lansen daalde
de met steenen geplaveide chaussée af. Ik zag hen van onderen in hun ernstige
gezichten, waarvan ik eenige heb onthouden. Daarbij waren er ook met lorgnetten,
jonge mannen, die dichters leken, of mannen der wetenschap. Sommigen schenen
zwak van gestel, bleek en mager, anderen welgedaan en gezellige zitters aan den
stammtisch. Ik dacht na en stelde mij voor: hoe zal die en die het uithouden?
Naast mij stond weer de huisschilder, die niet ver van mij af woont. Hij keek
beurtelings vinnig en aangedaan. Toen zag ik in de verte iets midden in den troep
verschijnen, waarheen alle toeschouwers keken. Het kwam nader. Het was het vaandel,
en terwijl het voorbij werd gedragen in het spichtige gewemel van lansen, zeide de
huisschilder in stille verrukking: 'Die Fahne!' Sprakeloos stond het publiek rondom
mij
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en zelf onderging ik den indruk van het plechtige oogenblik en ik moest denken aan
de romeinsche adelaars, die vóór bijna tweeduizend jaren hier tegen de Germanen
werden gedragen. Nu kwamen de Germanen en trokken op tegen de Romanen, de
Franschen en Walen, die, alhoewel geen zuivere descendenten der Romeinen, toch
in veel hun opvolgers zijn. De oude strijd is herleefd.
Het laatst en achter den troep reed de dokter van het regiment. Ook hij in uniform
en alleen aan het kleine roode kruis daarop, te onderscheiden.
***
Waar komen soms gedachten vandaan? Zij vliegen onzichtbaar door het ruim, zij
komen uit de verre toekomsten en keeren terug naar hun oorsprong en naar hun
evenwicht in den tijd en in de eeuwigheid. Ook het verleden schiet naar voren en
rust een seconde in het tegenwoordige om terug te vallen in de afgronden der grauwe
stilstanden. Zoo hier! Na het seconde-visioen der adelaars van Varus en ook van die
van Cesar volgde na enkele tusschenpoozen dat andere, juist toen ik in het bleeke
gezicht zag van een op zijn paard mijmerenden uhlaan: 'Zij zijn verloren' 'De
Duitschers zijn verloren'. Het was een schok, die door mijn hersens ging. Wat
beteekende dat vóórgevoelen? Wilde het zeggen, dat deze voorbijtrekkende mannen
spoedig op den grond zouden liggen, dood naast hun doode paarden of was het
Duitschland zelf, dat voor mijn innerlijk verbleekte en ineenkromp? Ik weet het niet,
maar ik vreesde dit laatste. Illusie! Wellicht. Illusie! Hoe kan dit leger van ijzer en
staal buigen of breken onder den druk van de Fransche decadentenlegioenen?
***
In Aken is het volk zeer neerslachtig, maar in veel straten zeer opgewonden door
spionnenvrees. Telkens zie ik een
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volksoploop en een menigte de een of ander openstaande deur binnen stormen,
waardoor zij meenen dat een spion is gevlucht. Zoo zag ik langs de daken een spion
door vier mannen achtervolgd. De eerste achtervolger maakte met gevaar van naar
beneden te vallen, plaats voor den achter hem kruipenden militair, en deze pakte den
zoogenaamden spion bij den schouder en trok hem door een dakvenster naar binnen.
Beneden in de straat stond een dichte menigte van toeschouwers naar boven te kijken
en juichend den afloop der vervolging af te wachten. In een andere straat raakt men
het spoor van den spion kwijt, de menigte wierp zich op den eersten achtervolger en
sloeg hem zoo zeer, dat hij met verbonden hoofd naar het ziekenhuis moest worden
gebracht. De ware spion was ontkomen en werd niet meer gevonden. Toch waren
deze achtervolgde menschen meestal geen werkelijke spionnen.
Terwijl ergens in een straat een r.k. ordensgeestelijke eene affiche stond te lezen,
riep een straatjongen: 'Ein Russe!' Een werkman pakte hem bij den arm, een vrouw
kwam en sloeg hem in het gezicht en langzaam groeide er om heen de menigte, die
hem naar het politiebureau bracht, waar hij zijne deugdelijke papieren kon toonen
en waar het bleek, dat hij een bekend en gezien geleerde was, die echter van
spionnendienst zeer weinig begrip had.
***
Deze oorlog is eene behoefte der volkeren geworden. De haat niet tegen het individu,
maar tegen het abstracte natiebegrip is tot rooden gloed verhit. De liefde is uitgeput.
Debegrippen en gevoelens van humaniteit zijn vervaagd of verdonkerd.
Iedereen staat heden ten dage met gapende verwondering de gebeurtenissen aan
te staren.
Het socialisme is te zwak gebleken om den oorlog te stui-
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ten. Zoo als meer is gezegd, is het hoofdzakelijk eene magenfrage. De socialisten in
Duitschland hebben openlijk hunne roode vaandels verbrand. Wanneer zij in deze
moeilijkheid hadden stand gehouden en in plaats van op het slagveld zich voor hunne
overtuiging door hunne eigene landgenooten hadden laten doodschieten, dan, al
waren het maar een tiental geweest, dan had het socialisme zich met een aureool
omgeven.
***

10 Aug. 1914.
De toestand werd voor mij in Duitschland ondragelijk en zoo kwam ik met veel
moeite het land uit en zag te Vaals de Hollandsche vlag weer. Duitschland vooral
aan zijn grenzen was een kokende ketel en de eerste stap op Hollandschen bodem
was een koele verfrissching.
Het kwam mij voor alsof ik lang in de brandende zon had moeten loopen en nu in
de 'buena sombra' kon uitrusten. Duitschland heeft voor mij zijn waas van
aantrekkelijkheid verloren. Alleen Zuid-Duitschlands gouden glans is voor mij nog
niet geheel gedoofd.
***
De Europeesche Oorlog lijkt nu een bloedige wereldkermis.
Een winkelbediende zegt tegen mij: 'Het menschdom is ongeschikt voor de
maatschappij'. Ik kon slechts vaag vermoeden wat hij bedoelde.
***
De vooruitgang der menschheid is maar een andere gang. Bij dezen oorlog beweert
niemand meer, dat de mensch zooveel ten, goede veranderd is.
De eerbied voor den mensch gaat te loor.
De meeste menschen, zoowel vrouwen als mannen, ook zij
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die niet meevechten, denken zich in de gevoelens van haat. Zij gewennen zich daaraan,
zij voelen alleen haat.
***

25 Augustus.
Vanwaar die neerslachtigheid bij de meeste menschen, ook bij hen die weinig
verliezen, die ten minste daaraan in de eerste plaats niet denken? Er is hier iets, dat
zoo maar niet te verklaren valt. In het onbewuste begint nu zich te roeren het gevoel
van machteloosheid. Terwijl men vroeger alles dacht te kunnen, komt nu de idee
naar boven, dat men niets meer kan. Dat is de tragiek: het voelen der grens van zijn
eigen ik, de grens, die men niet heeft gewild, maar toch voor zich zelf uit eigen
beweging wilde stellen aan zich zelf. Zich zelf 'beschriinken' wilde men, maar niet
dat anderen dit deden. En welke anderen? De machine, het kanon van 42 c.M. en het
mitraille-geweer. Dat is de dood van den heldenmoed. Dat lokt de neiging zich
weerloos te stellen als een schijf, die moet worden doorschoten. Ieder voelt dat het
niet meer gaat pro aris atque focis, maar voor niets dan een caprice.
Wij kunnen dus niets meer.
Het begrip veiligheid is er niet meer, het woord vesting is een ijdel woord. De
machine werkt en vernietigt het leven naar welgevallen, en naar toeval. De Romanen
of de Germanen of de Slaven of de Mongolen, het komt er nu niet meer op aan, wie
de meesters zullen zijn.
Men heeft zijn tijd verspild aan de studie van het volkenrecht.
De menschen hebben nu het geloof aan alle beloften, aan het gegeven woord
verloren. Alle wetboeken zullen tot nuttelooze vodden worden. Het een volgt logisch
uit het andere.
***
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Heldenmoed is het lyrisme der actie, het stijgen en steigeren der menschelijke
persoonlijkheid, die zich vermengend met eene andere, deze zoekt te doen bukken
of te vernietigen in een persoonlijken strijd. De strijd met de machine, met het
levenlooze ijzer, met het mechanisme der materie is de onmiddellijke uitdooving
van den geest vóór die van het lichaam. De machine veroorzaakt alleen de woede,
niet den heldenmoed en de woede is de uiting van het machtelooze.
***
Uit steden en dorpen trekken jammerend de vluchtelingen. In de steden loopen
zenuwachtig de mannen van zaken. Ieder is in afwachting. Ieder voelt dat aan de
generaties van heden de wortels zijn afgesneden. Ik heb nog niemand aangetroffen,
die niet zeer treurig is over den oorlog.
In 1870 waren er overal twee partijen en men volgde den gang der victorie met
vreugde of verdriet. Nu wordt het anders. Het treurig-zijn begint langzamerhand
plaats te maken in alle landen der wereld voor een gruwbare verbittering.
***
Het schijnt dat men alles proefondervindelijk moet doorleven om tot een juist begrip
te komen. De volzin: 'Nederland is het land der vrijheid' was vroeger voor mij een
phrase, hol en zonder beteekenis, overgebleven uit den antikwarischen rommel van
den tachtigjarigen oorlog. Toen ik echter onlangs uit het oorlogvoerende Duitschland
komende, aan onze grenzen weer voor het eerst de Nederlandsche vlag zag, werd
mijn gemoed van een zwaren last ontdaan, en dit niet omdat Nederland nog niet in
oorlog was, maar door de grootere onverschilligheid van den Hollander, die niet
zooals de Duitscher aanhoudend op den loer ligt om den mensch te binden en hem
des noods voorschriften te geven hoe hij moet loopen, hoe hij zijn armen moet houden
en zijn hoofd,
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hoe hij moet kijken uit zijn oogen, wat hij mag zeggen. Nederland is misschien meer
vrij dan een ander land, omdat het, meest van allen, een nobele onverschilligheid
door de eeuwen heen wist te bewaren.
***

September 1914.
Deze oorlog gaat te werk met zooveel verbittering, omdat hij wordt gevochten zonder
idealen. Er wordt niet gestreden om het geloof, ook niet bepaald om verovering, maar
alleen tot instandhouding of vernieling van de persoonlijkheid der vechtende landen.
Er is daar in heden groote eenheid en vaste cohesie, zoodat de persoonlijkheid dier
landen nu komt tot groote uitstraling van licht en leven. Er is op het oogenblik niets
dan liefde en haat, vooral haat. Uit den haat komt nu de liefde voor het niet gehate.
De haat is tot verbittering gestegen en aan de verbittering schijnt geen einde te zullen
komen vooreerst.
Het is nu de tijd niet van lyriek. Een ontbloeien van de menschelijke individualiteit
is compromitteerend en een blijk van gemis aan medegevoel. Het voelen mag nu
slechts gemeenschappelijk gebeuren in één richting. Dat is de dood voor het lyrisme,
voor de poezie, voor de litteratuur op het oogenblik. Alleen de vereenzaamde
bergbewoner zou in een afgelegen ongenaakbare streek zijn zangen van God en
eeuwigheid kunnen zingen.
***
De menschelijke persoonlijkheid wordt in deze dagen heen en weer geworpen. Er
schijnen van buitensferen krachten te zijn losgelaten, mystieke motoren, die het
aardrijk schokken, doortrillen, opheffen, neersmakken, doen koken, doen schuimen.
Door den aardbol heen schijnen onnaspeurbare geleidingen te loopen van onze voeten
naar die van onze tegenvoeters. Aardbevingen, reëele, geen mystieke, worden
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er gemeld, waarbij duizenden zijn omgekomen. Niemand let daar nu op. Branden
van oerwouden worden er gemeld, en niemand heeft een verzuchting van medelijden
met onze arme aarde.
***
De woorden van Gerard Hauptmann, in deze dagen gesproken, maken een pooveren
indruk. Ik geloof niet dat Goethe zich zoo slaafs aan zijn vorst zou hebben
onderworpen. Dat is geen deemoed, geen ootmoed, maar slaafsheid. Het Christendom,
dat den ootmoed predikt, verlangt geen slaafsheid van den mensch. Slaafsheid is het
volkomen opgaan in een anders wil. Ootmoed laat de eigen persoonlijkheid intact.
Uit ootmoed kan ik alles doen wat een ander beveelt, maar mijn eigen ziel moet ik
behouden tot aan het einde. Daar mag geen koning en geen keizer aan raken, want
ook in de gemeenschap kan ik mijn wezen verliezen. Er is iets in ieder mensch, dat
zich niet geeft.
***
Vroeger streed de mensch voor het geloof of politieke bevrijding. Men vocht voor
de vrijheid van geweten, tegen het opleggen van dogmas, die men niet wilde
aanvaarden: dus voor iets, dat buiten den mensch was, maar nu is de menschelijke
persoonlijkheid ineengekrompen tot haat, tot een stompzinnigheid, waarbij het beeld
van een dogma of begrip is uitgewischt. Stompzinnig zegt de Duitscher: 'Wij moeten
naar Parijs.' Waarom? zou men kunnen vragen. Wat zal er veranderd wezen in uwe
begripswereld, indien ge daar zult zijn aangekomen?
***
De oude wetenschap moest worden vernield. Daarom verbrandt de dronken soldaat
de boekerij van Leuven, die is als een symbool van het vroeger gedachte. De
kathedraal van Reims moest worden doorschoten. Dat is oude kunst.
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Die vernieling is onherstelbaar, omdat de mensch nooit iets schooners zal
construeeren.
Dat is de waarde van het te gronde gaan. Moeilijk te vatten begrip, maar laatste
troost voor ons, die het betreuren. Andere troost is er niet, maar die is er dan toch.
De ijdelheid van al het door den mensch gewrochte en het goede van de eeuwige
beweging en veranderlijkheid der dingen; de onnaspeurbare noodzakelijkheid van
den ondergang, die reeds in het kind tot uiting komt, wanneer het zijn speelgoed stuk
slaat.
***

Januari 1915.
Er wordt bericht, dat Anatole France als gewoon soldaat heeft dienstgenomen in het
fransche leger. Hij is een zeventiger. Hij heeft zijn heel leven lang niets anders gedaan,
dan het in beeld brengen van zijn droomen, gedachten en visies van schoonheid. Hij
is geklommen tot den rang van meest gezienen schrijver van Frankrijk. De lijn van
dat leven is nu gebroken. Hij wil niet meer schrijven als artiest, maar hij is nu geplaatst
op een bureau om de Bulletin de lArmée te helpen samen stellen.
Dit besluit van France is een van de meest bedenkelijke verschijnselen voor de
kunst, die ik heb waargenomen in deze tijden van beroeringen. Is er zoo iets gebeurd
in andere, in vroegere tijden? Eene dergelijke gebeurtenis vind ik alleen in dezen
tijd. Het vervluchtigen der liefde voor de kunst, het wegwaaien van de artistieke
neigingen door de stormen der wereldevenementen is iets diepbedroevends. Dat had
France niet mogen doen. Het verlaten van zijn post zou mogelijk in staat zijn eene
paniek in het kamp van de artiesten te werpen. Wanneer hij zoo iets doet, wat moeten
de anderen dan doen? Hij moest toch weten wat de kunst is. Ik had het gebaar willen
zien, toen hij zijn pen weglegde, voor goed, toen hij het opgaf; ik had willen zien
hoe hij den bijl er bij neerlegde.
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De fransche litteratuur sinds Zola was meer en meer aan het verzwakken geraakt en
verkwijnde in den ironischen glimlach van Anatole France, in het finale sarcasme
van Octave Mirbeau en in het cynisme van Rémy de Gourmont. Symptomen van
leegte, van laatste poging en worsteling van het gallische expressievermogen. France
geldt voor de meest beteekenisvolle van hen allen en nu houdt hij op met zingen
tegenover de groote ineenstorting der dingen. Wanneer wij dit feit meer en meer
zoeken te doorgronden, slaat ons de angst om het hart en dunkt het mij gewichtiger,
dan de inneming van Antwerpen b.v. Het zijn hier niet de ratten, die het schip verlaten,
maar de kapitein zelf.
Is er voor de fransche litteratuur nog te hopen op Claudel of Bloy?
***
De oorlog van 1870 was nog een veroveringsoorlog, die van heden is een
verdelgingsoorlog.
***
Deze oorlog is geen duel meer, waarbij alleen een zekere hoeveelheid troepen ten
aanschouwe van de toekijkende wereld aan het vechten zijn. Hij is geen tournooi
van ridders, waarbij de toeschouwers vrij bleven.
***
De oorlog heeft zijn poëzie verloren.
Uit dezen oorlog zal de menschheid geen sagen meer kunnen weven.
De duitsche dichter Boris von Münchhauzen, die in Augustus ten strijde trok,
bazuinde uit, dat nu eindelijk de droomen zijner kindschheid tot werkelijkheid werden
en dat, zeide hij, maakte hem zoo overgelukkig. Zou hij op het oogenblik nog
hetzelfde zeggen, indien hij nog leeft? Ik geloof het niet. De realiteit breekt den
droom. De oorlog, welken

Frans Erens, Vertelling en mijmering

145
deze dichter verheerlijkte is zeker nu zijn grootste vijand. Er valt niet te kampen
tegen de natuurwetten. Schiller kon alleen zijn Tell schrijven, omdat hij Zwitserland
nooit had gezien.
***
Dat Goethe nooit een vurig patriot is geweest, is een troost. Hij stond tegenover
Napoleon ongedeerd in zijne persoonlijkheid. Hem liet de nederlaag van Jena koud.
In de Kölnische Zeitung las ik, dat Schiller nu de man was, die moest worden
bewonderd en geëerd. Over Goethe werd veelbeteekenend gezwegen.
Goethe redt dus nu het duitsche geluid.
Eene in onze artistieke wereld zeer bekende hollandsche dame zeide mij dezer
dagen, dat zij geen duitsch lied meer kon hooren zingen. De duitsche zang en klank
was nu leelijk voor haar. Dat trof mij en ik ging aan Goethe denken om mij niet een
heel stuk van mijn wezen te laten ontrooven, want het vergift van deze uitspraak is
een snel werkend; het tastte de hollandsche ziel aan tot in hare laatste schuilhoeken,
want is deze ziel niet opgebouwd gedeeltelijk uit duitsche elementen? Ook ik wist
reeds dat mijn liefde voor het duitsche geluid had geleden, maar toen deze hollandsche
artiste het uitsprak, kon ik niet tegenspreken.
Ik veronderstel, dat het meer menschen gaat in Holland, zooals het mij daarin ging.
Indien er gedurende dezen winter in de hollandsche steden concerten worden
gegeven, zal men met de volksziel rekening moeten houden, want deze is aangetast
door diepe sympathieën en antipathieën. De kunst brengt de meest verborgen roerselen
aan het daglicht. Onze hollandsche antipathieën reageeren meestal door
onverschilligheid. Daarvoor zijn wij een 'vrij land'. Wij zijn vrij van den indruk, die
in actie wordt omgezet. De vreemdeling, die hier zou willen
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ageeren, voelt dat hij ageert in een leege, vrije ruimte en tegen windmolens vecht.
***
Deze oorlog is een sombere. Zonder zwier van beweging vreet een lange sliert van
menschen over honderden kilometers verspreid, in de oppervlakte, in de aardkorst
zich in. De bosschen, de boomen worden weggevreten door de luchtdoorsuisende
geweerkogels. De geestelijke wereldkrachten werken op de brutaalste wijze voort
tot innerlijke vernietiging misschien, waarom zouden zij het doen tot opbouw? De
legers werken hun werk van vernieling, zonder klank of schittering, als een
mierentroep, die ondermijnt, verdelgt in stilte, langzaam voort. Namen van generaals
zijn nauwelijks bekend. Nu en dan hoort men eens spreken van Joffre of van
Hindenburg. De namen von Kluck, Hausen enz. zijn verdwenen in de duisternis. De
haat teert aan den voorraad der beste menschelijke krachten en zoekt ze uit te putten.
Waarschijnlijk zijn wij nu weer aan het begin eener nieuwe serie van catastrophen.
'Van pest, hongersnood en oorlog, verlos ons Heer! Iemand verzekerde mij, dat
deze woorden nu pas voor hem zin hadden gekregen. Hij had geloofd, dat deze
woorden een verouderd gebed bevatten, een onzin voor moderne tijden.
***
O! arme, groote Raspail, gij die den kamfer als universeel middel hadt ontdekt en
aanbevolen. Men gebruikt nu uw middel voor het rookeloos kruit. Het middel door
u aanbevolen tot instandhouding wordt nu door een andere soort philantropen tot
vernietiging van het leven verslonden, zoodat het nu zeldzaam wordt of tenminste
duur, voor den arme moeilijk bereikbaar.
***
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Ik lees in de Köln. Zeitung van 31 Augustus 1914: Wir begreifen wieder, dasz die
alten Aüszerungen des Bluts, die Instinkte, die uns unsere Vorfahren hinterlassen
haben, für unser Dasein als Volk wertvoller sind als alle Wissenschaften und Künste,
die uns die Jahrhunderte vermacht haben.' Deze woorden zijn van groot gewicht,
men mag ze niet vergeten. In datzelfde nummer wordt ook gesproken van: 'das
Groszmaul Clemenceau.'
***
De beteekenis der schending van de Belgische neutraliteit zal met de jaren groeien.
Tot heden is deze nog eenigszins verborgen in het woud van evenementen. Wat zal
er noodig zijn om die fout te herstellen? Want de schennis van die neutraliteit is
eerder een fout dan een misdaad. In de diplomatie zijn misdaden vergeeflijk, fouten
niet.
Het is wel jammer voor een zoo prachtig georganiseerd rijk als het duitsche is, of
moet ik zeggen: was?
***
Indien Duitschland kwaad doet, is het ieder van ons in Holland, alsof een broer of
familielid kwaad doet.
De duitsche cultuur was voor ons Hollanders een zielesteun. Er zou ons iets zeer
kostbaars worden ontnomen, indien die schade zou lijden.
Wat is eigenlijk cultuur? De Duitschers hebben in litteratuur, muziek en philosophie
het hoogste gepresteerd en toch zijn zij, naar eigen bekentenis, in de cultuur een eeuw
ten achter. Cultuur is dus nog iets anders dan litteratuur, muziek en philosophie.
***
Het zou mij diep en smartelijk aandoen den ondergang van de twee machtige rijken
Duitschland en Oostenrijk zich te zien afspelen. Ik stel mij voor in Duitschland de
verbleeken-
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de verwrongen gezichten van zoo velen mijner bekenden, zooveel op de borst
zinkende hoofden.
Ik, simpele schrijver van in de vergetelheid wegwaaiende bladen, kan niet volgen
en weet niet de gecompliceerde paden der 'hooge' politiek, doch sta alleen als eenzame
uitkijker naar den verren horizont.
***
Een schilder uit Den Haag zeide mij onlangs: België is eene vergissing voor de
Duitschers geweest. Daarmede zijn zij begonnen en daarom geloofde hij niet aan
hunne finale overwinning.
***
De meeste menschen stellen de vraag: wie zal het winnen, de Duitschers of de
Verbondenen?
Even belangrijk en zelfs moeilijker te beantwoorden is de vraag: waar begint, of
liever, waar krijgt de victorie haar beslag? In September zeiden de Duitschers: Al
zullen de Russen in Berlijn komen, dan nog zijn wij niet verslagen en dat beteekent
niets. De Franschen zeiden: Al komen de Duitschers in Parijs, dan nog zijn wij niet
verloren. Wat moet er dan gebeuren, opdat men kan zeggen: Die heeft gewonnen en
die heeft verloren? Er zijn veel veldslagen geweest, waarvan men niet juist weet wie
overwinnaar is geweest.
***
De oorlog kan lang duren, omdat men niet weet wat met België te doen. België was
de steen des aanstoots en zal de steen der wijzen zijn, waarover diplomaten en
strategen lang zullen moeten peinzen.
***

Juni 1915.
Ik krijg een cataloog van eene boekverkooping, door eene Haagsche firma te houden.
Wie in dezen oorlogstijd interesseert zich nog voor boeken? Ik sla den cataloog
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open en zie de verschillende rubrieken van boeken, die zullen verkocht worden.
Lange jaren geleden woonde ik in Amsterdam eene veiling bij. De boeken kwamen
met stapels op de tafel en de hamer ging in de hand van den boekhandelaar heen en
weer.
'Wie biedt daar één gulden voor?'
Stilzwijgen.
'Zeventig centen? .... Niemand?'
'Dertig centen? .... Dan doe ik er het volgende nummer bij. Wie biedt daar nu één
gulden voor? Och kom heeren, die schrijver heeft er zooveel werk aan gehad.' Triestig
was het gezicht van al die boeken, waarop de auteurs jarenlang, hun leven lang soms,
hadden gezwoegd. Het geleken mij stapels lijken, waaruit het leven was gevloden,
waar nooit misschien eenig leven had ingezeten. De eigenaars hadden ze meestal
niet eens opengesneden en een stofwolk steeg op wanneer ze voor den auctionator
door den bediende werden. neergeploft. Nu en dan lichtte een naam van een zeldzaam
of suggestief boek, van een auteur die trok, die opeens de nieuwsgierigheid prikkelde.
Dat was slechts een enkele maal. En toch welbeschouwd waren in menig boekwerk
schatten van ideeën begraven en waren het vrienden, die ik soms later betreurde, te
hebben laten voorbijgaan, zonder ze binnen te roepen in het huis van mijne meditatiën.
Boeken zijn vrienden, die soms geheel onverwacht een woord zeggen, dat het leven
verlicht en ruimer maakt.
Het is oorlog nu. Zoover is het slagveld niet van mij af. Een halve dag op het spoor
en ik zou de kogels kunnen hooren fluiten.
Het is oorlog nu in Europa en weinig landen zijn er, waarin nog eenige vrijheid
van bewegen is. Wat een moeite zou ik moeten doen, om Duitschland binnen te
komen of België, Frankrijk en Engeland! En dan: geen stap kan men verzetten zonder
dat ieder voorbijganger scherper naar mij kijkt,
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dan anders. In ieder café, op straat, kan plotseling iemand voor mij staan en vragen:
wie bent u? Wat doet gij hier? Van waar komt gij, en waar gaat gij heen?
Hoe is het mogelijk, dat al die menschen nog in Duitschland of Engeland kunnen
leven, daar al hunne wegen met het prikkeldraad van dwang zijn afgezet. Hier in
Holland heerscht in het algemeen wel de vrijheid van de straat. Niet ieder politie-agent
of 'stille diender' schiet op mij toe, om naar een pas te vragen of ander
erkenningspapier. Wel staat in de duinen en in veel boschjes eenige honderden malen:
Verboden Toegang volgens dat en dat artikel van het boek van Strafrecht, maar dat
is maar de vrije groote natuur, die door den Hollander aan zijne medeburgers wordt
ontnomen. In Duitschland kan er meestal vrij in de bosschen worden geloopen. De
groote, rijke natuur is daar nog voor iedereen. De Duitscher heeft voor de bosschen
nog den eerbied en het ontzag van den ouden Germaan.
***
Toen ik in Augustus van het vorige jaar bij den Hollandschen Consul in Aken mijn
uitgangsverlof ging vragen, werd ik al klimmende langs de straten, (de Consul woont
namelijk bij den Lousberg), plotseling staande gehouden door drie mannen in uniform,
die naar mijn papieren vroegen, maar op het zelfde oogenblik schoot van de helling
eener straat, die naar den berg loopt, een jonge man toe, dien ik vroeger meer ontmoet
had, en met gebiedend en tegelijkertijd beschermend gebaar zijn wijsvinger en
uitgestoken arm naar mij gericht, riep hij: 'Ich kenne den Herrn!' Dat was eene
onberispelijke samenkomst, geheel door het toeval van drie menschengroepen. Ik
was den jongen man buitengewoon dankbaar voor zijn kranig optreden en zijne
tegenwoordigheid van geest. Ik zocht eenige maanden later nog iets van of over hem
te vernemen, maar kreeg geen bericht. Ik vrees,
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dat hij voor den dienst is opgeroepen, misschien reeds gevallen voor zijn vaderland.
***
Lijkt het onzinnig, wanneer men zich afvraagt of deze toestand van oorlog nog lang
zal duren? En toch vraagt ieder het zich af op sommige oogenblikken en geen uitkomst
vindend, leeft hij zijn leven stompzinnig verder.
Lichtzinnig en stompzinnig ja, leven wij ons leven van iederen dag zonder een
vast bewust doel. In de verte der toekomst is de gezichtseinder troebel en donker.
Ieder doet nog wel zijne naaste, voordehandliggende bezigheid in Nederland en ook
in de oorlogvoerende landen, maar de vaste bewustheid van handelen ontbreekt.
Alles krimpt. Na de maanden van zielsexpansie over het groote gewicht der
gebeurtenissen is een teruggang, een inkeer in zich zelven gekomen, een stom
afwachten van wat er zal komen. Wanneer men in de vroegere eeuwen van een groote
verjonging na den oorlog kon spreken, men zal dat na dezen tijd niet meer zoo kunnen
doen als voorheen. Vroeger werd minder verwoest, dan nu geschiedt, en welig en
ras bloeide weer het leven op uit de bouwvallen. Lange jaren zullen er nu moeten
verloopen eer de vreugde en de schoonheid in de landen van Europa zal zijn
teruggekeerd. Dat er na dezen toestand van verdelgingswoede eene verjonging plaats
zal hebben, dat is eene waarheid als een koe, zooals men dat noemt. Dat wil zeggen
eene waarheid, die ieder duidelijk ziet, weet. Maar daarmee is niet genoeg gezegd.
De vraag is: zal er nog worden bereikt wat vóór dezen tijd bereikt werd; zal er niet
een teruggang voor altijd plaats vinden? Ja, jeugd zal er weer zijn, maar zullen het
geen poovere, anemische bloempjes zijn, die uit de bouwvallen zullen opschieten?
***
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Zieners zijn er geweest ten allen tijde, in het eenzaam gebergte bij het ruischen der
beken en onder het loerende oog van den sperwer; op de eenzame hei met den wijden,
eindeloozen horizont. Zij stonden plotseling stil op hun langzamen gang; zij wonden
zich niet op, om te gaan verkondigen, wat zij zagen in hun binnenste. Zij waren
gedwee onder den tragen gang der wolken, gelaten en overgegeven aan den gang
van den aardbol door de ruimte. Het waren monniken in afgelegen kloosters of arme
herders met zilvergrijze baarden. Wanneer de poorten der toekomstige dagen zich
openden stonden de schapen van de hei als verstijfd rondom hen heen, de man liet
zinken zijn hoofd in de innerlijke ziening, vreemde stralen schoten door mensch en
dier, overgelaten aan datgene wat zijn zal en datgene wat is en wat was, en dat één
is voor de poort der eeuwigheid.
Niet alleen mannen, maar misschien nog meer vrouwen zijn er geweest, die datgene
hebben aanschouwd wat worden zal. Zij zijn er geweest in de middeleeuwen en ook
in den nieuweren tijd. Vaak leefden zij in kloosters, soms ook in de wereld, maar
dan zonder veel aanraking met haar. Midden onder de menschen kan een menschelijke
ziel hare integriteit behouden, alhoewel het zelden voorkomt. Er behoort daartoe een
eigenaardige dispositie, noem het een sterkte. Maar gemakkelijker en beter zal de
ziel in stand blijven, wanneer zij zich niet onder andere zielen van menschen beweegt.
***
Het stadium waarin de menschelijke ziel zich in den huidigen tijd bevindt, is een
eindstadium. De ziel heeft zich tot eene spanning verwijd of toegespitst, zoover dat
zij niet verder in het menschelijk organisme kan gaan. Deze spanning is eene spanning
van haat. Van liefde kan er namelijk geene spanning zijn. Wel een bewijs dat uit
liefde het groeien der wereld mogelijk is. Wanneer nu de menschelijke ziel op
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het oogenblik in eene zoodanige spanning verkeert, dat zij niet verder kan gaan,
zooals zij die nog nooit heeft gehad, dan moet er daarna eene verslapping intreden,
waarin weer de liefde tot haar recht kan komen, waarin deze namelijk weer langzaam
zal ontluiken. Doch de menschheid als geheel genomen heeft haar opkomen, hoogte
bereiken en terugzinken. Wanneer nu het hoogtepunt daar is, zal daarna het zinken
beginnen. Het hoogtepunt in den haat bereikt, zal de verwoesting veroorzaken en
zoo zal de mensch behalve tegen de objecten om hem heen voornamelijk zijne
verdelgingszucht tegen zijn evenmensch keeren. Door middel van zijn verstand zal
hij allerlei middelen uitdenken om tot die vernietiging te komen en zij zullen daarin
het verst gaan, die door den meesten haat worden geholpen. Haat baart haat en zoo
schakelen zich de ketenen van den haat tot onderlinge verdelging ineen.
***
In deze tijden geschiedt de werking van den mensch op aarde in massa, in vereeniging.
Het individu schijnt zijn macht te hebben verloren. Bernstorf in Amerika en von
Bülow in Italië hebben niets tegen de volksmassas kunnen uitvoeren. Was Bülow
daarom een slecht diplomaat? Terwijl Talleyrand op het Weener congres in 1815
deed wat hij wilde en alles leidde naar zijn zin, terwijl Bismarck in 1878 (of was het
77?) zijn collegas aan den groenen disch kon brutaliseeren en terroriseeren, waren
Bernstorf en Bülow nu machteloos. Is dus nu de massa machtiger dan voorheen? Of
is het individu zwakker? Wij weten het niet. In ieder geval zijn de verhoudingen
anders geworden.
***
De Pruisische geest is een verschijnsel van den modernen tijd. Mogelijk is het eene
herhaling van den Romeinschen
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geest, misschien ook niet. Iedere geest of geaardheid heeft zijn kwaliteit en gehalte.
Hebben wij genoegzame gegevens om uit te maken dat de Pruisische en de
Romeinsche geest één en het zelfde zijn? Ziedaar een probleem voor den waren
historicus. Hij is een uiterste vorm van het wilsvermogen, dat muzikaal zich in Wagner
heeft geuit en uit Nietzsches geest zich losmaakte, doordat deze door zijn verzwakt
lichaam niet meer in staat was tot harmonisch zelfbedwang en buiten de grens was
geraakt van 'Gut und Base'.
***
Het is een feit dat in het begin van Augustus van het vorige jaar iedereen door den
oorlog werd verrast. Bij nauwkeurige observatie der voorafgaande feiten ware het
waarschijnliik mogelijk geweest de ineenstorting te voorzien en zich beter voor te
bereiden om de crisis te kunnen doorstaan. Een Hagenaar zei mij verleden jaar in
Juli: 'Het is maar goed dat die Frans Ferdinand is uit den weg geruimd, want die had
een Europeeschen oorlog kunnen doen ontstaan, ware hij in leven gebleven.'
Zoo falen de berekeningen der menschen!
***
De toekomst kan worden omvat, 1o. met behulp van berekening en wijsgeerig inzicht,
2o. door helderziendheid of natuurlijke profetische gave, zooals ik op een der vorige
bladzijden opteekende en, 3o. door goddelijke inspiratie. Doch waarin natuurlijke en
bovennatuurlijke ziening samen stemmen, dat zijn eenige bepaalde feiten der naaste
toekomst.
1o. Boven Parijs hangt eene groote bedreiging. Deze stad zal gedeeltelijk door brand
worden verwoest. In een verre toekomst zal Parijs zijn opperheerschappij in
Frankrijk verliezen.
o Polen zal als zelfstandige staat worden herboren.
2.
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3o. Duitschland zal volslagen worden uitgeput. Of het werkelijk overwonnen zal
worden, blijkt niet met zekerheid.
Misschien zijn er nog meer concordanties, maar op het oogenblik ontbreken mij nog
de gegevens.
***
Een der meest eigenaardige verschijnsels zijn de luchtspiegelingen, die duidelijk
waarneembaar de toekomst afbeelden. Zij zijn geconstateerd b.v. in 1871, eenigen
tijd na den oorlog van Duitschland en Frankrijk. Men heeft toen de afbeeldsels van
een grooten strijd duidelijk gezien. Niet werden de verschijnsels door enkelen, maar
door honderden menschen bemerkt. Deze feiten staan vast. De geleerden zeiden:
'Luchtspiegeling en fantasie'. Maar zij gaven geen eigenlijke opheldering. Wat werd
gezien was zoo duidelijk en zoo vreemd, dat de explicatie der geleerden niets
verklaart.
Het front van af Calais tot Belfort, dat nu door de strijders is bezet, werd ongeveer
in 1871 als groote slang in de lucht gezien. Ook de opmarsch van een groot leger
werd op een andere plaats duidelijk als luchtspiegeling waargenomen. Deze feiten
zijn geheel onverklaarbaar. Men is natuurlijk geneigd geen geloof aan dergelijke
dingen te hechten, doch wanneer men zich eenigen tijd met het relaas dier
gebeurtenissen bezig houdt, begint het betere en duidelijke inzicht. Wij zijn gelukkig
nog door menig mysterie omringd. Waren wij dat niet, wij zouden ons eigen bestaan
misschien verliezen door de felheid van licht, waarin wij zouden opgaan en
verdrinken. Het mysterie is de hefboom van alle beweging. Daar waar het geheel
ontbreekt, treedt de dood in door verzadiging. Het bekende trekt niet meer.
Alle feiten op aarde werpen hun schaduw vooruit. Waar die feiten zeer intens of
uitgebreid zijn, daar zijn zij wellicht beter vooruit waarneembaar door de menschelijke
ziel en werpt deze misschien de vormen voor zich uit in de stof.
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Eene verdergaande verklaring lijkt mij niet mogelijk en wij moeten ons maar niet
verder wagen in het labyrinth, waarin wij dwalen en waar wij zonder het te weten al
dwalende weer terecht komen daar, van waar wij zijn uitgegaan.
***
De mens Borussa of Prussiana kan alléén door geweld worden vernietigd, want zij
is een sociaal eindstadium van den menschelijken geest, waarachter geen open veld
meer licht. Dit is het intieme gevoel der volkeren van latijnsch ras en van Engeland.
Deze mens Prussiana is begrensd door haar eigen onverzettelijkheid. Men moet er
mede in reëel contact zijn geweest, om te weten, wat die geest is. De Hollander, die
volgens den correspondent van de N. Rott. Courant op het terras van het hotel: 'Der
grosze Riese' te Coblenz zittende naast een tafeltje, waaraan eenige Duitsche officieren
zaten, plotseling Anti-Duitsch werd, ontdekte in ééns het verschil tusschen zijn eigen
Ik en het Pruisisch militairisme. Want dat militairisme is niet de uniform of de
algemeene dienstplicht, maar de speciale Pruisische geestesgesteldheid. Men moet
deze echter niet verwarren met de Duitsche, die met een weeker gevoel doormengd
is.
***
Het telegram van dAnnunzio aan Maurice Barrès bij het deelnemen van Italië aan
den oorlog is naar mijn gevoelen hol en onbeduidend en een document van rhetoriek.
Barrès heeft het laten publiceeren, omdat het van dAnnunzio kwam. Deze heeft echter
in enkele van zijn toespraken aan de menigte den waren toon wel weten te vinden,
want hij heeft de volksmassa door zijn woord voortgedreven. In het telegram aan
een geraffineerden geest als Barrès had hij een anderen gang van gedachten moeten
doen.
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Ik stel daartegenover de korte woorden van Barrès aan mij gericht eenige maanden
geleden:
'Mon affectueux souvenir, mon cher Erens. Aimez la France, dont le
triomphe est sur, mais acheté avec les flots du sang le plus pur.'
BARRÈS.
Dit is zeker geen rhetoriek, maar een reëele visie gekleed in woorden vol klank en
melodie. Men kan niet beter en precieser zeggen.
***

Mei 1915.
De in het algemeen zoo lofwaardige Nederlandsche rechtspraak heeft onlangs een
jammerlijke sociologische of laat ik liever zeggen physische vergissing begaan. Voor
een kantongerecht*) requireerde de ambtenaar van het O.M. drie geldboeten ieder
van honderd gulden voor drie gevallen van geneeskundige behandeling door eene
verpleegster, die volgens de nieuwste Amerikaansche methode, de aan hare verpleging
toevertrouwde patienten zocht te genezen door dieet of vastenkuur; en de
kantonrechter, zich met het requisitoir vereenigende, heeft tot het genoemde bedrag
veroordeeld. Inplaats van overeenkomstig de wet, die het toestaat, eene boete van f
0.50 op te leggen, heeft de rechter dus hier aan een gepleegd misdrijf gedacht.
Zijn wij dan werkelijk zoo achterlijk, dat wij een medische methode, die in bijna
alle landen der wereld in de laatste jaren met succes wordt toegepast, met kwakzalverij
gaan gelijkstellen? Ik weet wel, de beklaagde miste de geneeskundige bevoegdheid
door de wet vereischt, maar er ware dan toch aan de wet voldaan, zoo het minimum
werd opgelegd. Zeer zeker, de ambtenaar zoo wel als de kantonrech-

*) Haarlem.
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ter waren te goeder trouw, maar met bijna beminnenswaardige naïviteit hebben zij
zich eene kuur van niet-eten als iets verschrikkelijks voorgesteld, terwijl toch de
behandelden zelven beweerden volstrekt niet te zijn benadeeld in hunne gezondheid,
maar integendeel uitstekend baat te hebben gevonden.
Deze onthoudingsmethode wordt nu in den laatsten tijd in Duitschland toegepast
door Riedlin en Martin, in Zwitserland door Szegesser, in Frankrijk door Guelpa. In
Freiburg i.B. zag ik drie Zweden, die daar de vastenkuur kwamen doen en ieder 36
dagen vastten. Wel vreemd zal men zeggen zoo ver te reizen om niet te eten! Na
afloop van den hongertijd waren zij frisch en verjongd en maakten bergtoeren!
Ruim vijf en twintig jaren geleden was het de Kneipkuur, die aan de menschen
verfrissching bracht. Sanatoria stroomden vol. In Duitschland en Oostenrijk verrezen
tallooze gebouwen, waar de koudwaterstralen op de bibberende lichamen werden
gericht. In Heerlen, in Zuid-Limburg, zag ik Spanjaarden uit Gijon en Valencia, die
daar het stopzetten der levensverbranding kwamen riskeeren. Maar volgens nieuwe
medische denkers en nauwkeurige experimentatoren is de koudwaterkuur slechts
een halve kuur, al wordt zij dan ook ondersteund door frugale kneipsoepen en thee
van kruiden, en zij wijzen op de hongerkuur, die radicaal het menschelijk organisme
vernieuwt volgens de onfeilbare wetten der natuur. De honger opereert tot in de
laatste schuilhoeken van het menschelijk organisme, waar het mes van den dokter
niet bij kan en de werking van het apothekersmiddel faalde.
Het leven der menschheid is vol van geheime ironie. De profeten worden
gewoonlijk aangezien voor gekken en Cassandra wordt zoo min nu geloofd, als in
den Trojaanschen oorlog. Onweerstaanbaar dringt de vloedgolf der gewoonte de
menschheid verder en verder op hare wegen, en alleen de volkomen concentratie
van hare verstandslichten en wils-
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faculteiten kan haar het betere pad doen inslaan. De suffragetten in Engeland, die
dreigden zich te laten doodhongeren, deden niets anders dan op een omweg voor
zich zelven zorgen, terwijl zij de wereld wilden wijsmaken, dat zij zich zelven wilden
benadeelen. De zoogenaamde uithongering, waarmede in dezen oorlogstijd
Duitschland bedreigd wordt, is daar dan ook op het oogenblik niet zoo erg, als de
Duitschers zelven het willen laten voorkomen. Methodisch toegepast onder
Duitschlands ijzeren organisatie, kan dat land nog zeer lang dezen toestand van
onthouding verdragen.
***
Eene kamerverhuurster in den omtrek van Freiburg vertelde mij menigen vaster te
hebben geherbergd en, voegde zij er aan toe, 'vroeger dacht men dood te gaan,
wanneer men in acht dagen niet at, doch ik heb er hier gehad, die allen, na drie of
vier weken gevast te hebben, weer gauw een paar uren konden loopen. Nog nooit
heb ik iemand gezien, wien het vasten, zelfs van twee of drie weken kwaad heeft
gedaan.'
Sommige vasters verzekerden mij, dat niet de honger het ergste is bij het vasten,
maar de verveling. Alle wilskracht richt zich dan ook in die dagen van onthouding
tegen de verveling, want er kan in dien tijd niet gewerkt worden. In de eigen omgeving
kan de kuur moeilijk worden volgehouden. De omgeving moet veranderd. Het is dus
geen wonder, dat de dames, die onlangs in Haarlem gingen vasten bij de veroordeelde
verpleegster, haar eigen woning hadden verlaten, en ik zou haast durven beweren,
dat eene geneeskundige behandeling door onbevoegden, wil zij onder het bereik der
strafwet vallen, positief moet zijn. Mejuffrouw F. kon dan ook niet, naar mijne
meening, wettig veroordeeld worden; ten hoogste kon zij dat als masseuse. Zij bedreef
zelf geen handeling, maar verhuurde hare kamers aan personen, wien het niet beliefde
te eten gedurende zekeren tijd.
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In dit vonnis is iets, dat niet in den haak is, en ik zou aan de publieke opinie in naam
der wetenschap, der vrijheid, ja, in naam van de wet zelve vrijspraak of herziening
willen vragen.
Nu er in het verschiet der naaste en misschien ook der verre toekomst dagen van
ontbering liggen, zoo is het al vast een goede oefening zich aan het hoog noodige te
gewennen. En werkelijk, de mensch heeft zeer, zeer weinig noodig. Leefde niet
Cornaro van eenige grammen voedsel per dag, en bereikte hij niet den leeftijd van
honderd jaar?
De teruggang der wenschen van de maag kan de verwildering der zielekrachten
in toom houden en wie weet, of de overmatige voeding van het Duitsche volk in deze
laatste jaren van weelde en overmoed niet voor een groot deel de schuld is aan de
oorlogzuchtige stemming, die de Duitsche mannen en niet het minst de Duitsche
vrouwen bezielt. De eersten vooral, wanneer ze zelf niet mee naar het front trekken.
Inderdaad, sommige Duitsche vrouwen zijn vol haat op het oogenblik. Zeide mij niet
eene Duitsche moeder, die twee zonen in den oorlog had, 'wenn es sein müsste liesz
ich meine drei Mädel auch noch ziehen.'
***
De menschenmassas gaan uit op elkanders vernietiging, niet willend nieuwe zonnige
landen, niet willend zich vestigen in zoelere streken, maar zoekend den mensch. De
mensch is de eenige alvernietiger. Hij is het, die de aarde dwingt tot geven, geven
meer dan zij kan. Hij vernietigt het leven, al waar hij maar kan. Meent gij, dat hij
zich ooit van verdelgingszucht zal kunnen onthouden? Maar dan kent gij de
menschelijke natuur weinig. Langen tijd zal er moeten verloopen, eer dat ook de
mensch, evenals de dieren en planten, zich zal hebben onderworpen aan de
al-strooming van het heelal. De mensch is daarom misschien het jongste schepsel
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en de Openbaringen van den Bijbel zijn hiermede in overeenstemming. Niet eerder
zal de oorlog zijn afgeschaft, voor dat de offensieve steigering van den wil zich zal
hebben neergelegd in liefdevolle berusting. Christus, de Verlosser, heeft den
hinderpaal uitgerukt, die dit tegenhield, opdat de wateren van het universum zich
zouden verspreiden in de landen van het menschelijk geestesleven.
Begrijpe wie dit kan; gevoele wie dit kan.
***
Deze tijd is geen overgang tot het betere, zooals prof. Steinmetz of de Hartog
gelooven. Hij is zelfs waarschijnlijk geen intermezzo tusschen normaal en normaal.
Hij is een uitleven der menschelijke persoonlijkheid, die met behulp van haar wil
het toppunt heeft bereikt.
De kunst van Wagner is hetzelfde als het Duitsche militairisme: beiden takken
van denzelfden boom. Zoo ook Nietzsche, deze misschien nog meer dan Wagner.
Hij, die niet begrijpt, dat de kunst van Wagner uit den booze is, is niet te helpen.
Ik bedoel niet zijn Lohengrin of Tannhäuser.
Deze tijd is er een van 'umwertung aller werte' misschien en bewijst, dat de
draagkracht van het gevoel van een geheel volk, niet verder gaat, dan die van een
straatjongen of gewonen slampamper.
***
De litteraturen der oorlogvoerende landen trekken op het oogenblik weinig de
aandacht. Zij zijn voor de waardeering gezonken. Een stille tegenzin openbaart zich
tegen hen. Waarom staat de denker en beschouwer in Nederland zoo onverschillig
tegenover de Duitsche letterkunde? Het is een feit, dat op het oogenblik zelfs Goethe
hier te lande maar weinig wordt gelezen. Zeker is het, dat dit niet komt door
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anti-Duitsche stemming. Zou deze daar van de oorzaak zijn, dan is zij dit in elk geval
niet rechtstreeks. De Fransche litteratuur schijnt minder antipathie te ondervinden,
dan de Duitsche. Men moet dit toeschrijven aan den meer onveranderlijken en
duurzamen vorm, dien zij heeft gekregen, die bijna zoo stabiel is, als de Grieksche
en Latijnsche? Voor Fransche boeken wordt hier op het oogenblik het meeste geld
uitgegeven.
Stabiel, ja, zijn de verbeeldingen der Grieken en Romeinen, als stevig gebouwde
karkassen. Zij zijn ontdaan voor onzen blik van al het bijkomstige, dat hun aankleefde.
Dit is voor ons verloren, wij zijn niet meer gevoelig voor alle nuances van de
Grieksche en Latijnsche ziel en wanneer wij dit zijn, verbeelden wij het ons misschien
maar. Ook in de werkelijkheid hebben de marmeren beeldhouwwerken der ouden
hunne kleur verloren. Het schijnt uitgemaakt, dat hun marmer vroeger gekleurd is
geweest. De lijn in hare zuivere naaktheid en meest subtiel spel van verbeelding is
voor ons gebleven. De menschelijke ziel, die steeds dezelfde was, hervindt zich direct
en zuiver in de oude tijden van Hellas. De scheppingen van vroeger interesseeren
ons meer somtijds in het ver-affe, omdat zij ons niet kunnen deeren, geen aanspraak
meer kunnen maken op de inspanning van onze meest intieme zieleroerselen.
Tegenover hen geniet de moderne ziel de meest mogelijke vrijheid en wij zijn
edelmoediger in onze bewondering. Een gedicht of prozawerk zwemt in een eigen
atmosfeer. Die van Hellas en Rome is voor ons vervluchtigd. Wij leggen om hen
heen onze eigen atmosfeer en bewonderen daar in de schoonheid van het verleden.
Er is geen moderne litteratuur, die het onveranderlijke meer nabij komt, dan de
Fransche. Molière en Lafontaine hebben voor ons het vaste gekregen, dat wij bij de
Grieken en Romeinen hebben gevonden.
Augustus 1915.
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Cadiz en Tanger.
(Oude herinneringen)
Cadiz ligt op het uiteinde van een schiereiland. Wanneer men de stad in de verte ziet
liggen tegen de blauwe lucht, gedompeld ten halve in de groen-blauwe zee, maakt
zij den indruk van een etherische feeërie. Zij ziet dan geheel wit als van karton met
een blanke schittering; eene tooverstad, zooals er maar weinig zijn te aanschouwen.
Bij het naderen wordt het wit grijzer en grijzer en wanneer men aan het station is
gekomen, zijn de gebouwen donker. De straten zijn nauw, de huizen hoog en oud.
Er was niet veel plaats op dit beperkte stuk rots; toch zijn er enkele ruime pleinen,
en het geheel geeft den indruk van groote belangrijkheid, van een stad, die aan een
Venetië zonder kanalen doet denken. Cadiz is een Spaansche wereldstad, iets dat
men zelfs van Barcelona niet kan zeggen; toch is het niet zeer volkrijk: het heeft
ongeveer 64000 inwoners.
Men gaat niet naar Cadiz om er te wonen, om er een prettigen tijd door te brengen,
maar men verpoost er een of twee dagen, om per schip verder te gaan. En toch is
deze stad van ongewone schoonheid. De bewoners hebben den naam van groote
beminnelijkheid, de mannen zijn voorkomend en de vrouwen zijn schoon. Men is er
als het ware gevangen door de zee, men heeft er het gevoel geheel in de zee te zitten,
in een afscheiding van de bewoonde wereld; doch dit geeft van den anderen kant een
zeker soort van gezelligheid. Wanneer men wandelt langs deze hooge huizen onder
de balcons, over het plaveisel van breede natuursteenen, dringt een gevoel van groote
veiligheid zich bij u op. Naast u gezellen zich winkel aan winkel, verlicht soms met
kunstlicht op klaarlichten dag; naar boven schieten de hooge muren en laten slechts
zien een smalle strook van de lucht. Een bevredigend gevoel is het te staan en te
loopen in een
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van Spanjes gewichtigste steden, wier wortels hebben gestaan in het diepste van de
grijze oudheid, gesticht door Phoenicieërs, voor zoo ver we dat weten (misschien
was deze stad nog veel ouder), later door de Carthagers genomen. Daarna onderging
ze den invloed van Rome en werd een Romeinsche nederzetting, zij werd de tweede
stad van het rijk. De resten van den Herculestempel zijn met eb nog in de zee te zien.
Ook toen reeds was de schoonheid en de galanterie van de Gaditanas vermaard. Zij
worden bij Juvenalis genoemd en de Romeinen spraken van de improbae Gaditanae,
de niet zeer kuische vrouwen van Gades. Steden als Cadiz zijn niet geschikt tot
expansie van veel innerlijk leven. De druk van de omringende zee en de
opeenstapeling der huizen, de afwezigheid van het ruimere landschap schijnt de
vlucht van de zieleaspiraties eerder te verhinderen dan te bevoordeelen. De mensch
denkt meer aan het voor-de-handliggende, hij heeft er zoo weinig, wat daar buiten
is.
***
Bij zonneschijn en spiegelgladde zee ging de boot van Cadiz naar Tanger. Op het
dek tusschen heeren en dames liep heen en weer een jonge Amerikaansche, in wier
trekken eene van vreugde sprankelende levenslust voortdurend lichtte. Onder het
talrijke publiek viel zij vooreerst het meeste op. Nu ging ze naar beneden in den
salon, dan weer verscheen ze boven en zat aan den rand van het schip te staren in de
goud-vloeiende verte. Zij sprak met een vriendin en een oudere dame. De passagiers
volgden haar met bewonderende blikken, die zij zichtbaar trachtte te ontduiken, maar
waarin zij ook blijkbaar eene groote voldoening vond. Afwerend de attenties der
jonge mannen, het hoofd somwijlen achterover en hen beziende met een lichte
minachting van uit de hoogte van het goudblonde haar, vloog zij op eens weg om
een hoed op te rapen, die rolde over het dek en dien een oude heer
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ten gevolge van een plotselingen rukwind had verloren. Met een gebaar, waarin
zichtbare tevredenheid over de vangst van den vluchtenden hoed en de ontsnapping
aan de verstijving der ommurende observatie der passagiers triomfantelijk oplichtte,
gaf zij hem terug aan den heer, wiens grijze, lange haren een spel waren geworden
van den heen en weer stoeienden wind. De voorkomende Amerikaansche wist niet,
dat de eigenaar aan wien zij den hoed teruggaf, Jozef Israëls was.
Onbewegelijk, in trotsche houding, de borst vooruit, de schouders naar achter, als
voor den onzichtbaren aanval gereed, met imperatorsblik iedereen beziende, de
blinkende gamaschen van leer tot aan de knieën reikende, als een Napoleon geposeerd,
stond daar een mijnheer, van wien men kon zien, dat hij niet de eerste de beste was.
Het was de ambassadeur van Spanje bij den Sultan van Marocco. Ik had hem reeds
in het hotel gezien. Toen ik hem in den gang tegen kwam, had hij mij, daar ik zelf
rookte, een lucifer gevraagd, om een reusachtige puro, die hij mij toonde, aan te
steken. Met een bizondere gratie had hij mij gedankt voor den bewezen dienst. Ik
had er een genoegen in gevonden hem de lucifer te reiken en aldus een
onderzoekenden blik te kunnen werpen op de uitdrukking van zijn gelaat. Hij was
geen elegante, slanke diplomaten figuur, buigzaam en sluw. Hij leek eerder een
diplomaat-toreador, wel doorvoed, een krachtfiguur, die de macht en de eer van
Spanje moest handhaven, niet met de gewone diplomatenstreken, maar met het: Sic
volo sic jubeo.1) Hij was een man van gemoedelijke, doch fiere jovialiteit. 'Ce nest
pas un homme quon tape sur le ventre,' zei me iemand van hem en als men hem een
beetje leerde kennen, kon men duidelijk zien, dat er met hem niet te gekscheren viel.
Spanje scheen dan ook een goede keus te hebben ge-

1) Zoo wil ik, zoo beveel ik.
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daan, gelukkig ook, want Marocco was op het einde der vorige eeuw voor Spanje
de gewichtigste post; daar waren toen de meeste complicaties voor dat land.
***
In de verte een stip: land! Neen, het waren twee schepen en daar achter de wemelend,
fonkelende Zuidelijke horizon. Maar nog altijd water, niets dan water. Nu en dan
een haai, schietend in een boog langs het voortstoomende, voortklievende schip.
Eindelijk weer een donkere plek in de verte! Land! Ja, ditmaal was het land! Het
andere werelddeel, de colossus Afrika. Ik voelde hem en zag hem in de verbeelding
in den vorm, waarin hij is afgebeeld op de kaart, staande in de diepte der zeeën. Het
zwarte werelddeel, dat ik echter niet zwart zie in mijn gedachte, maar als een fel gele
massa van zand, waarop hier en daar onmetelijke bosschen; de verbrande en
verschroeide aarde, want meer dan de andere werelddeelen stel ik me voor Afrika
geschroeid en geroosterd.
Uit het onbestemde kleuren-en-lijnen gewemel, uit de paarsche tinten, uit een
donkere gloeiing kwam de stad Tanger langzaam nader en men onderscheidde
eindelijk gebouwen, huizen en daarna menschen, die op het strand liepen. Doch even
vóór de haven hield de boot in zee stil en men zag een schuitje met vier mannen erin
komen aanroeien naar ons schip, die, bij de boot gekomen, vroegen of er zieken
waren. Deze heeren waren de gezondheidscommissie, die te waken had tegen den
invoer van besmettelijke ziekte. Zij vroegen het als in een sleur en roeiden gauw
weer naar land terug. Erg serieus schenen zij hun functie niet op te nemen. Nauwelijks
hadden zij rechtsomkeer gemaakt of daar doken eenige andere schuitjes op vol van
allerlei dubieuse tronies, sluwe, stompe en brute Maroccanen, lawaaiend en snaterend
in onverstaanbare dialecten. Het waren de Tangersche krui-
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ers, die de passagiers van de groote boot met geweld in hunne schuitjes sleepten,
zich van koffers en valiesjes, zoo veel ze maar konden, meester maakten, ja, uit de
handen van de argelooze aankomers rukten. 'Und da kamen die Wilden,' vertelde
mij later eene Duitsche aristocratische dame, die dezelfde reis had gemaakt en die
blijkbaar den indruk had gekregen, dat zij te doen had gehad met individuen van een
wilden volksstam.
Spoedig waren we aan land en wij moesten eerst naar het customhouse. Daar zaten
drie Mooren, die de bagage onderzochten. De man, die in het midden zat, was klein,
droeg een reusachtigen baard en een reusachtige bril. Zijn figuur was triestig en als
van een wijsgeer. Zij maakten niet veel moeilijkheden, gooiden een paar kousen in
het valies heen en weer en afgeloopen was het onderzoek. Aan bureaucratie schenen
de Maroccanen zich niet op te houden.
De gids, dien we hadden genomen, begon den weg op te gaan naar ons hotel, want
dat was zoo gemakkelijk niet te vinden. In Tanger waren geen rijtuigen of trams en
de straten waren allen kronkelend in de meest grillige bochten. Ik noem het straten,
maar zij verdienden nauwelijks dien naam, het waren heen en weer zigzaggende
stegen, met oude keien geplaveid. Ja, die keien waren honderden jaren oud, afgesleten,
ingezakt, hoewel ze toch niet veel te lijden hebben door het weeke schoeisel van den
Moor of door de hoeven van de ezels en muilezels. Vrachtwagens of rijtuigen kunnen
er natuurlijk niet rijden. Gelijk loopen die straten niet, maar ze gaan bergop, bergaf.
Het hotel, dat we uitgekozen hadden, lag midden in de stad en toen ik naar boven
gegaan op mijn kamer alleen was en uit het venster keek, zag ik een voor mij
onvergetelijk schouwspel. Het was een van die plotselinge, verbazende indrukken,
die een mensch maar zelden in zijn leven heeft. Het zeer sterk van het gewende
afwijkende deed zich aan
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mijn oogen voor. Ik zag op eens neer op eene Moorsche stad, eene stad met geheel
platte daken; en de huizen geheel wit, sneeuwwit, blinkend in de zon. Hier en daar
de spits van een minaret en over alles hing een wijdsche, plechtige stilte. Sloffend
zag ik een Arabier voorbijgaan en een neger ging met zijn bokkevellen water halen.
Blank als vierkante dobbelsteenen stonden de huizen, zonder regelmaat in de gloeiende
stegen en tegen sommige muurstukken kijkende, kon mijn oog de glanzing niet
verdragen. Zoo schel was het licht, zoo overrompelend de atmosfeer. En vit,
sneeuwwit was alles, wat wij zagen. Op enkele momenten kwam een jongen met een
ezel, schreeuwend en het dier, dat er zich niets van aan scheen te trekken, slaande
met zijn stok.
De nieuwsgierigheid dreef ons gauw de deur uit. Een klein Moorsch jongetje van
een jaar of tien bood zich op straat aan om ons den weg te wijzen. Hij sprak wat
Spaansch en daardoor konden we hem verstaan. Het leek mij een bizonder goedaardig
jongetje, zoo als mij docht, dat er in Europa zelfs weinige waren. Hij wees ons door
een poort te kijken, waar de Mooren hun ritueele wasschingen deden. Daarop ging
ik de poort binnen en wilde tot het waterbassin door loopen. Maar plotseling werd
mij de weg versperd door twee Mooren, die op mij toevlogen. Zij zeiden, dat ik daar
niet. mocht komen. De een zette een heel boos gezicht, maar de andere, die ook een
weinig Spaansch sprak, verbond zijn verbod met een welwillendheid, die in een
glimlach over zijn gezicht straalde. Hij zei ook, dat hij ons wou brengen naar het
café van de Morena, de Moorsche vrouw, die vlak. bij het hotel woonde en wier
gezicht niet gesluierd was. Het kleine jongetje, dat aan mijn zijde stond en dit hoorde,
trok mij bij de jas en zeide mij halfluid, als in vertrouwen: 'No senor, no quiere
Morena,' waarmee hij wilde zeggen: 'Neen, Mijnheer, ga niet naar de Moorsche
vrouw.' Wij prezen ons later gelukkig niet naar den Moor te hebben geluisterd maar
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wel naar het jongetje, dat als een beschermengel was opgetreden, want het bezoek
aan het café van de Morena was, voor den Europeaan met groot gevaar verbonden,
zoo als wij later hoorden.
Wij zetten onzen tocht verder voort en kwamen op den Zocco, de groote markt.
Daar heerschte veel bedrijvigheid, allerlei werd er te koop aangeboden, vooral mooie
in koper en tin gedreven schotels, lappen bewerkt in prachtige kleuren. Midden op
de markt stond een wit gemetseld huisje. Daarom heen zaten op banken gesluierde
vrouwen te wachten. Nu en dan ging er een binnen en wanneer zij er uit kwam,
volgde weer een andere. Zij hadden witte papiertjes in de hand, waarop iets met
potlood was geschreven. In dat huisje zat, zooals men zeide, een heilige, een ziener,
die allerlei raad gaf en de toekomst voorspelde. Hij was alleen voor landgenooten te
spreken en vreemdelingen mochten er niet binnen.
Heen en weer liepen er groepen Mooren in hun lange burnous, druk pratend,
sommigen zwijgend, met gezichten als uit marmer gehouwen. Ook groepen vrouwen
gingen alleen, met twee en drie, allen met bedekte gezichten, alleen bij uitzondering
waagde zich een lichtekooi op de markt, want voor den Moor is het niet gesluierd
zijn van een vrouw van zijn ras, het zeker teeken van haar lichtzinnige zeden. Wij
kwamen op dat gedeelte van de markt, waar de bloemen verkocht worden. Daar zaten
tusschen rozen en geraniums gesluierde verkoopsters en boden hun waren aan. Zij
riepen ons onverstaanbare woordjes toe bij het aanbieden, om ons tot koopen over
te halen. Het mooiste, wat ik daar gezien heb, was tusschen de bloemen liggende een
jonge verkoopster, zoo ver men kon gissen een heel mooi jong meisje van zeventien
of achttien jaar, dat tusschen haar rozen was ingeslapen. Eene groote kalmte was
over haar wezen gespreid, haar gezicht kon men maar half zien, want ook zij had het
hare bedekt.
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Al het rumoer en geschreeuw om haar heen vermocht haar niet te wekken en door
den muur achter haar scheen ze te liggen in een gouden schaduw.
Toen wij den Zocco hadden verlaten en verder buiten de stad gingen, hoorden wij
op eens allerlei lamentabel geroep en zie, uit een straat, van achter een huis kwamen
zes mannen te voorschijn, die een lijk droegen. Of dit in een kist was, weet ik niet,
in ieder geval was het een doode, gewikkeld in doeken. Zij droegen hem naar de
begraafplaats, boven naar een helling buiten de stad. Zij liepen zeer vlug met het lijk
op hunne schouders en schreeuwden onder het loopen allerlei onverstaanbare geluiden,
klagend: wee, wee, wee. Nu riepen ze enkele lettergrepen, dan weer deden zij als of
ze juichten, dan sloegen ze ook weer met hun armen en braakten hun klagen naar de
lucht. Geen oogenblik hielden ze stil of zwegen ze en wij zagen ze klimmen tegen
de helling onder lamentabele kreten. Het was een schouwspel, dat door merg en been
ging, voornamelijk omdat de geluiden, die zij maakten, zoo scherp en snijdend waren.
In dat geluid was de werkelijke smart, niet de gelaten gedragene, maar de smart,
geuit in de luide vertwijfeling. Het moet wel geen luxueuse begrafenis geweest zijn,
maar de een of andere arme stakker, die daar uit het midden der levenden werd
weggedragen.
Toen ik den breeden weg, welke naar het Zuiden ging, kruiste, zag ik in de verte
een groote stofwolk naderen en daar in een kameel zich bewegen. Dichter en dichter
bij kwam de wolk en achter den eersten kameel zag ik een andere opdagen, als
zwemmende met hunne rompen boven de stof-zee. Er op waren gezeten in burnous
de Mooren, die naast zich hadden opgeladen allerlei pakken. Het was de karavaan
uit Fez, bestaande uit ruim vijftig kameelen en manschappen, waarbij eenige vrouwen
met bedekt aangezicht. Oude, verroeste geweren bengelden langs de flanken der
dieren, die met hoog opgeheven kop en hals hun gang rhytmeerden in
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vasten gelijkmatigen stap. De gedweëe, zachte blikken der dieren, contrasteerden
met de flonkerende oogen der Mooren, die in martiale houding tusschen geweren en
pistolen op hun ruggen gezeten, als een triomftocht deden. Het was een schoone
aanblik, die lange karavaan uit geheimzinnige, verre streken te zien komen. Zij scheen
iets mee te brengen van het mysterie van het onbekende en een waas van
geheimzinnigheden omhing die menschen, als het stof, dat op hun kleeren en
aangezichten kleefde. Zij maakten geen misbaar, noch luid geschreeuw, maar in
stilzwijgen kwamen zij tot op de markt onder de eveneens zwijgende toeschouwers.
Wie weet wat zij hadden doorstaan? Welke aanvallen van roovers zij hadden
moeten afweren of wat zij hier kwamen doen? Zij verbonden Fez, de hoofdstad, aan
Tanger en hadden de nieuwste berichten der dingen, die komen zouden.
Het was een echte karavaan, en dat woord heeft voor velen en voor mij iets
suggestiefs. Dat woord zegt meer dan een D-trein. Het omvat de indicatie van een
groote sfeer van menschelijk bewegen. Door dat begrip heen weerlichten de bliksems
van het avontuur, glinsteren de doorgestane vermoeienissen. De karavaan doorwerkt
en doorploegt de streken, die zij doorsnijdt; van alle kanten, waar zij doortrekt, neemt
zij dingen op, terwijl de D-trein-reiziger, afgesloten van het land, waar hij door heen
stoomt, van deze wederwaardigheden niets ondergaat, en intact van emoties, meestal
van het een punt naar het andere wordt verplaatst. Des namiddags gingen wij een
bad in zee nemen. Ik had nooit zoon intens blauw gezien, als de blauwe zee en de
blauwe lucht, die zich boven de hooge rotsen spreidde. Er stonden maar een paar
badkoetsen en er was geen publiek om te baden. Het was een heerlijk bad. Zelden
heb ik een meer verkwikkelijk zeebad genomen; men gaat op in de blauwe
oneindigheid en weet niet of men in de blauwe lucht of in het water zweeft.
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Toen ik uit mijn badkoetsje kwam, liepen er om heen twee varkens en in de verte
zag ik eene vrouw, die allerlei gebaren tegen mij maakte. Ze scheen mij te verzoeken
de twee varkens naar haar toe te drijven en toen ze nader kwam en de varkens nog
geen zin hadden zich van de zee af te wenden, begon ze zelf te knorren en het geluid
der varkens na te doen, hetgeen zij prachtig kon. Wat haar roepen niet had uitgewerkt,
dat deed haar knorrend geluid met succes; de beesten knorden nu dapper mee en
stommelden op haar toe.
En toen ik zoo langzaam weer de straten van deze Moorsche stad beklom en
afdaalde, de groote negers met hun emmers en bokkevellen vreedzaam bij de
waterputten zag gesticuleeren, kraampjes, waarin oude Joden met reusachtige baarden
zwijgend stonden, voorbij kwam, de fiere Mooren met hun groote, als gebeeldhouwde,
hoofden, met onbewogen, bleeke gezichten, als uit marmer gehouwen, kaarsrecht
zag voorbijstappen, kwam het mij voor, dat het hier zoo geweest was duizend jaar
geleden en dat het nogmaals duizend jaar zoo zou zijn. Hier, weinig onrust over de
zoogenaamde sociale questie, hier, geen plotselinge eischen van allerlei arbeiders,
hier geen uitbuiting van kapitalisme. Zoo als het vandaag is, zou het hier morgen
zijn, zoo ver de krachten reiken zou de arbeider arbeiden en hij die de opdracht gaf
voor het werk, zou tevreden zijn met dat wat hem de werkman levert. Het huis, dat
ieder bewoont, is hier hetzelfde, als het was in de tijden der voorvaderen. Zij hebben
hier gewoond van hun geboorte tot aan hun dood, zij hebben niet veranderd of
bijgebouwd, zij hebben alles gelaten tot dat het was versleten en van ouderdom uit
een viel. Zij hebben niet afgebroken.
Het begon nu donker te worden in de straten van Tanger. Gas of electrisch licht
was er niet, ook was er geen andere verlichting in de stad. Het was bijna stikdonker,
nu en dan zag ik kleine lichtjes als dwaallichten zich bewegen, het wa-
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ren menschen met lantaarntjes, die naar huis schoven. Soms viel ik over de beenen
van een Moor, die op den straatgrond lag en de koelte van den nacht was aan het
genieten. Geluiden waren er haast geene in de straten van Tanger. Zoo was het
ongeveer twintig jaar geleden.
1919.
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In Colmar.
De naam dezer stad klinkt als het geschal der trompet of liever als dat van den hoorn,
geblazen onder het bladerendak van een bosch. Hij is liefelijk en zacht van geluid
en heeft toch een zekere kracht.
Dit is geen grootsteedsche stad, zooals Strassburg, waar de huizen imposant zijn
gaan rijzen sinds den ontwaakten ondernemingslust van de overwinnende Duitschers
en waar die door hernieuwd lawaai hun prooi schijnen te willen vasthouden, maar
dit is eene zachte, beminnelijke stad, eene stad als eene welopgevoede dame van
leeftijd, met goede manieren.
Van het station, dat zeer nieuw is, eene nieuwe straat, breed, met veel wandelaars.
Daar de voornaamste cafés. Daar wandelen met meer arrogantie dan elders de
Duitsche officieren, eene arrogantie, die tot plicht schijnt gestegen en daarom
misschien is te verdragen, omdat zij afglijdt langs den voorbijganger zonder hem te
deren.
De nieuwe breede straat stoot on een oude huizenmassa, die er niets duitsch uitzien,
maar geheel schijnen te zijn gehaald uit de diepte der fransche provincies. De meeste
daarvan zijn gebouwd honderd jaar geleden, maar er zijn nog eenige welke twee en
drie eeuwen onder hunne vooruitspringende daken hebben zien voorbijtrekken. Deze
zeer oude zijn van Duitsche structuur en verwant aan den Schwarzwalder bouwgeest.
De latere zijn zuiver fransch, ja sommige lijken precies op Parijsche van het begin
der negentiende eeuw. De oude overschaduwen de zeer enge straten tot warme
gemoedelijkheid en waar deze kronkelen of in boog gaan, wordt de gemoedelijkheid
verhoogd tot een weldoende bescherming.
De bewoners van Colmar schijnen mij zeer vroom, indien men tenminste daartoe
kan besluiten uit het verhuurd zijn van alle plaatsen in de Cathedraal. Geen enkele
plaats haast
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is daar nog vrij in de banken en zoo schijnen zij dus een hoogen prijs te stellen op
kerkbezoek.
De bewoners van Colmar komen mij voor gedienstig en zacht. Zij hebben de
nederlaag ondergaan en zich moeten schikken onder de regeerders van het Noorden.
Het optreden der volken schijnt toch met het al of niet overwinnen in den oorlog
samen te hangen. Er gaan dus overheerschen de stroomingen uit van zekere groepen
en er zijn andere, die ze moeten ondergaan. Zij zijn geheel anders dan die van het
naburige Freiburg, waar Duitschland alles in zijn geest heeft gemodelleerd,
gebeeldhouwd, gekneed. Daar zijn de, huizen steviger en vierkanter, zooals de
schouders der mannen en vrouwen. Deze zijn daar minder praatlustig dan hier en de
glimlach is meer die van den boer en de boerin. In Freiburg zijn de gevels en de
aangezichten der menschen beglansd van welvaart. In Colmar schijnen zij nog dof
onder een vreemden druk.
Grünewald in het museum te Colmar.
Nergens, bij geen enkelen schilder vind ik een meer expressieve voorstelling der
Kruisiging dan bij Grünewald. Zij schijnt omgeven met een wolk van ellende, van
smart. Geen zachte weemoed. Het is alles somber en zwoel, en duistere verschrikking.
De Christus hangt daar in beangstigende zwarte schemering aan een kruis, gevormd
en samengetimmerd van twee scheeve, ruwe houten stokken, hij hangt daar de vingers
der handen van elkander getrokken door het inslaan der nagels, de armen verwrongen
en uitelkander gerukt, het vleesch en de huid bespikkeld met wonden en gaten, het
doornen gekroonde hoofd diep naar beneden hangend onder den druk der gruwelijke
lijdensmiserie. Hier is de smart tot haar hoogste intensiteit opgevoerd. Het is een
verscheuren van alle vormenharmonie. De opene mond toont de loslating van allen
levensband, de overgang tot het vormlooze onder het uitsterven der geslotene oogen.
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Om het kruis heen zijn eenige gestalten. Het zijn er vier. Links de apostel Johannes,
bleek en uitgemergeld, doch jong. Hij schijnt met zijn openen mond vermorzeld van
zielepijn en hij houdt in zijn arm de bezwijmende moeder, die achterover dreigt te
vallen. Marias gezichtsexpressie heeft een scherpe concentratie, maar onder die
concentratie is zij bewijkende, zoodat Johannes haar moet grijpen. Alle reproducties
zijn hier onmachtig tot weergave van het origineel, dat alleen de realiteit van des
schilders kracht en bedoeling weergeeft. In de reproducties valt hier iets weg, wat
niet is over te brengen. Op het stuk van Grünewald lijkt Maria kleiner en kleiner te
worden onder het wegvreten van het schrikkelijke gebeuren. Haar gevoel is bijna
verstorven en alleen de laatste straal van weemoed is in haar klein gezichtje nog
vastgehouden door een laatst impuls. Zij is het verst verwijderd van haar zoon. Zij
staat, waar de smart haar moest zetten en planten, maar zij waggelt en zinkt onder
de inkrimpende verschrikking. Haar wangen zijn van wit perkament en strak onder
de spanning, die te sterk blijkt te zijn.
Maria Magdalena, het dichtst bij den Christus, ligt geknield, het gelaat omhoog
gewend, de armen en handen in smeeking naar boven geheven, zich wringend in
smartelijk gebed.
Rechts staat Johannes de Dooper, een forsche groote figuur, met vollen haardos
en volwangig gezicht, wijzende op den God-mensch als wilde hij zeggen: Hij is het!
Hij is de verlosser, die voor de menschen is gekomen. Johannes is de eenige hier,
die niet lijdt, hij is de man, die toont aan de gaande en komende geslachten de
verschijning van den Christus op aarde. Zijn vinger wijst met groote energie op den
Gekruisigde en aan den voet van het kruis staat het kleine lammetje, dat in
aandoenlijke naïveteit naar boven kijkt, naar den dooden Messias.
Grootscher voorstelling met meer simpele middelen van
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het werelddrama der kruisiging is bijna niet te denken. Stom staat de toeschouwer
van heden voor dit woeste en toch zoo delicate stuk. Hier begrijpt ieder toeschouwer,
de artiest en de eenvoudigste boer, het kind en de volwassene, zij zien hier en staren
in eene wereld. Zij vergeten, dat hier door een schilder met hout en verf iets wordt
voorgesteld, dat geen onmiddellijke werkelijkheid is.
Ik heb ergens gelezen, dat Grünewald en niet Dürer de grootste Duitsche schilder
zou zijn. Hier twijfel ik er geen oogenblik meer aan. Ik weet niet wat Huysmans er
van heeft gezegd in zijn 'Trois Primitifs', maar hij heeft er zeker geen anderen indruk
van gekregen. Ik moest hier aan Shakespeare denken. Waarom bleef de vergelijking
met Rembrandt mij verre? Vergelijken doet altijd nadeel aan het eene en verheft het
andere. Grünewald was zoo sterk, dat hij mij de vergelijking met een mededinger
kon verbieden. Hij nam mij geheel voor zich. Rembrandt bestond op dat moment
niet voor mij en toen ik mij, na het schilderij lang te hebben bekeken, omkeerde,
sloot ik de deuren van een gedeelte van mijn waarnemingsvermogen dicht en zag op
een anderen wand van de zaal een vrouwenportret van Rembrandt, schoon en subliem
van werkelijkheid en kleur. Ik herkende den ouden goudgloed en het diepe gebeuren
van eene vrouweziel, aanminnig en zacht, maar forsch geborsteld door een geweldige
artiestenhand. Doch gedwongen en getrokken moest ik weer terugkeeren naar
Grünewalds werk en ik constateerede, dat nooit een schilder aanschouwelijker, dieper
en meer definitief de verlossing door den kruisdood heeft gegeven dan deze. Rubens,
Velasquez, de Italianen, zij hebben nooit dieper snede gedaan in de oude
werkelijkheid, nooit hebben zij de standen van dit wereld-drama tot, zoo hooge
spanning gezet, het verschrikkelijke en het belangrijke zoo geaccentueerd. Zij zijn
nergens de grens van de afgrijselijkheid zoo dicht genaderd. Juist op het mo-
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ment, waarop deze in het walgelijke dreigde over te gaan heeft Grünewald de idealiteit
laten druppelen tot hooge vervoering. Hier voeren stof en geest een kamp van de
uiterste intensiteit en spreiden om zich heen wolken van duisternis en zonnen van
licht. Dieper kon het hoofd van den gekruisigde niet zinken, meer smart kon de
moeder niet doorsteken, meer gewicht kon de vinger van Johannes den Dooper niet
leggen in de weegschaal van de op en neergaande realiteit. Bij dezen schilder
vergeleken zijn andere schilders zoetelijk of vervallen tot het gemoedelijke, banale
en conventioneele. Hij alleen geeft terug al de somberheid, de donkerte van het leven
dezer aarde, van den gang door de duistere nachten, van de drommen van bleeke
menschenlijven, het opklaren van de menschenlijven uit den zwarten chaos tot
gloeiende haarden van licht. Zie b.v. op die andere schilderij: de hemelvaart; dien
Christus, rijzende en vliegende omhoog als een zon, die stralen van wit en geel licht
zendt en verspreidt om zich heen en als een comeet ijlt naar boven uit den afgrond.
Zie ook die annonciatie daarnaast. De heilige maagd als een jonge, frissche, rozige
boerenmeid en daartegenover dezelfde als breede, gelukzalige moeder met
onovertrefbare moedervreugd in het ernstige, importante, eenigszins vermagerde
gezicht en daarnaast weer de engelen met de 'verklaerte' Maria, schijnend als een
zachte maneschijn na het rusten van allen storm. Zie daar verder des schilders
'Verzoeking van den heiligen Antonius,' hoe allerlei monsters op den achterover
liggenden ouden man inslaan. Hij voelt zich in het nauw gebracht, maar bekijkt,
terwijl zijn geopende mond een lichte ironie van onbereikbaarheid toont, zijne
aanvallers met eene afwerende lijdzaamheid. Het is een warboel van draken en duivels
onder allerlei onheilspellende dierengedaanten, die hier krioelen, slaan, steken,
grijpen, loeren met gloeiende oogen. Hunne klauwen reiken naar zijn langen, grijzen
baard en hun geopende muilen
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maken een helsch en schreeuwend gekrijsch. De geheele voorstelling is eene sterk
aanschouwelijke en geput uit het diep innerlijke. Er is hier een beweegkracht, die
het penseel met nergens aanwijsbaren misslag heeft gevoerd. Hier is eene visie, die
niet heeft geweifeld, noch zich heeft bekommerd om, geslaagd of niet geslaagd,
indruk teweeg te brengen. En toch wordt hier een sterkere afgrijselijkheid teweeg
gebracht dan bij het werk van Flaubert, waar de penibele arbeid nooit ver genoeg bij
de spontaneiteit kon terugblijven. Van dezen Antonius wende men zijn aandacht
naar het andere schilderij, waar de heilige met den kluizenaar Paulus in gesprek is.
Daar zit hij, ouder nu en magerder van gezicht, kenbaar toch aan denzelfden langen
witten baard. Twee simpele oude menschengestalten, maar wier woorden daar van
gouden wijsheid moeten zijn. Dat blijkt uit het oog van Paulus, die uit den hemel de
zijnen schijnt te ontsteken als uit eene onzichtbare stralenlijn. Hunne betoogende
gebaren zijn kalm en zwenken in breede rust. Antonius is hier de meest kalme. Zijn
strijd is uitgestreden en hij komt alleen nog bij den kluizenaar eenige woorden spreken,
die zijn leven moeten besluiten en hemzelven tot het bewustzijn der stabiliteit en
naderende eeuwigheid brengen. Hoe schitterend daarnaast is die jeugdige Antonius
in al de kracht van den mannelijken leeftijd. De lange baard in twee gedeeld, doch
nog niet grijs, doet hem herkennen. Zijn gewaad is hier van geweldig stralende kleur,
symbool van het leven, dat er onder schuilt en dat over alle verzoekingen zal
triumfeeren.
De man, die hier geschilderd heeft, is meer dan een schilder, een technicus, het is
een ziener, die zich uitspreekt, maar een ziener voor wie de techniek geen geheimen
heeft. Hier niet de naïeve onbeholpenheid van de Keulsche Primitieven, maar de
volleerde virtuoos van den kwast, die met boersche stijfhoofdigheid alle
gemaniereerdheid minacht, een soort patriarch van de schilderkunst, maar wien niets
mensche-
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lijks, zelfs het teederste en delicaatste gevoel, vreemd is; een Faustus met wijsgeerige
concepties en diepgaand inzicht. Uit deze schilderijen straalt eene wereldbeschouwing
en een geloof als uit het werk van de bouwmeesters der gothische kathedralen. Hier
is de kunst niet hoofdzaak, zooals bij de meeste schilders, maar het actieve
aanschouwen van de innerlijke wereld. Dit laatste was ook het geval bij de Vlaamsche
en andere Primitieven, maar zij hadden nog niet gezegevierd over hunne eigene
visies, zooals Mathias Grünewald het zou doen. Men kan bij hem den maatstaf van
het groote aanleggen, behoeft niet goedig zich te verwaardigen tot toegevendheid en
de goede bedoelingen loven, zooals bij Van der Weyden of den Keulschen meester
der Sippe om maar deze te noemen. Zijn werk maakt den indruk van het volkomen,
bereikte. Zoo en zoo en niet anders heeft hij het gewild. Hij is de eenige schilder,
die vermocht de zware tragiek van het lijdensdrama weer te geven, de
bovenmenschelijke smart geleden tot reiniging der wereld. Hier zooals nergens in
vorm en kleur, is uitgedrukt de ruwe realiteit van den kruisdood. Deze man schilderde
naar eigen gevoelens en bekommerde zich om geen modellen of voorbeelden. Hij is
zich zelf en schijnt de werkelijkheid met vuistslagen te provoceeren. Dit is dan ook
niet mooi, maar geweldig als de stem van een ruwen boetprediker. In deze oude kerk
van het klooster Unterlinden klinkt die als een vermaning tot inkeer; zoodat uit den
schoot der eeuwen die stem als een dreigement opkomt en tusschen de zwijgende
muren den indruk tot diepe ontroering doet verkeeren.
***
Eigenaardig zijn deze schilderijen verzeild geraakt in dit museum, het oude klooster
Unterlinden, waar eenmaal in de dertiende en veertiende eeuw de mystiek bloeide,
zooals
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nauwlijks elders. Het was een haard van bovennatuurlijke vlammen, die hier
onophoudelijk brandden in verschillende vormen en gloed. Witte vlammen, gele,
blauwe en roode. De stichteressen reeds begonnen dit bovennatuurlijke leven, en na
haren dood kwamen weer anderen en zetten dit buitengewone zieleleven voort. Hier
is een klooster geweest, welks licht door de eeuwen heeft gestraald smetteloos en
rein. Alleen zij voor wie in sommige levensmomenten een straal heeft geschenen,
kunnen vermoeden dat hier dingen zijn gebeurd, waarvan de grootste mannen der
wereldsche wetenschap geen begrip zich kunnen vormen. De geest heeft hier zijn
grootste triumphen gevierd, ten koste van het lichaam. Hij vermocht dit in zulk een
strak gespannen bedwang te houden, dat alle vezels en zenuwen werden gestemd tot
trillingen van zuivere muziek. Zoo bereikte hij het contact met de verborgene
melodieën der sferen, waarop deze vrouwenlichamen zich bewogen in de extatische
passiviteit van het fijnste en meest intense geluk, waarvan dat der geslachtelijke en
der lichamelijke inspiratie slechts een flauwe en kortstondige weerschijn is, een
geluk, alleen te bereiken door de meest grondige offers van ieder lichamelijk genot.
Eene zuster verloor b.v. plotseling hare hemelzoete gevoelens, waarin zij verschillende
dagen had geleefd door het drinken van een glas wijnmost.
De bizonderheden van dit kloosterleven in streng vereenzaamde cellen zijn
opgeteekend door Catharina van Gebsweiler. Zij kwam als kind van tien j aren te
Unterlinden en stierf er ongeveer tachtig jaar oud. Zij was zeventig jaar lang getuige
van dat, wat zij heeft opgeschreven en over de dertig jaren die te voren sinds de
stichting van het klooster waren verloopen, liet zij zich door oudere ooggetuigen
onderrichten. Hare verklaringen maken den indruk van echtheid en oprechtheid,
zoozeer dat men er niet aan behoeft te twijfelen en al zou de een of andere
particulariteit minder waar-
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schijnlijk zijn, overdreven, of op andere manier te verklaren, na de lezing van deze
merkwaardige histories gevoelt men de algemeene waarheid er van als van
onomstootelijke feiten. Onze neiging tot glimlachen vergaat langzamerhand tot diepen
ernst bij het vernemen van al deze nonnengeschiedenissen, simpele zielen, bevangen
volgens onze moderne begrippen in een wereld van waan. Na lang te hebben gelezen
en eigendunkelijk onze schouders te hebben opgehaald, begint echter onze wijsheid
te veranderen in diep ernstig nadenken, veranderen wij ongemerkt ons standpunt en
het woord hystorie of fabel komt niet over onze lippen. Wij die leven in eene wereld
van autos en fietsers, van modieus gekleede heeren en dames, van voetbalspelers,
van copieuse eters en drinkers, wij vergaten, dat wij lazen over menschelijke wezens,
die op eene precies tegenovergestelde manier hebben bereikt datgene, waarnaar wij
zochten en dat wij niet hebben kunnen vinden. Het milieu is ten slotte alles. Wij zijn
zoo geborneerd, eenvoudig omdat wij leven in de eentonige omgevingen van het
moderne leven, waaruit de gefolterde, en zonder uitzicht vertoevende geest zich nu
schijnt te willen verlossen door den drang naar de nog onzekere genietingen der
vliegkunst, doch die, al zal zij in hare pogingen slagen, slechts een ontspanning zal
blijken te zijn uit den druk der lichamelijke banaliteit.
De droom der sociaal-democratie is zeer schoon, maar het is de droom der
geborneerde menschenzielen, die meenen dat in de onmiddellijke voldoeningen der
lichamelijke behoeften de sprong naar een vernieuwd bestaan is gelegen. Zij vergeten
het bestaan van hun eigen wil onder den drang der lichamelijke vaart. Zouden zij
deze plotseling doen stilhouden, dan zouden zich andere sferen voor hen opendoen.
Een feit is het, dat de menschheid, en ook de sociaal-democratie onzer dagen te
goeder trouw is. Zij weten niet beter. Doch wij die beter weten, ook wij handelen
maar gebrekkig,
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gebonden als wij zijn aan de tirannieke omgeving der kortzichtigen door onze eigen
onmacht.
De berichten van Catharina van Gebsweiler, de priorin van Unterlinden, omvatten
een tijdperk van bijna honderd jaren. Zij heeft ze opgeteekend als het ware onder de
oogen van het gansche klooster en zusters getuigden, dat de plaats waar zij het
opgeschrevene neerlegde welriekend geurde. Hare taal is zoo eenvoudig mogelijk.
Zij schrijft alles neer, kalm en zonder de geringste opwinding. De feiten trekken aan
haren geest voorbij, gelijkmatig en harmonieus; op de gewichtigste schijnt zij niet
meer nadruk te leggen, dan op de gewone gebeurtenissen van het dagelijksche leven.
Hare woorden en zinnen krijgen daarom kransen van zachte aureolen, waarvan zij
zich aller minst bewust is. Er gaat daarvan uit een zacht en weldoend licht, getemperd
door hare nederigheid en gedweeë lijdzaamheid. Zij stijgt nooit tot een gewild lyrisme,
maar schijnt voor zich te neurieën eene stomme geluidlooze muziek, voor haar alleen
verneembaar. Toch is dit tafereel van het klooster Unterlinden, zijn deze verhalen
geen litteratuur, geen kunst. Het geheel is niet inééns door te lezen om de vermoeiende
eentonigheid der zegging. Men zoeke dus hier alleen het bizondere en het
merkwaardige en men zal telkens aangenaam worden aangedaan en koel gestreeld
door den eenvoud dezer bladzijden, door het voorbij treden dezer middeleeuwsche
nonnen, die door de uniformiteit hunner gewaden oppervlakkig en op het eerste
gezicht van elkander niet zijn te onderscheiden, maar met zekere attentie beschouwd,
ieder met hare vooruitspringende karaktertrekken kunnen herkend worden. De
schrijfster zegt: 'God had uit de hoogte vuur in hare beenderen gezonden en hare
harten brandden hevig in dit vuur der liefde. Rondom straalde de vlam der naar buiten
lichtende werken en werkzame toonbeelden, waardoor zij velen trokken ter navolging.
Zij, die zich door Gods genade uit den wirwar der wereld naar
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de zwijgende geheimen van het klooster wendden, boden in hun streven zich God
aan als een rein en welgevallig offer. Bejegende hen iets, dat ook maar gering hun
hart in beroering bracht, of de reinheid daarvan verdonkerde, dan straften zij zich op
de scherpste manier, en reinigden zij zich door zuivere bekentenissen. Want een
teeder geweten wordt niet alleen door misdaden, maar ook door de kleinste zonden
gedeerd en gekweld....
.......................
Zeer streng werd er gehouden aan het voorschrift van het zwijgen, dat de grondslag
van het heilige ordens-leven vormt. Daarheen ging de aandachtige zorg, dat werd de
ijverig gevolgde regel op gezette tijden en plaatsen. Zonder dringende
noodzakelijkheid, was het onder hen niet geoorloofd den regel van het zwijgen te
breken. Wanneer b.v. eene tengevolge van eene plotselinge zwakte in onmacht viel,
schoten allen zwijgend toe en hieven haar op in vrome volgzaamheid. Werd een huis
in de buurt van het klooster door brand aangetast en werd er daarom voor het overslaan
van het vuur gevreesd, dan kwamen allen te voorschijn en riepen God aan om hulp
onder gebeden en tranen. Werd er iets verlangd tot het uitdooven van den brand, dan
brachten zij het aan, geruischloos en zonder te spreken. Zelfs in deze en soortgelijke
gevallen werd het voorschrift van het zwijgen zelden overschreden. 'Daarom heerschte
onder hen een groote vrede en eendracht en de liefde, welke de band der volmaaktheid
is, omdat de praatlustige tong wordt ingetoomd. Want zooals een oven bij gesloten
deur van binnen heet wordt, zoo wordt bij inachtnemen van het stilzwijgen de genade
van den Heiligen Geest in het hart behouden.'
Na deze algemeene beschouwingen laat zij een veertigtal zusters de rij passeeren
en verhaalt van ieder het een en ander, buitengewone dingen, ongewone visioenen.
Zoo heet
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het dan: 'Van den vromen levenswandel der zuster Mechteldis van Wingenheim,
zaliger gedachtenis.'
'Van de wonderbaarlijk welriekende geuren bij den dood der zuster Stephania van
Pfirt, zaliger gedachtenis.'
'Van de gelukkige zuster Anna van Wineck, bizonder zoeter gedachtenis, enz.
enz.'
De streelende zachtheid, het gedweeë zielvermurwde gevloei van weeke en toch
sterk levende pretentielooze vertellingen, het fluweelige strijken en langzaam slingeren
dezer zinnen heeft, zooal geen wegsleepende bekoorlijkheid, dan toch een zekere
mooiheid, om niet te zeggen schoonheid. Die nonnen schijnen allen zoo veilig in
hun diepe schuchtere innerlijkheid, hunne aangezichten, waarin de zachte oogen
gloren, zijn zoo passieloos van standvastige verheffing, dat ook bij een modernen
lezer een verzachtende levensinkeer plaats grijpt en eene zoete verkwikking bij hem
invloeit na de alsemende bitterheid van de hedendaagsche en alledaagsche
levenssensaties. Van eene zuster zegt zij b.v.: 'Met zulke zielsverheffing richtte zij
zich op tot de goddelijke contemplatie en was zoozeer in God vervoerd, dat, wanneer
zij van het koor wegging en het gras, de boomen en ook de gebouwen van het klooster
zag, zij die bewonderend aanzag en geloofde dat dat alles opnieuw was ontstaan.'
Van eene andere: 'Geheel versmolten in de liefde van haren Geliefde, ontwaarde
zij plotseling op wonderbare, zinnelijk waarneembare wijze, hoe het bloed van onzen
Heer Jezus Christus, dat zij ontvangen had, als een stroom met geweld kwam opzetten,
zich uitgoot door alle ledematen van haar lichaam en tot in de diepste diepten harer
ziel binnendringend, alle onreinheden en fouten wegbrandde en haar tot een vat van
heiligheid vormde. Dan werd zij waardig bevonden de bovennatuurlijke
Drievuldigheid van de lichtende Godheid te aanschouwen door een verlicht inzicht,
waarvan de kennis, het weten en het begrijpen zonder twij-
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fel het eeuwige leven is.' Woorden van eenvoud, maar woorden van klaarte, boven
welke het inzicht der grootste wijsgeeren niet is kunnen stijgen. Hier is het
menschelijke wezen even aangeraakt als met een gouden tooverstaf, waarbij een
vonk heeft gespat.
Van een andere zuster heet het, dat zij zooveel mogelijk zielen voor Christus zocht
te winnen. 'Ze hield niet op ze ernstig te vermanen; tot de zusters sprak zij op de
teederste wijze van God en niet minder aan het kloostervenster met de vreemden.
Terwijl andere zusters aan tafel twee gerechten aten, nam zij er steeds maar één.
Terwijl zij alleen zeer droog gerstebrood at, wees zij het aangebodene wittebrood
af. Appelen, noten en andere dergelijke vruchten wilde zij nooit genieten. Waarlijk
zij leidde een zeer bekrompen en eng leven en verteerde haar schuldeloos lichaam
met waken, vasten, voortdurende gebeden en andere goede werken op boven de maat
vijandelijke wijze.' Dat alles was dien gloeienden geest niet genoeg. Zij ademde het
vuur der goddelijke liefde uit. Zij voegde daaraan nog een zware zelfkastijding toe.
Zij omgordde namelijk haar lichaam met drie verschillende gordels. Een daarvan
was geheel van ijzer. Hij bestond uit breede blikplaten die niet ver van elkander
waren verwijderd, de tusschenschakels werden gevormd door ijzeren ringen. Dien
gordel droeg zij op de borst. De tweede had gelijkenis met een keten, dezen legde
zij op de zijden. Den derden droeg zij om de lendenen. Deze zuster werd gepijnigd
door zwaren twijfel en besluiteloosheid. Zij wist niet of de mystieke taal der profeten
van God of van den menschelijken geest kwam. 'God in zijn medelijden verdreef
hare duisternissen en overgoot haar eindelijk met het heilzame licht der genade.' Eens
daags verzonk zij in aandachtig gebed en in eene extase kwam zij tot de kennis der
hoogste waarheid. De woorden der schriftuur kregen zin en beteekenis. Zij zag de
verbanden, zij zag de ruimten, die er achter lagen
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en het licht, dat straalde van de toppen der eeuwige bergen zou haar voor goed de
verlichting des geestes brengen.
***
Wanneer men de zieletoestanden dezer vrouwen nauwkeurig nagaat, ook op de
onschijnbaar en achteloos neergegeschreven woorden dezer non let, dan wordt een
hedendaagsch lezer, niet alléén een geloovige Katholiek of Protestant, gestemd tot
ernstige overweging, die tot eerbied overslaat, niet tot hoogen eerbied misschien
voor die heilige vrouwen, maar tot ontzag voor de geheimzinnige stroomingen van
den menschelijken geest. Hij die hier durft minachten is waard de verachting van
ieder denker. En toch menig scherpzinnig geleerde stelt zich aan den glimlach van
den wijze bloot. Hij die van dit inleven in deze toestanden niet is gediend, kan alleen
zijn houding redden door dergelijk bestaan wrevelig te ontvluchten, wat hem
belemmerde in de serie van zijne dagelijksche kleine levensgenietinkjes. Voor hem
is een 'kurken' ziel de beste gordel van veiligheid. Op de buitengewone levenswegen,
die naar het onbekende leiden, staan weinig of geen wegwijzers. Voor de meeste
menschen is het niet geraden de groote chaussée te verlaten. Zij behoeven zichzelf
dan geen verwijt te maken, indien de levenstocht mislukt en anderen kunnen hun dit
niet doen.
Wij kunnen alleen uit de verte staren naar de verschijnselen in dit boekje van
Catharina van Gebsweiler beschreven. Wij zullen er ons over verwonderen, ze
bewonderen ook. Van den anderen kant stemmen ze tot diepen weemoed over het
ondoorgrondelijke der mysteries van de menschelijke persoonlijkheid, van het
onnaspeurlijke der wetten van den menschelijken geest. Want het dient gezegd en
luide verkondigd: alle menschelijke zielkunde is ontoereikend, wanneer men buiten
de enkele gewone wegen wil gaan, de groote
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breede wegen, die aan ieder zijn geopenbaard. Psychologie bestaat alleen tot op
zekere hoogte, want de menschelijke ziel evolueert niet volgens de logica. Ook de
wetten van het menschelijk lichaam zijn niet met vastheid aan te geven; de medische
wetenschap is vol van schoolsche en zuiver individueele grootspraak. Molière, die
een diep inzicht had in de menschelijke natuur, heeft dat zeer juist begrepen. Ook
hij was een trieste, een ernstige vol weemoed in zijn leven. Pascal ook was een
treurige. Zij, de twee grootste Franschen, hebben het ontoereikende van den
menschelijken geest doorvoeld. Aan dit inzicht zijn zij misschien vroeg te gronde
gegaan. Zij konden zich op den duur niet meer verheffen tot duurzame levensvreugde.
Er zijn weinig steden die zoozeer tot zuivere meditatie stemmen als Colmar. Hier
zweeft nog boven een fransche geest, de geest der verheffing en der subtiliteit, maar
de wortel en de grondslagen van deze huizenmassa iszuiver duitsch. De strijd dier
twee elementen heeft eene kristalliseering doen ontstaan van beminnelijke
contemplatie. De kanten zijn hier afgesleten, de gemoederen zijn verhelderd in deze
opene lachende vlakten, tusschen deze sombere bosschen. Hier werd de strijd van
volkeren uitgevochten, de onweerswolken stootten tegen elkander en de lachende
zon en de blauwe lucht verhelderden de zinnen van hen, die de stormen overleefden.
1914.
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Limburg.
Deze provincie, vroeger altijd in wetten en of ficieele stukken aangeduid als het
'Hertogdom Limburg' (en die benaming is, als ik mij niet vergis, nauwelijks twintig
jaar geleden eerst daaruit verdwenen) mag stellig wel de jongste dochter van het
Nederlandsche provincie-gezin heeten. Weifelend tusschen het Duitsche, het
Belgisch-Vlaamsche en het Hols landsche element, heeft dit laatste definitief door
het tractaat van 1839 de zegepraal behaald. In dat jaar werden de grenzen vastgesteld,
zoo als ze op heden zijn, maar toch bleef tot 1866 Limburg deel uitmaken van den
Noord-Duitschen Bond. Welke rechten en verplichtingen precies uit dit
bondgenootschap voortvloeiden, weet ik niet, ik meen echter dat de steden Maastricht
en Venlo daar buiten gesloten waren en niet tot dien Bond behoorden. In 1848, toen
het overal in Europa onrustig werd, en revolutionnaire bewegingen zich openbaarden,
ontstond in Limburg een strooming ten gunste van den Duitschen Bond, en van
afscheiding van Nederland, waarvan Roermond het brandpunt werd. Baron von
Scherpenseel stelde zich aan het hoofd van die beweging. Een groote geestdrift
maakte zich van een deel der bevolking meester. Er werden redevoeringen gehouden
op de markt te Roermond. In de stad werden op talrijke uithangborden van
neringdoenden de Hollandsche geschriften voor Duitsche verwisseld. Een leerlooier
b.v. wischte dit woord uit en zette er Lohgerber voor in de plaats. Met kracht werd
tegen dezebeweging door de Hollandsche militairen opgetreden; de cavalerie behoefde
zich slechts even te vertoonen of de heele markt was schoon geveegd, slachtoffers
vielen er niet en het enthousiasme voor Duitschland was spoedig gedempt.
Of er ooit in Limburg eene strooming ten gunste van België is geweest, zou ik
moeten betwijfelen. Wel hebben zich
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hier en daar soms afzonderlijke stemmen laten hooren, die voor eene aansluiting van
deze provincie aan België pleitten, doch tot een gezamenlijke actie is het niet
gekomen. België heeft nooit in Limburg eene bizondere geestdrift verwekt. De reden
daarvan is, dat men dit land niet als eene afzonderlijke natie heeft beschouwd. Zijn
bestaan uit twee heterogene elementen, het Waalsche en het Vlaamsche, was daarvoor
een onoverkomelijke hinderpaal. Daarbij komt, dat de ligging der Belgische
bevolkingen niet zoodanig is, dat zij Nederlandsch Limburg zouden vermogen op te
slorpen. Het Waalsche element, waarop Maastricht en omstreken onmiddellijk staan,
is geheel vreemd, terwijl de meer verwante bevolking van Belgisch Limburg te dun
gezaaid over heien peellanden, te weinig contact vermag te brengen met de streken
van den rechter-Maasoever. Antwerpen en Gent, ze liggen zoo ver; Luik, dat zoo
dicht bij Maastricht ligt, is door de barrière van het Waalsche idioom volkomen
daarvan gescheiden.
Ware Limburg in 1839 bij België gevoegd, weinigen zouden zich toen verzet
hebben, evenmin als dat men een bizondere blijdschap zou hebben geuit. Toen zou
men dat tamelijk onverschillig over zich heen hebben laten gaan. Nu is het daar voor
te laat. Toestanden hebben zich vastgelegd, betrekkingen met Nederland zijn
geconsolideerd, de bewoners van Limburg hebben zich vermengd met die van de
andere provincies. Dezelfde wetten hebben ons tachtig jaar lang geregeerd; twee à
drie generaties zijn onder die wetten opgegroeid. Die generaties hebben geleerd de
Noord-Nederlanders te beschouwen als leden van hetzelfde gezin. Zoo hebben zich
gemeenschappelijke belangen gevormd en Limburg is er aan gewend geraakt zijn
bevelen uit den Haag te ontvangen. Een afscheuren zou heel wat wonden veroorzaken,
wonden, die niet zoo spoedig zouden heelen, ook omdat dit afscheuren als een
plotseling schot zou worden te-
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weeggebracht. Niemand immers is daarop voorbereid. Vooral is in de laatste jaren
de band der Nederlandsche provincies hechter geworden door de noodzakelijke
aansluiting gedurende den oorlog. Ook zou België moeilijk een slechter moment
kunnen kiezen om pretenties op Limburg te maken. De Nederlanders zouden trouwens
met hetzelfde recht Belgisch Limburg kunnen opeischen. België, dat in den laatsten
oorlog aan de overwinnende zijde stond, wende zich, indien het van landshonger is
bezeten, tot den overwonnene. Wil nemen dat land niet kwalijk, indien het Malmedy
opeischt, waar de bevolking Waalsch is; er is hier een zeker recht, dat den overwinnaar
toekomt. Maar voor een opeisching van Limburg zou het recht ver te zoeken zijn.
Wel zou de vonk: ontstaan door den in tegenstelling met den Belgischen, hoogeren
Nederlandschen belastingdruk, op den duur tot een gevaarlijken brand kunnen
overslaan, die den band tusschen Nederland en Limburg zou kunnen verteren en de
Limburgers doen uitzien naar de reddende hand van den Belg.
***
Toch kan men zeggen, dat de grenzen van Limburg in detractaten van 1815 en 1839,
vooral wat den Oostelijken Zuidhoek betreft, eenigszins willekeurig getrokken
werden, waarschijnlijk door de onkunde van de handelende diplomaten. Daar is
natuurlijk niets meer aan te doen en ook die Zuidelijke Oosthoek is nu met Nederland
samengegroeid; maar wanneer men de bevolking van Kerkrade, Schaesberg,
Nieuveenhagen, ja zelfs Heerlen en een paar andere dorpen nauwkeurig leert kennen,
springt in het oog, dat zij niet Nederlandsch maar Duitsch is. Het Nederlandsche
element begint pas aan de Westelijke zijde van de groote heide rondom den
Heksenberg met de dorpen Brunssum, Schinveld enz., de streek, die men in de vorige
eeuwen de Onderbanken noemde. Daar is de volkstaal plat-Hollandsch en niet meer
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plat-Duitsch, zooals in den omtrek van Kerkrade en Heerlen. Een halve eeuw geleden
verstond men in deze streek geen Hollandsch. Wanneer men beschaafd wilde spreken,
sprak men Duitsch, en in het Duitsch werd er in de kerken gepreekt en de Catechismus
werd in die taal onderwezen. Bij de meer ontwikkelden vond men als eenige dichter
Schiller op de kast staan en zelfs kleermakers en naaisters kenden 'Das Lied von der
Glocke' van buiten. Toen een herderlijk schrijven van den bisschop van Roermond
door den pastoor van Schaesberg moest worden voorgelezen, ondernam hij het, dat
stuk voor zijn parochianen in het Duitsch over te brengen; doch zelf het Hollandsch
niet machtig zijnde, vertaalde hij dapper de woorden: 'De toorn des Heeren is tegen
ons opgerezen,' door: 'Der Zorn des Herrn hat sich gelegt.' Hij was in de war gebracht
door het woord rijzen, dat hij de vertaling dacht te zijn van het Duitsche rieseln,
welke opvatting hij in het plat verdedigde, toen men hem daarover ondervroeg, met
de woorden: 'Wat riest, dat fällt.'
Niettemin is op het oogenblik dit nu geheel anders geworden in deze streken. De
nieuwe generaties blijven nog wel hun plat-Duitsch spreken in den omgang, maar
verstaan het Hollandsch tamelijk goed. De school heeft daartoe het hare bijgedragen,
in de kerken wordt meestal in het Hollandsch gepreekt en de catechismus wordt in
die taal onderwezen.
Maastricht, Sittard, Roermond, Venlo zijn Nederlandsche steden en zijn dat sedert
eeuwen geweest. Wat het uiterlijk aspect van Maastricht betreft, dit lijkt inderdaad
meer op een Belgische dan op een Hollandsche stad. In de families wordt bijna
uitsluitend Maastrichtsch plat gesproken, hoewel men daar meestal de Fransche taal
machtig is, meer dan in Holland. De invloed van Frankrijk heeft zich in Maastricht
sterker dan ergens anders in Nederland doen gelden. Het Maastrichtsche dagblad:
Le Courier de la Meuse, dat in de negentiende eeuw het eenige dagblad der provincie
is
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geweest en sedert meer dan twintig jaren heeft opgehouden te bestaan, werd in het
Fransch geredigeerd. Dit alles is met den tijd geheel anders geworden, er bestaan
verscheidene Limburgsche dagbladen en ook Maastricht is grootendeels
verhollandschd.
Door den invloed der kolenmijnen grijpen in Zuidelijk Limburg op het oogenblik
groote veranderingen plaats. Wel mag Nederland zich gelukkig achten die mijnen
te hebben ontgonnen, maar Limburg is er niet mooier op geworden. Bosschen zijn
gekapt en fabrieksschoorsteenen zijn er verrezen. Maar toch is dat niet overal het
geval, er zijn steeds gedeelten, die hun ouden vorm hebben behouden. Ga naar Gulpen,
naar Epen of Noorbeek en gij zult er het landschap nog vinden in ongerepte
schoonheid. De Zuid-Limburgsche grond heeft iets sterks en breeds, forsche hellingen
en dalen, waarin het stroomende water en de oude knuistige eikenen beukenstokken
de natuur in haar volheid en afwisseling doen zien. Boomgaarden met oude
appelboomen groenen met donker groen; de rotsen van Valkenburg en omstreken
zijn in Nederland de eenige steenmassas, die het landschap tooien met forschheid en
kracht. Daarentegen in het Noorden van deze provincie liggen de breede stille
heidestukken met hunne eenzame bosschen. Vlak en wijd strekt zich daar het land
uit. Dit verschil van gesteldheid van den grond drukt zich af in de bevolking. In het
Noorden is deze in zich zelf gekeerd en boersch van uiterlijk, ook ernstig en
goedaardig, in het Zuiden daarentegen expansief, vroolijk van wezen en lenig in hare
bewegingen, doch minder goedaardig, meer pretentieus, oppervlakkiger en meer
geneigd tot spot. Dit is het algemeene onderscheid, doch voor iedere dorpsbewoner
verschilt zijn eigen dorp zeer veel van het naastliggende, wat het karakter van het
volk betreft; dit zal wel overal het geval zijn, maar een vreemdeling merkt natuurlijk
daar niets van.
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Wanneer men van Sittard tot in Luxemburg en den Elzas reist, valt de groote gelijkenis
op en wat de bevolking en wat het uiterlijk aspect van het land betreft. Het lijken
dezelfde menschen, mannen zoowel als vrouwen. De gelijkenis houdt zich dus in
stand van Noord naar Zuid, maar niet van Oost naar West en ik doe de vraag: Ware
het toch niet beter, dat het oude Middenrijk werd hersteld en een barrière werd
opgetrokken tusschen de aartsvijanden, die ook na dezen geweldigen oorlog op de
loer blijven liggen, hoe zij elkander nog een keer zullen kunnen bespringen?
1920.

Frans Erens, Vertelling en mijmering

195

Uit de Pyreneën.
Wij Europeanen hebben weinig of geen bergland, dat met de Pyreneën kan worden
vergeleken. Niet de Alpen zelfs, al zijn zij hooger, geweldiger. Zij zijn meer ijzig,
meer Noordpoolachtig. De Pyreneën zijn milder. De Alpen zijn niet omweven zoozeer
met tallooze netten van sagen, die de Pyreneën hullen in een waas van geheimzinnig
aardeleven. Eenzamer ook voelen deze bergen aan. Zij zijn niet zoo veel doorploegd
door s menschen wegen. Zij zijn minder bekend, maagdelijker van aanzien. Zij zijn
als een liefde-uiting der Europeesche aarde en het is als of van hen melodieën
opstijgen van fijneren sferenklank. Taine heeft er iets van gevoeld, toen hij zijn boek
schreef over de Pyreneën, dat hier en daar een gedicht lijkt van intellectueele stijging
en daling. Meer dan in de Alpen huist hier nog de beer en de izard, de gems der
Pyreneën, komt er nog dikwijls voor, al vermindert ook deze in de laatste jaren meer
en meer. Ook de wolf is er nog niet uitgestorven. Evenals in de Alpen kringelt de
arend daar over de afgronden. Het epos dier bergen, la Chanson de Rolande heeft
zijn gouden mantel gespreid langs menigen berg en in menig dal en ze bevolkt met
gestalten gelijksoortig aan het land, waar zij door heen trokken. Een rijkdom van
legenden stijgt op uit de diepten. Zij omwemelen, doorkruisen die luchten, spannen
van top tot top hunne draden. Bouwvallen van middeleeuwsche kasteelen liggen te
brokkelen in het heetbrandend zonnelicht. Op en neer gingen de tijden. Volkeren
kwamen hier, die gingen van Noord naar Zuid; en ook van Zuid naar Noord togen
zij hier langs om elkander te vernietigen. Dan vluchtten de autochthonen in duistere
spelonken van door den mensch nog niet betreden bergpassen om betere tijden af te
wachten. Zoo drijft als een eiland te midden van de zee der veelvoudige verandering
het land der Basken, onaangetast door de
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omringende volkeren, laatst overblijfsel van een geheimzinnige vóórwereld. Waar
komen ze vandaan? Welke taal is de hunne? Men weet het niet. En tot nog toe hebben
de onderzoekers zich tot gissingen moeten bepalen. Er zijn Fransche Basken en
Spaansche Basken, maar de laatsten hebben hun karakter intacter behouden. Het
Baskisch is voor den vreemdeling eene taal, die niet aan te leeren is. Om die te kennen
moet men in de Guipuzcoa zijn geboren. Dit land heeft zijn eigene couranten in die
taal geredigeerd en zij wordt er overal gesproken. Eigenaardig is voor den vreemdeling
het aanhooren daarvan. Wanneer men b.v. twee Baskische jonge meisjes hoort
spreken, schijnt het, dat zij in ééne minuut meer woorden gebruiken, dan wij in twee
of drie. Zoo vlug volgen de woorden elkander op. Het lijken alle zeer korte woordjes,
als heele fijne hagelkorreltjes, terwijl, als wij spreken in onze noordelijke talen, wij
meer grove munitie schijnen te gebruiken. Men staat verbaasd, ja versuft tegenover
dit geheimzinnig gebabbel. Zij kletsen, zou men kunnen zeggen, met hevigheid en
drukte. Zoo wel bij de Fransche als bij de Spaansche Basken zijn de mannen niet
groot. Zij hebben geen bizonder type. Doch de vrouwen bij de Spaansche Basken,
hebben dat, naar ik meen, wel. De vrouw heeft daar een rond, in ieder geval dik,
ietwat papperig, meestal bleek gezicht. Zij is eerder forsch dan subtiel gebouwd;
haar grootte is middelmatig. In het Fransche Baskenland is het gezicht van de vrouw
meer beenderig, terwijl de mannen ongeveer gelijk van voorkomen zijn.
De Basken zijn mogelijk de achtergebleven restanten van het verdwenen volk van
Atlantis. Zij hechten aan hun land, aan hun streek en de bekende Engelsche reiziger
in Spanje, George Borrow, noemt de Basken, voorbeelden van trouw, paragons of
fidelity. In hun land vonden dan ook de Carlisten hun meesten aanhang.
***
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Is het niet een droom te zitten in een afgelegen dorp der Pyreneën, tusschen hooge
bergen, met bosschen behangen? Daar in dat dorp te wandelen langs de bruisende
en schuimende wateren, van alle zijden dalende en glijdende in heldere
doorzichtigheid naast uwen voet? Die droom is te verwezenlijken door eenigen tijd
zich op te houden in de badplaats Barèges.
Wanneer gij het kleine spoortje neemt dat van Lourdes over Argèlès naar Pierrefitte
gaat, moet gij daar uitstappen en vindt gij er een electrische tram, die u langs een
pracht van beboschte hellingen naar Luz brengt. In de diepte stroomt met donderend
geluid de Gave de Pau. Van Luz uit moet Barèges worden bereikt. Doch alvorens
met een omnibus, een rijtuig of te voet naar die badplaats te klimmen, is het zeker
de moeite waard een paar uren in het vriendelijke Pyreneën-stadje rond te dwalen.
Groot is het niet, het heeft nog geen twee duizend inwoners. In onze meer bevolkte
streken zou men dat een dorp noemen. Doch Luz is oud en heeft wel het recht
verkregen om stad te worden genoemd. Vier valleien monden naar het plaatsje toe.
Men heeft er een paar aardige cafés en hotels. Luz is het vereenigingspunt der dorpen
in die valleien gelegen. Daar zijn allerlei markten. Van heinde en ver gaat men er
heen en het is een groot genot al die verschillende costumes der bewoners dier
bergdorpen te zien. Daar ontmoeten zij hun vrienden, die even als zij in de stilte der
dalen hun leven doorbrengen. Doch daar ontplooit zich ook hun ziel en worden zij
vroolijk, zij die in stroeve denkingen gewoon zijn naar hun smalle luchtstrooken te
turen. Luz, ja daar is een oogenblik licht bij aankomst uit het donkere dal.
De eerbiedwaardige steenen van de aloude église des Templiers vertellen de
geschiedenis van vele eeuwen. Als een vesting verheft zij zich daar op een stille plek.
Boven bij het dak eenige kleine vensters, geen andere verlichting. Een
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toren, waarin een klok zichtbaar is. Zij is omgeven door een gekanteelden muur,
waarop een vierkante toren. De stilte is volkomen. Het gras groeit er op het pleintje
en een enkel winterkoninkje of bastaardnachtegaaltje zoekt er in de spleten zijn maal
van den dag.
In het begin van den herfst wordt op de berghellingen rondom Luz het gras door
de herders verbrand, opdat er in het volgende jaar een beter gras zou mogen
opschieten. En het is een fantastische aanblik in den avond tegen de in het gezicht
komende sterren de vuren te zien op de hooge bergen, geheimzinnig en ver, als
stilstaande meteoren. De wandelaar, die van Luz naar Barèges gaat op een zachten
herfstavond, voelt eene verinniging met het landschap, eene blijdschap, die hem
kracht geeft en opheft bij het klimmen van den weg, terwijl de wateren, die aan zijn
zij vallen van diepte tot diepte, zingen het lied van den zuidelijken nacht. En moedig
stijgt hij langs het frissche groen door de geurige lucht.
Tegen November verlaten de meeste inwoners van Barèges het dorp. De houten
huizen, die voor het zomerseizoen waren gezet, worden afgebroken, de gemeubileerde
woningen en de hotels worden gesloten en slechts een paar huisgezinnen blijven
achter om alles te bewaken. Zij zorgen voor hunne provisies van levensmiddelen en
hun voorraad van stookbrand, want de winter in Barèges is bizonder lang, ruw en
hard en snijdt de gemeenschap met de buitenwereld af.
De wateren van deze badplaats behooren tot de meest werkzame, energieke van
Frankrijk. Zij bevatten o.a. een organische stof, die in geen ander mineraalwater
wordt gevonden en die men Barègine heeft genoemd. Deze is slechts nu en dan
zichtbaar in het glas, wanneer men aan de bron drinkt. Zij ziet er uit als een weeke,
draderige witte stof. 'Hè, wat heb ik in mijn glas?' klaagde ik aan de juffrouw.
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Maar spoedig werd ik gerustgesteld door de verzekering: 'Cest la Barègine qui coule.'
Het water is warm en verkwikt de nuchtere maag. Les eaux de Barèges font des
miracles, zegt het volk in die streken en zij vertellen u van menschen tout couverts
de croûtes, die na drie weken te hebben gebaad, volkomen waren genezen. Er is ook
een militair hospitaal, een groot gebouw voor zieke soldaten. Deze gaan s nachts
door een onderaardschen gang, die van het hospitaal naar het Etáblissement des
thermes leidt, naar het badhuis, om overdag een al te groote drukte te voorkomen.
De baden van Barèges zijn van ouden datum. Wel dateeren zij niet van de
Romeinen, maar in 1500 worden zij al vermeld. In de 18de eeuw komen zij in de
mode en in de laatste vijftien jaren vóór de revolutie is die badplaats het verzamelpunt
van de Europeesche groote wereld.
In de kapel van het Hospice Ste. Eugénie, gesticht door keizerin Eugénie, woonden
wij des avonds een lof bij. Het jonge meisje dat overdag de glazen thermaalwater
uitdeelde in het établissement thermal was daar de voorzangster en in de schemering
van het kaarslicht en door de wolken van wierook, klinkt hare stem als in een
sprookjeswereld. De kapel is geheel vol van menschen en het schijnt alsof die gebeden
in de wereld der Pyreneën zuiverder en krachtiger opstijgen naar den hemel. Vooraan
zaten de zusters, allen gekleed in lichtgrijs met groote witte kappen en later zie ik er
in den parloir eenigen bij elkaar zitten bij een klein koperen petroleumlampje om
een ronde tafel met de hoofden bij elkander, terwijl ze naaiwerk verrichten, druk
pratend en lachend. Eene dezer met wie ik een gesprek had, wilde absoluut, dat ik
een lang gedicht zou maken ter eere van de overste, die haar vijfentwintigjarig
jubileum binnen kort zou vieren. Toen ik al opwierp, dat ik een vreemdeling was en
de Fransche taal niet zoo machtig, scheen zij dat niet te begrijpen. Ik was nu eenmaal
een schrijver, meende zij,
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en dus moest ik ook een gelegenheidsdichter zijn. Ik beloofde er mijn toenmaligen
kennis Adolphe Retté voor te spannen, die in de buurt was. Maar ook hij bleek zich
niet tot het zingen van gelegenheidsgedichten te kunnen leenen.
Taine is niet goed over Barèges te spreken. Hij heeft er veel kou geleden,
daarenboven bezocht hij die plaats, toen de baden nog in gebrekkigen toestand waren.
Dat was in 1857. Il faut avoir beaucoup de santé pour y guérir, zegt hij. Dat is nu
alles veranderd en sedert een zoo langen tijd kan de inrichting en het wezen van een
badplaats zich gemakkelijk wijzigen. In het middaguur, wanneer de betalende
badgasten aan het eten zijn, komen enkele arme menschen, vrouwen met zieke
kinderen uit de bergen naar beneden, die dan kosteloos mogen baden. De badgasten
hebben weinig hinder daarvan en in de laatste jaren zijn de baden in goeden toestand.
Men wordt er ook niet lastig gevallen door opdringerige of winzuchtige badknechten.
Ik spreek van de jaren, die onmiddellijk aan den oorlog voorafgingen en die toestand
zal wel niet zijn verslechterd.
Barèges wordt alleen bezocht om er de genezing te vinden en wanneer men tevreden
is met het aspect eener grootsche natuur, wanneer men alleen de heilzame aardekracht
wil laten werken op zijn geest en lichamelijk gestel, dan is die plaats daar voor
geschikt als geene andere. Het dorp bestaat alleen uit een lange straat, gelegen in een
enge vallei en van daar is men dadelijk in de bergen. Grenzende daaraan hangt langs
de helling een prachtig beukenbosch onder welks bladerdak de heerlijkste wandelingen
zijn te doen. En langs andere hellingen loopen talrijke paadjes. Wel is Barèges geen
doorgangsplaats zoo als Saint Sauveur, dat op tien minuten afstand van Luz ligt en
ook thermale wateren bezit. Ja, Saint Sauveur is een heerlijk plaatsje met mooie
huizen, regelmatig gebouwd, klein en lommerrijk gelegen, doch de qualiteit van het
thermaalwater staat ver beneden dat van Barèges.
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Op die bergpaadjes bij Barèges is het heerlijk wandelen. Het is soms wel wat lastig,
want men moet op die enge passages langs steile hellingen dikwijls plaats maken
voor een kudde koeien, voortgedreven door een herder, gedrapeerd met de sierlijke
plooien van een bruinen mantel, de Baskische muts op het hoofd, den staf in de hand.
Hunne dieren zijn altijd bleekgele beesten, niet zoo vol als in Holland, maar gespierder
van bouw. Wandelend op de paadjes ziet men ook, dat de landarbeid in die streken
heel wat harder is dan bij ons in het vlakke veld. Op een heel klein akkertje, waar
tarwe op moest worden gezaaid, zag ik een man ploegen met twee gele ossen langs
de steile helling, langzaam, heel langzaam zijn ploeg drijvende door de harde aarde.
Zijn vrouw ging vooruit en hakte met een houweel den grond open. Het gebeurde
alles ontzettend langzaam, maar het gebeurde in groote rust. Het was alsof de aarde
er om heen, de bergen door hun grootschheid die rust veroornaakten, want het
grootsche gaat langzaam voort. Wij, in het land der fietsen en autos, wij zijn immers
zoo klein geworden tegenover de natuur. Wij zijn als de woedende vechters met de
afstanden. Maar niet wij zullen overwinnen, doch de natuur zal wel altijd meesteres
blijven, de natuur, die gaat met langzamen zekeren tred. Somtijds ook is de helling
zoo stijl, dat een man bij het maaien zich moet vastbinden met een touw aan een
boom om niet af te glijden in de diepte.
In de verte ziet men tegen de bergen de kudde schapen. Zij lijken tegen de helling
aangekleefd en loodrecht te grazen boven de diepte. Maar zij glijden niet af, zij
kennen de waarde van iederen stap. Zij vormen grijze plekken tegen de hoogte en
in de verte lijken zij onbewegelijk. Een paar maal in de week zag ik ze naar de barak
van een slager komen, die er een paar wilde uitzoeken. Alsof de dieren een voorgevoel
hadden van de noodlottige gebeurtenis, kropen zij alle bij elkander, verborgen hun
hoofden in elkanders wol,
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diep in de laagte. Daar greep de slager er een of twee uit en de andere blijde, dat het
onheil hen niet had getroffen, togen weer verder.
Barèges heeft veel van lawinen te lijden. In 1907 had een groote catastrophe plaats.
Veel houten en steenen huizen werden weggevaagd, gebroken als glas en langen tijd
had men noodig om de sneeuw op te ruimen, die in de nog staande gebleven woningen
was gedrongen. Ook eenige menschen verongelukten. Bijna ieder jaar blijft de sneeuw
tot in Mei beneden in het dorp liggen. De aanplanting van bosschen op de hellingen
is het eenige middel ter beveiliging tegen de lawinen. Er is sinds 1907 dan ook goed
voor gezorgd.
Op straat werden wij aangesproken door eene nog jonge vrouw, die ik onder de
menigte menschen al dikwijls had opgemerkt. Zij viel op door een buitengewoon
slimmen en hartstochtelijken blik en de energie van hare bewegingen, zij was bruin
van gezicht. Zij vroeg ons of wij niet een rijtuig voor Gavarnie wilden nemen, haar
man zou er ons wel heen brengen. Je mappelle Marie Marcou. En toen ik weigerde,
ging zij stil met breien door enzocht anderen aan te klampen. Doch bijna iederen dag
werden wij door die vrouw aangesproken, die telkens besloot: Je mappelle Marie
Marcou. Zij vertelde ons ook, dat er in het vervolg iederen Zondag een mis zou
gelezen worden in Barèges en zij uitte haar blijdschap in de meest enthousiaste
bewoordingen. Zij sloeg de oogen ten hemel en zei: Oh comme nous sommes contents
davoir une messe! Des avonds vertelde ik aan den aumônier van het hospice van
mijne ontmoeting met die vrouw, die zoo hoog van haar vroomheid opgaf. De
geestelijke begon hartelijk te lachen en zei, dat ze nooit in de kerk kwam, dat ze
alleen aan de deur van de kapel de badgasten opwachtte om hun rijtuigen te verhuren.
De aanhouder wint, want ten slotte zijn we met Monsieur Marcou naar Gavarnie
gereden, een tocht van eenige uren.
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Herinneringen aan Parijs.
Het is reeds lang geleden, ik durf haast niet zeggen hoe lang, dat ik in Parijs woonde.
Als jongetje van veertien jaar was ik er al eens acht dagen geweest, ik was toen van
mijn begeleiders afgedwaald en liep op goed geluk door de straten. Hoe meer ik ging,
hoe trotscher ik werd, zoo alleen door Parijs te durven wandelen. Ik kwam langs een
groot gebouw en naar de afbeeldingen, die ik in een oud nummer van Le Magasin
Pittoresque had gezien, docht het mij, dat ik voor het Louvre stond. Om zeker te zijn,
vroeg ik aan een heer, die voorbijkwam: 'Is dit het Louvre, mijnheer?' 'Ja, zei de hij,
'dat is het Louvre.' Ik zie den man nog voor me, hij was gladgeschoren, tamelijk
groot, hij had een deftig voorkomen, hij liep met een wandelstok en had een
portefeuille onder den arm. Op mijn vraag bekeek hij mij wantrouwend,
waarschijnlijk, omdat hij niet kon begrijpen, dat iemand niet zou weten, dat dat het
Louvre was en ook omdat hij niet begreep, wat ik met die vraag wilde. Je vraagt toch
niet: 'Is dat de Seine? Is dat de zon, die daar schijnt?' Ja, ik wilde zekerheid hebben,
die zekerheid moest mij worden bevestigd door een menschelijke stem, die zekerheid
zou mij trotsch maken, mij, den kleinen jongen, die nog meer behoefte had aan de
menschelijke gezagsstem dan aan de autoriteit van een plaatje, dat toch zeer
nauwkeurig was. De man sprak trotsch en met een zekere minachting keek hij op
mij neer, nadat zijn eerste wantrouwen was verdwenen.
Na mijn afdwalen vond ik gelukkig den weg naar huis, maar eerst, o toeval van
Parijs, ontmoette ik op mijn weg vier menschen van mijn reisgezelschap in een open
rijtuig gezeten. Deze mij ziende alléén wandelen, hielden stil en wilden mij
meenemen, nadat zij van hunne verwondering waren bekomen, maar ik zei, dat dat
niet noodig was, dat ik wel weer gauw bij hen zou zijn in het hotel en mijn aplomb
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was zoo volkomen, dat zij geen bedenking hadden mij den terugweg toe te vertrouwen.
Des anderen daags kwam ik met mijne reisgenooten weer langs het Louvre en wij
zagen daar onder de groote poort een schildwacht, waarop een onzer, die zijn
litteratuurkennis wilde luchten, op plechtigen toon Malherbes woorden declameerde:
Et la garde qui veille aux barrières du Louvre, enz.
Zoo werd het op school aangeleerde tot werkelijkheid en deze werkelijkheid,
waarop ik aldus door jarenlange kostschoollessen was voorbereid, was daarom voor
mij des te kostelijker en vervulde mij met het gevoel van eigenwaarde: want ik, kleine
jongen, beleefde dat met een grootsch gevoel; want ik besefte, dat ik iets had bereikt
en ik was tevreden innerlijk, dat de school niet was voor de school, maar voor het
leven.
***
Jaren gingen voorbij en wederom kwam ik te Parijs, nu een twintigjarige. Aan de
stadsdouane werd mijn handkoffer streng onderzocht, maar ik liet het toe zonder
wrevel en ik geloofde, dat de Franschman mij geen kwaad wilde. Een groote, forsche,
sombere vrouw uit het volk, zonder hoed, die met den douanier praatte, de eerste
Parijsche vrouw, die ik nu zag, boezemde mij een romantischen eerbied in. Zij
verpersoonlijkte mij de stad Parijs en zij kwam mij voor als een gestalte van Sue of
van Fréderic Soulié. De jeugd ziet het individu in het kader van duizenden en de
enkeling wordt voor haar symbool.
Parijs maakt op een jongen en ook op een jonge vrouw of man een diepen indruk.
Deze indruk blijft ook in latere jaren nog nawerken en wordt door de herinnering
verlevendigd. Die eerste impressies van de jonge jaren, men krijgt ze later niet meer.
Maar ook voor hem, die Parijs op lateren leeftijd voor het eerst betreedt, gebeurt er
iets ongewoons
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in zijn leven. Er wordt iets vervuld van zijn meest onbewusten levenswensch, er gaat
voor den mensch van rijpen leeftijd een licht op, een licht waarin hij de droomgestalten
van zijn leven tot meer tastbare vastere vormen ziet verwerkelijkt. Want die stad
heeft onze moderne cultuur geschapen en de bewegingen van het leven in de meeste
landen zijn een reflex van die, welke in Frankrijks hoofdstad een aanvang namen.
***
Paris, Paris est la cité mère,
Paris est le lieu solennel
Où le tourballon éphémère
Roule sur un centre éternel.

Zoo zong eens Hugo, de groote bewonderaar van zijne stad.
Is dat nu alles veranderd op het oogenblik? Heeft de laatste groote oorlog, zonder
juist Parijs te doen zinken in belangrijkheid, niet andere naties in hunne steden doen
rijzen, zoodat het torenhooge uitsteken boven het overige deel van de wereld weinig
meer te merken zou zijn? Ik weet het niet. Wat er nu in wording is, is nog niet recht
duidelijk, maar in ieder geval kan men zeggen van Parijs tot op heden, dat het was
universeel, terwijl London, Rome, Berlijn waren, wat men zou kunnen noemen:
speciaal. Dat wil zeggen: men nam aan, dat wanneer er iets uit Parijs komt, er een
algemeene invloed zal zijn, dat het zal worden nagevolgd, dat er eene idée-mère is
ontstaan. Uit Parijs kan alles voort komen, alle soort van menschentypen en alle soort
van menschelijk werk. De heilige, de meest mystiek aangelegde mensch kan in Parijs
worden geboren en er leven, zijn natuur volgen evenals de grootste misdadiger, de
meest van het pad der gerechtigheid afgedwaalde er zijn sinistere daden kan uitvoeren.
Het is de stad van den man der weten-
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schap, de stad der kunstenaars even goed als die van den gewonen filister. Het is de
stad der groote eenzaamheid en de stad van het gezellige leven. Wat bergen die
facades achter hunne vensters en muren? Zijn het niet dikwijls geheele romans,
onbekende romans, die eeuwig onbekend zullen blijven en nooit zullen worden
geschreven? Wat bergen die duistere huizen, die spelonken, die nooit door de zon
worden verlicht in hun binnenste? Is het een nameloos geluk of het scherpste leed?
Ga in de buurten van Notre Dame en zie de oude cavailles met hunne vooruitstaande
buiken, want de oudste huizen van Parijs hebben dat gekregen en hellen niet over
met hunne daken, zooals in de meeste andere steden. Loop door eenige oude straten
van het Quartier Latin, ze zijn heden nog dezelfde, die zij waren vóór twee honderd
jaar. Wat een ontelbare daden zijn er tusschen die muren gebeurd, hoeveel woorden
zijn daar gesproken en altijd nog zijn het dezelfde vloeren, dikwijls van gebakken
steen uit vervlogene eeuwen. Diezelfde kamers van het Quartier Latin werden eenmaal
bewoond door de heldinnen van Murger en hijzelf heeft daar gehuisd in een van de
mansardes. Als hij zijn concierge noodig had, liet hij van de hoogste verdieping door
de trap een scherf in een briefje gewikkeld vallen, waarop de concierge in zijn loge
wist wat hem te doen stond. 'Je woont heel hoog', zei een vriend tegen hem. 'Oui,
sous loeuil de Dieu', antwoordde hij.
***
Parijs heeft aan de wereld zijn stempel gegeven, zooals vroeger Rome en daarvoor
Athene. Tot nog toe is er geen andere stad verrezen die aan de hoofdstad van Frankrijk
die rol heeft ontnomen. Zou op het oogenblik haar alom indringende kracht hebben
uitgewerkt? Er zal wel een tijd moeten komen, waarop dat zal plaats hebben. In ieder
geval is de decadentie nog niet zichtbaar, maar de juiste waarnemer, hij die
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op den uitkijk staat in den wisselende stroom der geschiedenis meent lichte
veranderingen te bespeuren. Zijn het niet de Franschen zelf, en met name de
nationalisten onder hen, die de provinciesteden willen in de hoogte brengen en dat
natuurlijk ten koste van Parijs? En veilig kan men zeggen, zonder juist een groot
ziener te worden genoemd, dat ook deze metropolis eenmaal het lot zal deelen van
hare voorgangsters, van Babylon, Athene en Rome. Maar laten wij niet vragen, wat
er zal zijn, of Parijs zijn macht, zijn invloed heeft verloren of dat die nog grooter zal
worden. Het feit is er, dat Parijs de hoofdrol heeft gespeeld in het treurspel der
geschiedenis, zoowel van de middeleeuwen, als van den nieuweren tijd. Reeds Goethe
zeide het aan Eckermann: 'Iedere stap op een brug of een plein herinnert daar aan
een groot verleden, op iederen hoek van een straat heeft zich een stuk geschiedenis
afgespeeld.' Dit geldt alleen voor het oude Parijs, het gedeelte, dat niet in de laatste
vijftig of zestig jaren is bijgebouwd.
In 1881 woonde ik in het Théatre Cluny een redevoering van Clémenceau bij en
ik hoor hem nog uitroepen: 'In deze buurt zijn er overal gewichtige feiten gebeurd.
Cette salle même a été encombrée de cadavres.' Zoo vertelde mij de patronne van
mijn hôtel in het Quartier Latin, dat in de cour van datzelfde hôtel vier communards,
die zich op de kamers hadden verscholen, door de Versaillais werden gefusilleerd.
Zoo is iedere plek van het oude Parijs gewichtig, en de geschiedenis is het, die
aan die stad haar gewicht geeft. Berlijn was tot voor den oorlog een stad bijna zonder
geschiedenis, Parijs is doorweven en omgeven met de draden van geweldige
gebeurtenissen. Het is dan ook niet alleen het uiterlijk aspect, dat de groote bekoring
is geweest van die stad, het is haar innerlijk, haar karakter en het onverklaarbare dat
daarvan uitging. Ja, het onverklaarbare. Julianus, de
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Afvallige, onderging reeds die bekoring, het was onder zijn regeering, dat Lutetia
genoemd werd Lutetia Parisiorum. Hij sprak van zijn 'dierbaar Lutetia.' Parijs had
toen nog geen verleden. In lateren tijd zeide Karel V, dat Rouaan de grootste stad
van Frankrijk was, want Parijs dat was een wereld. Bewondering, en wel een geheel
moreele, oogste die stad gedurende den loop der eeuwen. 'Ah!' zeide Gibbon, 'als ik
rijk en onafhankelijk was, dan zou ik mij in Parijs vestigen.' En Hume zei: 'Ik had
gedacht, dat ik mij daar zou neerzetten voor de rest mijner dagen.'
Niet iedereen denkt meer zoo. Zijn dagen in Parijs te eindigen, slechts weinigen
verlangen dat. Zeker niet de Fransche provinciaal, die na in Parijs zijn geld te hebben
verdiend, niets vuriger wenscht dan die stad te verlaten en in de provincie zijn kool
te gaan planten. Het is dus tegenwoordig eerder omgekeerd; men wil er zijn jeugd
en rijperen leeftijd doorbrengen maar niet zijn ouderdom en dat is een gevolg van
den modernen tijd en de veranderingen, die hij heeft meegebracht. De Fransche
hoofdstad is de arena, waar de jeugdige krachten zich ontplooien, maar die weinig
geschikt is voor den ouderdom, wanneer deze niet vrijwillig afstand kan doen van
het wereldsche genot en het wereldsche streven. Het raderwerk van die stad is te snel
en meedoggenloos en de ouderdom, zoo min als de ziekte is er op zijn plaats. Ziekte
en ouderdom drijven den mensch naar de groote natuur terug. Het leven eener drukke
wereldstad gaat zijn gang langs vaste bewegingswetten. De oogenblikken zijn kostbaar
en iedere nagelaten of verzuimde activiteit brengt teleurstelling of stoornis. De stap
in de straat moet worden geregeld naar den algemeenen stap. De sprong op de autobus
of tramway moet geschieden naar het vaste tempo van hun gang. De ouderdom is
daar niet meer op zijn plaats, omdat hij niet meer kan roeien in den vollen
menschenstroom. Dat was in de vorige eeuwen geheel anders
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en de woorden van Gibbon en Hume zijn zeer begrijpelijk.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat sedert het einde van den oorlog in Parijs veel is
veranderd en naar de laagte gegaan en niet oninteressant zou het voor hem zijn, die
deze stad goed kent en al hare openbaringen vroeger heeft doorleefd, nu te gaan
onderzoeken, wat daar anders is geworden. De nieuwsgierigheid zal daardoor in veel
worden bevredigd, het genot der herinnering zal er echter niet door worden verhoogd,
want veel is er stellig dood, wat vroeger zich uitte in allerlei vormen. Neem b.v. maar
de Académie Française, zij schijnt anders te worden en langzaam te veranderen in
eene verzameling van celebriteiten uit alle takken van menschelijke activiteit. Foch
en Joffre behooren reeds tot de leden, en hoe groot hunne verdiensten ook mogen
zijn voor hun land, zij hadden bij hun lauweren moeten blijven en konden de groene
palmen gerust ontbeeren. De litteraire verdienste is op het oogenblik onder den koepel
van het instituut slechts bijzaak. Veel is er veranderd, zeide ik, in Parijs, de groote
dichters zijn allen dood en van de groote prozaschrijvers zijn er weinig of geen meer
over. Het litteraire gehalte van de Fransche blijspelen of dramas is op het oogenblik
tot een minimum gezonken, doch die decadentie begon reeds meer dan tien jaar
geleden. Ook in de schilderkunst en in de muziek hebben in de laatste jaren na
Debussy en een paar anderen zich geen groote talenten geopenbaard. De roem van
Parijs zal op het oogenblik moeten teren op het verleden. Het tegenwoordige heeft
nog geen tijd gehad zich op te bouwen tot een schoone harmonie en wij behoeven
niet te wanhopen, dat dit eenmaal zal gebeuren, dat uit die assche van al die
bouwvallen het nieuwe weer zal oprijzen tot vollen glans. Wij weten het niet. Jammer
is het, dat wij geen enkele zekere aanduiding hebben, waaruit wij zouden kunnen
besluiten, dat de roem van de naaste toekomst die van het verleden zal evenaren.
1919.
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Levenswenken.
Je commencerai à décliner le jour que je serai content de moi.
Dit gezegde van Henri Regnault, den schilder van generaal Prims portret, is een van
de diepzinnigste, die er biologisch geuit zijn. Eene verklaring daarvan te geven is
niet gemakkelijk. Het juiste van het gezegde ligt niet in de oppervlakkige reden, dat
na de voldoening een stilstand intreedt, maar in het verderfelijke van den
bewegingsreflex van de voldoening. Deze zoude moeten worden aangetoond bij eene
explicatie, doch dit is ondoenlijk en het is daarom niet aan te raden de geesteswerking
te analyseeren. Wel kan de proef worden gedaan: dan kan er zorgvuldig door den
geest des menschen worden gewaakt en toegezien of het gezegde inderdaad de
waarheid bevat. Zoodoende kan de waarheid van het axioma worden bereikt, want
indien het niet bewijsbaar is, zal het toch wel axioma moeten worden genoemd.
In den zielstoestand van de opkomende tevredenheid zal dus vlug verder moeten
worden gestreefd, opdat de geest zich niet in stilzitten vermeie en het vermeien niet
voortdurend aangroeie, zoodat een teruggang plaats hebbe, die misschien een verdere
achteruitgang is, dan de vooruitgang geweest is.
Doch van den anderen kant zal er moeten worden gewaakt, dat de geest bij
ontevredenheid over zich zelven niet te ver afdale in de kille rillingen van het berouw.
Hierbij worde herinnerd aan het gezegde van Stendhal: Il ne faut jamais se repentir,
dat ik eens op eene wandeling te Bussum uit den mond van den schilder Henri de
Groux mocht vernemen. Als een vlammende dreiging staat dit gezegde van Stendhal,
doch het lijkt mij minder volkomen juist, dan dat van Henri Regnault, dat dat van
Stendhal verre weg in een multipliciteit van geestesbeweging en diepte overtreft.
Het komt hier aan op de herstellende reservekrachten, die het kwaad dienen te
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neutraliseeren en te verdrijven, daar waar het zich in de ziel zou willen vestigen. Hier
door namelijk geschiedt de loutering, die de regeneratie bewerkt.
Tevredenheid en berouw beiden houden den vooruitgang tegen, wanneer zij
namelijk een zekeren graad van intensiteit overschrijden, en er is steeds gevaar dezen
graad te bereiken. Tevredenheid is gevaarlijker dan berouw, omdat de omringende
zielekrachten daar bij meer hulpeloos zijn. Tevredenheid in haar hoogsten graad leidt
tot zielezelfmoord. Berouw in sommige gevallen tot den moord van het lichaam.
Overmatige tevredenheid is een bedekt werkend gift; overmatig berouw een meer
openbaar zich vertoonend wegteren. Beide moeten in die banen worden geleid, van
waar zij zelf als motoren de ziel kunnen voortstuwen. Dat zijn de richtige banen,
andere zijn de verkeerde, de kromme, die ten ondergang voeren. Noch de
tevredenheid, noch het berouw, mogen een hoogte bereiken, waar zij de daadkracht
vernietigen. Deze moet haar stof zuigen uit hen, die zijn als de wortels van een nieuw
opgroeienden boom. Zij kan dit alleen, wanneer het diep-in levende ik zijn integraliteit
heeft kunnen bewaren.
Dit zijn slechts redeneeringen, die approximatief de beide zielebewegingen in hun
werking aantoonen. Regnault, toen hij zijn bewering uitsprak, heeft dit op een moment
van intuïtie gedaan en zoo kan ieder slechts op zekere momenten tot het inzicht
komen. Het aanschouwelijke begrip van de waarheid van het gezegde is niet te geven
en kan niet door definities worden verduidelijkt.
Tevredenheid door eigen zielewerking teweeggebracht, uit eigen conclusies
afgeleid, is misschien nog gevaarlijker, dan de lof van anderen, die tevredenheid
opwekt, want men gelooft zich zelf meestal geheel, terwijl men de andere menschen
slechts ten halve vertrouwt.
***
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Vermijd dus stil te staan bij uwe tevredenheid, en laat uw geest ijlen naar nieuwe
actie-velden. Vlucht de behagelijkheid. Wanneer gij er in afdaalt, rijs spoedig omhoog;
want in die diepte zoudt gij verdrinken. Hier zij het ondeelbare moment gekozen bij
het opkomende bewustzijn, dat er voor u iets lofwaardigs gebeurd is. Vlucht liever
den lof, want hij is somtijds het wapen, waarmede men u tracht te vernietigen. Vlucht
ook den blaam, maar den lof meer dan deze. Door den lof wil men u tot stilstand
drijven. Hij is een der noodzakelijke ingrediënten in het wereldbewegen van de
algemeene menschenziel, die een geheel vormt, waaraan gij door fijne draden zijt
verbonden van uit uw individueel bestaan en waarvan ge dus een deel zijt.
Aan den uitbundigen lof stel de minachting op het juiste moment in den weg. Niet
de lawaaierige minachting, die weer naar de eeuwige reactie in het leven roept, maar
de verborgen geringschatting en onverschilligheid bij de omringende zielsaanvallen
der andere menschen. Want aanvallen doet ieder mensch, die met u in verbinding
treedt; het zij dan ten goede, het zij dan ten kwade en alle contact is een bedekte
strijd. Zonder strijd geen leven en zonder leven geen strijd. Leven is strijd, leven is
zich bewegen. Het zich bewegen is de strijd tegen den dood, tegen den stilstand.
Doch laat op het juiste oogenblik de liefde fijn druppelen in uw geest en gevoel. Stort
de olie der liefde over de golven van uwe sensaties; dit is de beste manier om ze tot
bedaren te brengen. Aldus worden zij getemd, en verloopen in de zee van het Goede.
Laat de liefde groeien en aan dien groei geen einde komen. Zij alléén behoeft niet
te worden bedwongen. Alleen dan moet zij in andere banen worden geleid, wanneer
zij voor grootere liefde moet plaats maken. Om der wille van de liefde spaar uwe
liefdekrachten. Liefde is het passieve bewegen der menschenziel door de ruimte, een
bewegen naar God toe.
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Het verlaten der passiviteit van de liefde is gevaarlijk. Alle opzet bij menschelijke
bewegingen leidt naar het kwaad.
Wij leven nu op een tijdstip van liefdeloosheid. Dit is zelfs het groote kenmerk
van dezen tijd. De liefdebronnen zijn op het oogenblik in het heelal voor ons menschen
droger, dan zij waren vele jaren geleden. Dit toonen de sociale bewegingen. Even
als aan de vlekken, die zich nu en dan vertoonen op de zon, kunnen wij, menschen,
misschien weinig aan die uitdroging doen, want wij staan voor een groot gedeelte
van onze ziel onder den invloed der algemeene werkingen in het Universum.
Doch men versta wel: de eigenlijke tevredenheid is niet te verwerpen. Die kan
Regnault ook niet bedoeld hebben. Het stabiele van de tevredenheid moet worden
bereikt; niet dat zelfbehagen, dat overgaat in een trilzieken toestand. Tevredenheid
op zich zelf is verwant aan vrede en niets is beter voor de menschenziel dan de vrede.
Hij is het onbewuste geluk: te verkiezen boven het bewuste geluk. De stichter der
Benedictijnerorde wist het zeer goed en stelde het woord Pax als wachtwoord voor
zijne leerlingen.
Het Fransche woord content komt van contendere te zamen spannen of continere,
te zamen houden. De ziel zich houdend te zamen: dat is le contentement. Let wel op
het verschil van het Fransche woord met het Nederlandsche. Bij dit laatste is het
hooge ideaal de vreedzame passiviteit. Bij den Franschman is het de sterke wil, die
de ziel te zamen houdt. Het zwaartepunt van het zielsbewegen is dus verplaatst. Bij
den Hollander is het individu ontlast, terwijl de Franschman de volle verantwoording
blijft dragen. Bij dezen is er geen overgave, maar de doorgevoerde spanning van den
willenden mensch. Wij hebben hier een staaltje van het onderscheid van beide
nationale karakters, dat in die twee woorden tot uiting komt. Zij zijn gegrond op twee
verschillende wereldbronnen. Die karakters hebben de twee woorden ge-
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maakt. Doch die woorden dresseerden weer als wisselwerking de twee verschillende
geesten.
Eene lichte tevredenheid moet er zijn, want zonder deze vervalt gij in eene
verwerpelijke onrust, die uit den booze is. Regnault, toen hij met zijn gezegde de
tevredenheid gevaarlijk achtte, doelde op die, welke tot verdieping overslaat en uit
welken put het soms moeilijk is naar boven te komen. De verdieping van gedachten
en van de gevoelens is namelijk een gevaarlijke toestand. Zij, de verdieping, de
dikwijls zeer geprezene zielstoestand, die vaak het kenmerk van eene groote
persoonlijkheid kan worden genoemd, is bij den geest van een mindere soort
gevaarlijk. De krachten tot verdieping moeten aanwezig zijn en niet kunstmatig
gewild. Zelfs bij het niet kunstmatig willen moet er voor worden gewaakt er niet
onvoorziens in te vervallen, wanneer het zelfbedwang ontbreekt en de teugels der
persoonlijkheid worden losgelaten.
Ninsistez-pas. Kom niet telkens terug op het eenmaal verklaarde. Hij, die te veel
bewijst, bewijst niets. Dat wil niet zeggen, dat objectief de gronden daar voor zouden
beginnen te ontbreken, maar de subjectieve overtuiging bij hem, die u aanhoort, zou
kunnen verzwakken. Want alles gebeurt slechts éénmaal in het leven. De feiten ijlen
en spoeden zich voort. 'Gedane zaken nemen geen keer', zegt het spreekwoord. Zij
worden ook niet twee maal gedaan. De lichtzinnigheid is over het algemeen te prijzen,
want zij maakt het bestaan licht, dat wil zeggen: zonnig en dat wil ook zeggen: niet
zwaar. Zij doet ook de lichamelijke krachten zich voegen in het wentelende
wereldgebeuren. Zij kan zijn de noodzakelijke schakel van de keten der evenementen.
Goethe sprak reeds van den holden Leichtsinn. Wel is Goethe niet voor allen en
iedereen de levenskunstenaar, naar wiens lessen zij hunne daden kunnen richten;
want zijne daden pasten bij zijne natuur en karakter, dat eene uitzondering was onder
de men-
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schen: Eerder zou Montaigne voor een grooter aantal kunnen dienen als gids. Doch
dikwijls moet er worden geluisterd naar den grooten Duitscher; menigeen kan hij
zijn ten voorbeeld.
Het is dus raadzaam te vluchten de verdieping der sentimenten, wanneer zij niet
kunnen worden gedragen en omvat door de persoonlijkheid. Laat dan voortijlen uw
ziel met hare bovenlagen, gij zult dan komen tot den vollen vrede en rust.
Dit alles is een zoeken en tasten rondom het gezegde van den schilder Regnault.
Bewijzen doen deze gedachten het niet, doch zij wijzen in de richting. Regnault zelf
had het niet kunnen bewijzen, wanneer hij het had getracht te doen; doch de waarheid
daarvan heeft hij zeker aanschouwd in een helder oogenblik van zijne intuïtie.
1921.
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