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Aan haar, die samen met mij God gevonden heeft: de moeder van Pieterke,
Anne-Marie en Janneke-Frans.
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Inleiding van Léon Bloy
‘Vobis datum est nosse mysteria regni caelorum. Aan U is het gegeven de geheimen
van het Koninkrijk der hemelen te kennen.’ Aldus spreekt onze Heer Jezus Christus
in het Evangelie.
De hedendaagse schare, die aan dat Koninkrijk niet gelooft, gaat vanzelf de
geheimen zoeken van het andere Koninkrijk. Want het is onbestaanbaar, dat een
wezen ‘naar Gods beeld en gelijkenis’ buiten het Geheim zou kunnen. Zonder brood,
zonder wijn, zonder dak, zonder liefde, zonder geluk kan men leven, zonder Geheim
onmogelijk. De natuur van den mens roept erom.
Zeker, ik weet wel, dat vele ‘redelijke’ dieren zestig of tachtig jaar schijnen te
leven en dan op een goeden dag naar het kerkhof gedragen worden, zonder dat zij
ooit uit het Niet hebben kunnen geraken. Verscheidenen van hen zijn zelfs tijdens
hun overgang van den moederschoot naar het graf beroemde mannen geweest. Alleen
al het getal, door de Sorbonne, de Académie of het Parlement opgeleverd, is
aanzienlijk. Van de kwelling van het Geheim heeft die voorname menigte niet het
flauwste vermoeden. Zij heeft aan de waarneembare werkelijkheden genoeg: alle
overige dingen bestaan niet.
Maar de werkelijke mensen, de werkelijk levende mensen, degenen, die hun ziel
niet tevergeefs ontvangen hebben, zij lijden en schreien als verlatenen, zolang zij de
Kerk niet hebben gevonden, die den sleutel bewaart van alle geheimen. Zo is het ook
Pieter van der Meer de Walcheren vergaan, mijn geliefd petekind, wiens prachtige
boek ik hierbij voorleg aan allen, wier harten in staat zijn om te sidderen en te beven.
Zeker, hij is een dichter en zelfs één van die dichters op wie een volk groot kan gaan,
dat wil zeggen: een vat van lijden, één van die wezens, die alleen maar omhoog
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kunnen vallen en die tot hun voortdurende kwelling gevangen zitten in het slijk
omlaag. Ongetwijfeld zullen zij tot stof wederkeren, zoals alle andere stervelingen,
doch van hun stof zal er iets toegevoegd worden aan den Melkweg.
Pieter van der Meer de Walcheren is geboren in Holland, achter dien
onoverkomelijken dijk, dien Calvijn vier eeuwen geleden gebouwd heeft om heel
een volk voor altijd van de Kerk te scheiden.
Hoe is het hem mogelijk geweest om op zijn dertigste jaar over die wering heen
te klimmen? Moet men het toeschrijven aan zijn aristocratisch voorgeslacht, dat hem
er toe dreef, het geestelijk Huis van zijn verre voorvaderen weer te betrekken? Was
het heel eenvoudig de huiverende afschuw van een kunstenaarsziel, die onder
vreugdekreten ontsnapte aan de grenzeloze afzichtelijkheid van het Calvinisme? Of
moet men liever zeggen, gelijk hij het zelf veronderstelt, dat in hem - door de
alomvattende Gemeenschap der Heiligen - eindelijk op geheimzinnige wijze een
nederig gebed, door een onbekende gestort, is gaan ontkiemen, één van die gebeden,
die door Gods Adem worden meegedragen als de voortwaaiende zaden, waarvan
men de herkomst niet weet en die juist op de voor hen bestemde plek neerkomen?
Dat alles blijft diep verborgen en het zal een paradijselijke vreugd zijn, om ééns te
weten, aan welke broeders naar den Geest wij de goddelijke Gave te danken hadden.
Doch alvorens zij het wonder van de Genade mogen beleven, moeten dergelijke
zielen nog zoveel kwellingen doorstaan! Slechts zelden hoort men iets zo aangrijpends
en hartverscheurends als de kreten van dezen dichter, die zijn dorst niet vermag te
lessen aan iets anders dan het Oneindige en die zijn wanhoop uitschreeuwt, omdat
hij in zijn kerker van onbestendigheden geen uitweg vindt.
Hij weet, dat de Waarheid hem onbekend is; hij houdt haar voor ontoegankelijk;
hij voelt zich gevangen in een onmetelijk net van geheimenissen, waarvan hij geen
maas kan breken, en hij heeft geen enkele hoop op hulp.
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Wanneer een arme mens, die van kindsbeen af in de duisternis opgesloten heeft
gezeten, door God zozeer bemind wordt, dat hij het verlangen opvat Hem te leren
kennen, zal hij Hem overal zoeken, onder eindeloze kwellingen en ontgoochelingen.
Hij zal hem alleen dáár niet zoeken, waar Hij is, in de onfeilbare Kerk van Christus.
Voor hem bestaat die Kerk niet en kan die Kerk niet bestaan. Dat heeft men hem zo
dikwijls voorgepraat! Zij alleen is onmogelijk, want bovennatuurlijk en dientengevolge
onvruchtbaar, onmachtig om te leven en onmachtig om het leven te geven.
Onuitsprekelijk droevig en deerniswekkend is het, zulke ongelukkige wezens te
zien, die in de diepte van hun ziel - als de klanken van een verre, smekende klok Gods roep vernemen en die dan her en der om de Kerk heen lopen te schreien, zonder
op de gedachte te komen, er binnen te gaan. Niemand heeft beter dan Pieter van der
Meer de Walcheren dien smartelijken kruisweg gekend, die mateloze pijn, die in het
eerste gedeelte van zijn boek - vóór het ogenblik van zijn wonderlijke bekering - met
zoveel kracht is uitgezucht.
‘Ik geloof immers aan niets,’ zegt hij, na de bekentenissen van een verdorven mens
aanhoord te hebben. ‘Ik kan dien man en zijn daden dus niet veroordelen. En in naam
van wat of wien zou ik dat vermogen? Wáárom zou hij anders hebben moeten
handelen, daar het hem een lust was aldus te leven? Alles is geoorloofd. Ik weet dat
wel. Heb ik zelf wellicht niet afschuwelijker dingen gedacht, en in die gedachten en
voorstellingen behagen gevonden? Een ieder is vrij om te doen wat hij verlangt,
indien hij slechts den moed ter volvoering heeft. Die man heeft zich niet laten
beperken door bekrompen meningen. Aan wien of wat is hij verantwoording schuldig
voor zijn daden? - Aan niemand en niets. Want er is niets boven hem. Hij heeft gelijk
en ik heb ongelijk. Alles is geoorloofd. Er zijn geen grenzen. Er is goed noch kwaad.
Alles is geoorloofd. Maar waarom snikt in mij het verlangen?...
Waarom kunnen wij niet tevreden zijn met het tijdelijke, het begrensde, het eindige?
Waarom zoekt mijn geest het oneindige,
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het eeuwige? Ik kan mij het einde niet denken, en de eindeloosheid, de eeuwigheid
is als een bodemloze afgrond: een steen valt en deze zal nimmer, nimmer, nimmer
een bodem bereiken. Ik kan mij daar geen voorstelling van maken...
Ik sta van verbijstering geslagen voor het schouwspel van dezen nacht vol sterren,
boven de aarde. Hoeveel millioenen mensen stonden evenzo met boordevol hart en
roepende ziel, de ontelbare avonden der duizenden en duizenden jaren sinds die
zonnen aan den nacht ontstoken werden! En niemand heeft de verlossende woorden
gevonden. En het allerzotste is zeker dat er hoogstwaarschijnlijk geen raadselen
bestaan, wij ons dus kwellen om nietbestaande dingen!...
Wij denken. Is het dan niet om krankzinnig te worden, de gedachte aan de
eenzaamheid van den mens te midden der werelden? Bovendien zal de aarde, volgens
een zeer aannemelijke hypothese, over enige duizenden of millioenen jaren
onbewoonbaar zijn en tenslotte vergaan. Dan zal het zijn of de mensheid nooit bestaan
heeft, alles zal gestort zijn in de lege ruimte der vergetelheid. Niets draagt dan meer
de herinnering in zich aan hetgeen die vreemde wezens, welke eenmaal op de aarde
leefden en welke men mensen noemde, volbrachten en leden; de symphonieën van
Beethoven, de Bijbel, al het rusteloos zoeken, de som van alle lijden, de schoonste
dromen der heiligen, Napoleon, Dante, de wanhoop, de liefde, de opeenvolging der
wereldrijken, Christus - dat al was volkomen en volkomen nodeloos en heel deze
komedie, welke duizenden jaren duurde en waarbij niemand toeschouwer was, had
even goed niet plaats hoeven te hebben. Is dat niet van een huiveringwekkende
belachelijkheid? Of om te schreeuwen van angst en den dood in te vluchten?...
Een ogenblik, kort als de duur van een bliksemstraal, staan wij op de aarde, levend,
met open ogen, met den wilden storm der wanhoop om onze onmacht in onze harten,
gemarteld door alle verlangens en door alle dromen, het onmogelijke willende
bereiken en vatten; wij ondervragen het verleden, wij lezen wat de mensen vóór ons
hebben gedacht, wij kunnen het niet rijmen, wij ondervragen de aarde, den hemel,
de sterren, de afgronden der ruimten en van onze eigen ziel, wij wenen van heimwee
bij schoonheid, wij maken grote hartstochtelijke gebaren, en opeens liggen wij
doodstil, er is niets meer, niets, niets, niets, zijn onze ogen voor eeuwig gesloten
waarmee wij naar de sterren opblikten welke zich ons werkelijk niet herinneren
zullen!...
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De schoonheid is altijd tragisch, want het is de zang om een gemis.’
Waar zou men, zelfs bij Pascal, een samenvatting van de Klacht van den mens kunnen
vinden, zó diep als deze laatste woorden? Hoeveel mensen zijn er en waar zijn ze
vandaag, die dat vermogen te voelen?
Aan het begin van deze inleiding heb ik over het Geheim gesproken, omdat dat
het eerste is wat aanstonds opvalt, wanneer men dit boek opent, dit zeer eenvoudige
en zeer schone verhaal van de omzwerving van een mens, die zoekende is naar God.
Hij weet niets van Hem, hij kent Zijn Aanschijn niet, maar wat hij weet, is dat er
Iemand moet bestaan en dat hij, daar hij geen wees kan zijn van het Niet,
noodzakelijkerwijs ontvangen en gebaard moet zijn door dien Iemand. Uit zijn tranen
en verzuchtingen, uit de kloppingen van zijn hart heeft hij geleerd, dat die Iemand
ergens zijn moet, heel veraf of heel dichtbij, en dat hij Hem door goed te zoeken zou
moeten vinden. Maar het is onzegbaar moeilijk en smartelijk vanwege de duisternis,
de dicht opeengepakte duisternis, op zijn wegen. Duisternis van de dingen, duisternis
van de mensen, bekende en onbekende duisternis. Zodra hij den eersten voetstap
heeft gezet, zijn alle lampen uitgegaan en het is volstrekt noodzakelijk, verder te
lopen, omdat terugkeren al onmogelijk is.
- Toch ben ik ergens geboren, zegt de arme, schreiende zwerver, en ik zou het huis
van mijn Vader zo graag terugvinden. Sinds ik mijn vermogen verdaan heb en stervend
van honger de varkens hoed, heb ik al zo talloze malen en met zo'n schrikkelijk
berouw teruggedacht aan dat tehuis, zo wel-verlicht en wel-verwarmd, waar de armen
tot verzadigens toe aten en waar de Meester zelf de tranen der ongelukkigen droogde!
Ik weet echter niet meer, waar het staat, dat Huis, dat mijn erfdeel zou moeten zijn,
en de Sphinxen, die ik alom ontmoet heb en telkens weer
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ondervraagd, drijven den spot met mij alvorens ze mij zullen gaan verslinden.
De een zegt tegen me: ‘Ik ben het geheim van het Leven’; de tweede: ‘Ik ben het
geheim van den Dood’; een derde: ‘Ik ben het geheim van uw gedachte’; een vierde
tenslotte, die mij het meest verwart: ‘Ik ben het geheim van uw hart!’ En als ik hun
raadsel niet oplos, dreigen ze mij te verscheuren. O onvindbare, onzichtbare Vader,
heb deernis met mij!
Van zulken aard is - voorzover dat in woorden is uit te drukken - de ontstellende
verlatenheid van een zeer bijzonderen mens, aan wien God niet getoond is, maar die
walgt van de middelmatigheid, die niets meer verwacht van de philosophen en zelfs
niet meer van de kunstenaars, niets dan hoon en ontgoocheling - tot op het wonderlijk
moment dat onze Heer Jezus Christus zich eensklaps aan hem zal tonen en hem
bevrijden zal van zijn oude hart!
Ik moet het nog eens herhalen: het is beklemmend en prachtig, deze dingen in het
Dagboek van Pieter van der Meer te vinden. Ofschoon ikzelf in zijn boek een
aanzienlijke rol speel - een rol die de bevoegde kritiek zonder twijfel ál te eervol zal
achten - heb ik gemeend, als peter niet te mogen nalaten, zelf dezen zeer bijzonderen
schrijver, die thans voor het eerst in het Frans vertaald is, voor te stellen, op gevaar
af, hem méé omsingeld te gaan zien door die fameuze samenzwering van het Zwijgen,
waarmee men mij sinds dertig jaar tracht te vermoorden en waarvan ik de aanstichters,
den één voor den ander na, begraven heb.
3 Maart 1914.
Léon BLOY.
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Inleiding van den schrijver
Den zin der jaren sinds den helderen dag van mijn doop zou ik willen samenvatten
in deze enkele woorden: in de diepte bij God. Ik weet het niet anders te zeggen: onze
levens zijn gegaan in de diepte bij God. En dit omvat alles, het gebeuren in ons en
het gebeuren buiten ons. Die woorden zeggen alles. Uiterste smart en uiterste vreugde.
En deze beide uitersten zijn zo één geworden, dat ik ze niet meer onderscheiden kan.
Want in alles, in alles wat wij deden en wat wij ondergingen, wat onze harten zagen,
beleefden en medeleefden, wat wij gaven en ontvingen en wat ons weer genomen
werd; in het komen en gaan van het leven; in ons geluk en het uitzinnig lijden dat
ons geschonken werd onder de sterren van den hemel, hebben wij den wil van den
Vader herkend. Den onbegrijpelijken, altijd-aanvaarden wil van God. Die is de
kapitein van ons schip, dat naar de stranden van de eeuwigheid vaart door stormen
van leed en diepe, parel-grijze vreugdedagen.
Nachten, nachten heb ik gekend van nooit-vermoede verlatenheid en dodende
angsten. Ik ben niets meer dan 'n lichaam, dat in vertwijfeling roerloos ligt. Er is
niets meer dan 'n leegte, een afschuwelijke zwarte eindeloze afgrond én mijn lichaam
dat daarvan bewust is. Er is geen licht meer, geen vreugde, geen hoop, geen toekomst,
geen geluk, geen schoonheid, geen liefde. Alles is weg. Alle wegen lopen dood in
den nacht. En toch, en toch heeft heel hoog iets mij vast. Er is iets heel ver waarvan
ik mij niet meer herinner, wat het is; ik noem het God, - en dat nóg donkerder lijkt
dan de duisternis, waarin ik verga. En dat verre laat mij niet los. In den nacht, in den
diepen nacht lig ik van wanhoop en onmacht te zweten als 'n stervende. Geen één,
geen één die mij helpen kan. Ik brand leeg als een huis.
En dan opeens, op een meest onverwacht ogenblik breekt een uitzinnig licht in
mij open: - vanwaar dit
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dwaze heerlijke licht, dit onzegbare stil-gloeiende licht van een verrukt-zijn, of de
eerste dageraad van de Schepping opengaat voor de nieuwe ogen van mijn hart? Alles is opnieuw duidelijk en eenvoudig als in een enkel woord door God gesproken.
Zijn wil en Zijn plan worden openbaar en liggen bloot als een zee.
Het is vandaag 'n stille herfstdag zonder zon. Het is laat in het najaar. De bomen
hebben al hun blaren nog, maar die zijn geel, en bronskleurig, of geroest, of
gloeiend-gouden als kleine scherven van de zon. Het is bladstil. Je loopt door 'n
goud-geel bos, het is of er zon is overal en het is stil grijs weer. Er hangt 'n sterke
geur van ontbinding in de lucht, van peper en vochtige aarde. Je loopt nu door 'n
goud-geel bos zoals je in den zomer door 'n groen bos loopt. Een heimwee grijpt je
hart en droomt van het verleden en van de toekomst. Ik overzie de jaren tot aan den
versten horizon van mijn leven. Ik sta aan den rand van het lichte geheim en buig
mij stil voorover. Ik kijk het leven diep in de ogen, het diepe mensenleven. Ik zie de
andere levens eveneens, want ik hou van de mensen, en er is geen andere brug van
hart tot hart over den afgrond van ieders eenzaamheid, dan de liefde die zichzelve
vergeet. - Want uit deze liefde bloeit de deernis en het mededogen, het eenvoudig
vergiffenis-vragen voor wat ge onverdiend ontvangen hebt om het verder door te
geven.
Ik overzie mijn leven in alle richtingen, omhoog, omlaag, in mij en buiten mij, rondom
ten allenkant. Ik zie de zicht bare gebeurtenissen: ons wonen in Frankrijk tijdens den
wereldoorlog van 1914; het lijden en de worsteling van millioenen, en het sprakeloos
lijden van ieder mens afzonderlijk, en van onze beide harten toen plotseling 'n kind
van drie jaar, na 'n langen nacht van machteloos vechten, dood in zijn bedje lag. 30
December 1917. Wat konden wij anders doen dan het Magnificat bidden?
Ik zie ons teruggaan naar Nederland, aan het eind van
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dien oorlog die geen vrede bracht, - waar wij tien jaar woonden te Oosterhout, te
Helmond, te Amsterdam en waar een nieuw leven luisterde naar wat ik gezocht en
gevonden had en waarvan ik hartstochtelijk vertelde.
Wat moet dat al beduiden? Ik weet het wel: je kunt niets verklaren, je kunt slechts
vermoeden, je weet de verschrikkelijke en milde macht van God. Maar het heeft alles
een onmiddellijke betekenis, het heeft een zin voor dengeen die het weet uit te buiten
in het lichtduistere verband van de gemeenschap der heiligen. Het leven aldus geleefd
brengt je altijddoor dichter bij God en de mensen.
In 1929 vestigden wij ons weer te Parijs.
De jongen van het ‘Dagboek’ was toen monnik en priester, van zijn doop af
geroepen tot die edele, weinig talrijke schare - de ‘reliquiae Israël’ - die in
afgezonderdheid zingende en vol liefde God hulde brengt en dag en nacht Hem dankt
voor de gaven van het leven en van de liefde, en vandaaruit het levende water van
de genade doet stromen naar de harten die dorstend wachten en verlangen.
Wij woonden toen bij Parijs, waar mijn nieuwe werk was, met het ons enig
overgebleven kind, een meisje, dat enige jaren later, in October 1931, ons ook verliet
om den hogen weg te volgen, waarop haar broer haar was voorgegaan.
Waar konden wij elders ons leven vestigen dan in de diepte bij God? God dwong
ons naar Hem toe. Hij wilde onze harten voor Hem alleen. Hij had onze drie kinderen
genomen. Wij hebben ze Hem gegeven, vol vreugde, ondanks de pijn, en zonder
enig voorbehoud.
- En toen, plotseling, de onverwachte slag van den dood van onzen jongen
benedictijn:
Die dag brak aan als alle andere dagen van alle weken. Wij waren naar de vroegmis
geweest. Wij hervatten de rustige orde van het trouwe dagelijkse werk. Er was niet
het minste waarschuwend teken. Alles ging zo goed. De jonge monnik en zijn zuster
schreven ons van hun helder geluk; er was een gaan en komen van liefde en van
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begrijpen van zeer diepe dingen tussen hen en ons. In den rijkdom van het geloof
trachtten wij ons eigen leven en het grote mensenleed, alles wat van de aarde is en
van den geest in onze harten te garen. Het leven van ons vieren in onderlinge harmonie
was gaaf en wij hebben altijd getracht van dat geluk aan wie ook mee te geven. Van
de overdaad die ons geschonken was zo onverdiend, konden wij niet anders dan
mededelen aan de harten die vroegen naar het geheim dat voor een ieder is. Wij
hadden begrepen, dat het leven met God geleefd, groot en rijk en raadselachtig schoon
is met zijn lijden en zijn vreugden, met zijn bitteren strijd om een beetje meer
rechtvaardigheid en liefde tussen de mensen die toch allen kinderen van God zijn,
al martelen zij elkaar, verblind door haat en onwetendheid.
Er wordt verschrikkelijk geleden op aarde. Maar het leed is nóg grotere schat en
een nóg diepere gave dan het geluk. En in zekere begenadigde ogenblikken zijn zij
niet van elkaar te onderscheiden, wordt lijden vreugde, bovennatuurlijke vreugde,
héél eenvoudig en héél diep.
Dát hebben wij toen mogen begrijpen. Het inzicht in dit geheim werd ons gegeven
op dien verren dag die nog ons heden is, - nu bijna zes jaar geleden.
Alles was stil en vol en ging den rustigen helderen gang van allen dag.
En toen, achtereenvolgens, met een tussentijd van enige uren: - om tien uur 's
morgens; dan om halfdrie; ten slotte even vóór vijf uur; in de onafwendbare stijging
van een vloed van pijn, die ons tot aan de lippen reikte; - de drie telegrammen: onze
jongen is doodziek; - pater Pieterke is bediend; - pater Pieterke is gestorven.
Verbijsterd en alles aanvaardend, na die lange lange uren van verbrijzeling, hebben
wij het Magnificat gebeden - wederom - in de diepte bij God.
Tien jaar monnik, vijf jaar priester, negen en twintig jaar oud, had onze jongen de
reis van zijn leven volbracht en was naar huis gegaan.
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Wij hebben hem ten grave gebracht; de monniken, zijn broeders, zongen In Paradisum
te deducant Angeli; het was een blinkende dag héél vroeg in het jaar.
Wat wilde God van ons? Wij hadden toch alles aan Hem gegeven. Wij stonden
bij het graf. Vader-abt zegende het graf. In de verte, boven de kale bomen, zagen wij
den spitsen toren van het benedictinessenklooster waar ons laatste kind, de jonge
non woonde en bad.
En toch, ondanks het hart-brekend leed, gloeide er héél hoog in onze ziel een
woordeloos licht van vreugde.
Er waren geen vragen meer. Het was goed aldus, en schoner en beter dan wat wij
ooit gehoopt en gedroomd hadden. Maar het deed verschrikkelijk pijn.
Daarna is er een stilte van twee jaren over ons beider leven gevallen, een stilte
boordevol van innerlijk gebeuren. Wij hebben onszelve willen geven, nadat God ons
alles genomen had. Maar God heeft ons offer niet tot het einde toe aanvaard. Het is
als het offer van Abraham geworden.
Sindsdien vindt alles van het leven een nog dieperen weerklank in ons.
Er is een grote drift brandend in onze harten gebleven, sterker dan ooit:
dankbaarheid om de gave van het leven en van de waarheid, en het onbedwingbaar
verlangen naar den vrede van het mensenhart in de liefde van God. Niet enkel voor
onszelf, - dat kan niet, - maar méér nog voor al degenen, die ons nabij zijn en voor
degenen die veraf zijn; voor alle mensen die geen raad meer weten en hunkeren naar
het inzicht en weten willen; die in eenzaamheid verdorren; die achtervolgd en
gemarteld worden; die stil opbranden als kaarsen van liefde in onbekende kamers
en kloostercellen; die door hun kunst, een gedicht, muziek, door beeld of schildering
het heimwee wekken naar de schoonheid; die helder de moeilijkste problemen
uiteenzetten onder het licht van de waarheid; die voor vrijheid en menselijkheid met
Christus hun leven wagen; - voor de nieuwe jeugd die vecht voor goedheid onder de
mensen
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en heldhaftig voor het waarachtig leven, - met het volle begrip voor alles wat groot
en waarachtig is en naar God gekeerd staat. De aarde weegt zwaar in onze harten.
Zij is te zwaar van leed en tranen. Wij dragen haar in het hart van de Liefde, die
oneindige Barmhartigheid is.
Daar rust nu ook ons beider leven, in onverminderd wachten op nieuwe wonderen
van de Liefde.
November 1938.
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Eerste gedeelte
Terram miseriae et tenebrarum, ubi umbra mortis et nullus ordo, sed
sempiternus horror inhabitat.
JOB X, 22
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Bijna iederen dag, sinds vele jaren, optekenend hetgeen mij verrukking was of
droefenis, waarheen mijn geest gespannen stond in angstig vragen en hoopvol
verlangen of martelende vertwijfeling, doorschokt als ik was door het tragisch
schouwspel der mensheid die den weg verloren heeft naar het Paradijs, en door den
aanblik mijner eigen ziel, had ik, zonder het zelf te bemerken, het verhaal geschreven
van mijn rusteloos zoeken naar de Waarheid. Ik luisterde immer naar al de stemmen
van het leven, naar die welke van buiten tot mij spraken, naar die welke ik hoorde
klagen of jubelen in de verborgenheden van mijn eigen ziel. Ik aanschouwde het
leven, ik wilde het ganselijk, met al zijn tegenstrijdigheden, omvatten; ik meende
dat ik aldus mij boven het leven verhief en het zou beheersen, als een vorst, met mijn
loutere wilskracht een levensleer smedend van ironische gelatenheid, welke, zonder
de ondoordringbare geheimen te ontkennen, deze, spelenderwijs, hun minderwaardige
plaats aanwees. Doch ik vermocht niet mijn smartelijk verlangen naar de Waarheid
te verstikken in den schonen goud-mist van een waan. Mijn geest kende den vrede
noch de vrijheid; hij droeg ketenen als een ter dood veroordeelde, hij leed bitter onder
het bloedend heimwee naar de eeuwige heuvelen. Dit dagboek, geschreven van dag
tot dag en zonder de bedoeling het ooit uit te geven, waardoor ik genoodzaakt was
den tekst geheel om te werken, leemten aanvullend, veel overbodigs weglatend,
enkele data wijzigend om aldus een helder beeld te vormen van den gang van mijn
leven, - is nu het verhaal geworden van mijn geestelijke avonturen, welke mij
zekerlijk, zo niet een ongeweten, bovennatuurlijke macht en onze liefde mij geleid
hadden, zéér ver van het heil hadden kunnen voeren, doch door welke ik gekomen
ben aan de deur van de Kerk waar iemand mij wachtte, die mij bij de hand nam en
binnenleidde en mij de kleine brandende
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lamp en het Altaar wees. Sindsdien lig ik op de aarde geknield met Christine en de
kinderen, in de schaduw van het Kruis, wenende van dankbaarheid, mijn hart
boordevol onuitsprekelijke liefde.
De Kerk bidt in den ochtenddienst van den Goeden Vrijdag, alvorens het Kruis
aanbeden wordt: Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas omnes, et neminem vis
perire: respice ad animas diabolica fraude deceptas, ut omni haeretica pravitate
deposita, errantium corda resipiscant, et ad veritatis tuae redeant unitatem. - Wie
hebben voor mijn bevrijding gebeden en geleden?
Het zijn onbekenden. Maar ik meen er één te kennen, een man met witte haren en
grote zielvolle ogen, die God liefheeft boven alles, en aan wien de Kerk mij met den
geestelijken band van het Doopsel voor altijd verbonden heeft: het is Léon Bloy,
mijn peter.
Met de uitgave van dit dagboek, beoog ik getuigenis af te leggen, en van de daken
te roepen, dat alles ijdel en ledig is naast Gods heerlijkheid en buiten het Kruis van
Jezus. En wellicht kan ik enkelen mensen, die dwalen en zoeken en van dorst
versmachten, de bron van levend water wijzen, wellende dáár vlak voor hun
zwervensmoede, wonde voeten.
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6 November 1907
Ik ben vandaag den helen dag bij een oud man geweest, van ongeveer negen uur in
den morgen tot des avonds acht. En bijna onafgebroken, gedurende die elf uren heeft
hij mij zijn leven verhaald. Het lijkt mij een bange droom. Was ik het wel, die daar
over hem zat en doodstil luisterde, de wanhoop in het hart? Heb ik in werkelijkheid
de stem gehoord, die zacht praatte, voortdurend en zo schrikbarende dingen zeide?
Gebeurde het niet in mijn wilde verbeelding? - Maar ik zie hem nog over mij bij het
venster zitten onder den bleken schijn van het buitenlicht. Zijn verwoest gelaat, mager
en doorgroefd, had het ijzingwekkende van een dodenmasker; in de diepe oogkassen
lagen de ogen die mij niet zagen, maar mij toch voortdurend en strak aankeken, als
zochten zij in de mijne en op mijn gezicht den indruk van zijn noodlottig verhaal.
Het was onheilspellend. Een storm, huilend door de schouw, als de jammerende stem
van een verdoemde, joeg den harden regen tegen de ruiten. Ik was alleen met hem
in het huis, dat aan een buitenweg gelegen is. Ik voelde mij van alles verlaten.
Eenzaam zaten wij over elkander. Het was mij of ik boven een afgrond gebogen
stond, waaruit giftige dampen opstegen. Een macht belette mij te vluchten. En ik
verlangde zo ontzettend naar de opene, heldere ruimte. Ik heb in de diepste diepten
der menselijke ziel geblikt en ik walg van mijzelf en van alle mensen. Zijn wij dan
stinkende dieren? - O, die uren en uren dat ik sprakeloos luisterde naar zijn
levensbiecht! Het kwam over mij als een angst. Waar mij te wenden? - Het leven dat
ik zo schoon vond, valt in scherven uit mijn handen. Ik voel mij rampzalig.
Nimmermeer zal ik met vertrouwen in mensenogen blikken, want welke
afschuwelijkheden liggen verborgen achter die vochte, spiegelende bollen? Welke
zonden ver-
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hult het glimlachend gelaat, dat ik sinds jaren gezien heb en meende te kennen? Het geluk is vertrapt, het leven is bevuild op de smadelijkste wijze. - En dan, het
verbijstert mij, dat deze man, die anderen en zichzelf zo onnoembaar kwaad heeft
gedaan, mij zijn abjecte daden vertelt met een zeker welbehagen, op luchthartigen,
speelsen toon. Of trachtte hij zijn morele ellende te verbergen onder die schijnbaar
superieure houding? Ik voel mij in hem, mijn medemens, vernederd, bezoedeld,
verlaagd. Gaan wij niet meer rechtop als goden, het voorhoofd glanzend van edele
gedachten, weerspiegelen onze ogen niet meer het hemellicht? - Ik moet mijn verstand
gebruiken, ik moet koel redeneren. Waarom zou het weerzinwekkend en slecht zijn,
hetgeen die man gedaan heeft? Tegen wat, tegen wien zondigde hij? - Ik spreek van
zonden en zondigen. Maar dat is een dwaasheid voor iemand die niet weet wat goed
en kwaad is! Ik geloof immers aan niets. Ik kan dien man en zijn daden dus niet
veroordelen. En in naam van wat of wien zou ik dat vermogen? Wáárom zou hij
anders hebben moeten handelen, daar het hem lust was aldus te leven? Alles is
geoorloofd. Ik weet dat wel. Heb ik zelf wellicht niet afschuwelijker dingen gedacht,
en in die gedachten en voorstellingen behagen gevonden? Een ieder is vrij om te
doen wat hij verlangt, indien hij slechts den moed ter volvoering heeft. Die man heeft
zich niet laten beperken door bekrompen meningen. Aan wien of wat is hij
verantwoording schuldig voor zijn daden? - Aan niemand en niets. Want er is niets
boven hem. Hij heeft gelijk en ik heb ongelijk. Alles is geoorloofd. Er zijn geen
grenzen. Er is goed noch kwaad. Alles is geoorloofd.
Maar waarom snikt in mij het verlangen naar hoogheid, naar adel en zuiverheid?
- Hereditaire aanleg! Atavistische vooroordelen! welke ik uit mij moet rukken, daar
zij met geen werkelijkheid overeenkomen.
En toch voel ik in het diepst van mijn hart een uiterst broos vermoeden, dat het
aldus niet kan zijn, dat er wél iets eeuwigs moet zijn, daar buiten ons, in het doodstille
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heelal, maar wat dan toch? - dat wij niét dieren zijn, maar ballingen, die al te zeer
hun vaderland vergaten.
Ik dool door mijn eigen ziel, als een verstotene. Het is mij zo bitter bang te moede.
Ik ben gevangen in het mens-zijn. Het is beter niet meer na te denken, niet meer te
zoeken, doch botweg te leven zonder die gestadige kwelling van vragen en vragen
en nimmer antwoord krijgen, te leven als een tevreden mens-dier. Mijn wanhoop is
dat ik zowel het een als het ander beamen kan. O, dat smartelijk verscheurd-zijn, dat
niet weten waar mij te wenden voor de genezing van mijn denken. Ik kan het heiligste
bespotten, schenden met woorden of gedachten, niets belet mij dat. Ik heb geneugte
in troebele gecompliceerdheid, en tegelijk verlang ik naar den zuiveren eenvoud. Bah! laat ik glimlachend met het leven spelen! Het is de enige wijze om de wanhoop
te ontgaan.

10 November
Martha B. was hedenavond enige uren bij ons. Zij heeft met haar vriend gebroken,
de toestand werd onhoudbaar. Zij schijnt vernietigd door het droevig gebeurde. Waar
vindt zij den moed om verder te leven? - Op haar verzoek speelden wij uit ‘Tristan
und Isolde’, die heerlijke uitzinnige muziek, waar de hartstocht hoogtij viert, waar
de liefde haar opperste verzadiging zoekt in den dood. Die muziek heeft een
weergaloze macht over mij, zij doet mij pijn, zij verscheurt mij, zij verhevigt tot in
het ondraaglijke toe mijn heimwee naar ik weet niet welke werelden; zij overweldigt
mij ganselijk, maar is mij niet weldadig. - Later op den avond vertelde Martha ons,
hoe zij haar vriend had leren kennen. Welken zin hebben de ontmoetingen der
mensen?

15 November
Christine, de jongen en ik maakten in den middag een kleine wandeling over den
heuvel bij onze woning. Het
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was dofgrijs weer. Troosteloos. Waarom bewoont mij de diepe weemoed, mij die
het gedroomd geluk van liefde bezit? - Samen waren wij gisteren bij den ouden man
en alles was gewoon, gewoon. We spraken met zijn vrouw, met hem, met zijn zoon,
over onverschillige onderwerpen, wij lachten, we redeneerden en zaten genoeglijk
rond de gedekte tafel. Telkens zag ik mij weer in diezelfde kamer, luisterend naar
het verhaal van zijn leven. Ik had lust om te schateren, om te schreeuwen, om te
snikken, maar ik deed dat niet, ik praatte rustig, en dronk af en toe een glas
uitmuntenden wijn. Ik vond het leven komisch.

26 November
Werk gezien van Constantin Meunier. Ik herinner mij hem nog altijd. Hij was een
minzame oude man, in wiens droevig gelaat de kinderlijke blauwe helderheid der
ogen mij bizonder trof. Er woonde een grote rust in zijn blik, en goedheid. Hij was
wel de man die met mededogen het zware arbeiden gadesloeg, de schoonheid daarvan
vastlegde in monumentale vormen. Vroeger - het is nog zo lang niet geleden - heb
ik dit werk dat den mens verheerlijkt in den arbeid en ook wel het
droevig-afgesjouwde zo aandoenlijk uitbeeldt, grotelijks liefgehad. Nu voldoet het
mij niet meer. Ik leef er niet in. Het is mij niet getourmenteerd genoeg, het heeft geen
raadsel, geen droom aan zich en geen angst. Deze beeldhouwer is kloek en rustig en
vol helderen eenvoud. Hij kent de geestelijke martelingen niet. En zijn rust geeft mij
geen vrede. Mijn geest is te zeer verscheurd door den twijfel en de eeuwige vragen,
en in Meuniers werk vind ik nooit de wanhoop om het leven en om de eenzaamheid
van den mens te midden der mateloze oneindigheid.

1 December
De schoonste en gelukkigste uren van onzen dag zijn die, wanneer wij samen,
Christine en ik, in de woonkamer
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zitten, in den avond, onder den stillen gouden schijn der lamp. De voorwerpen staan
rond ons als zwijgende vrienden, zéér vertrouwd en uit hun stilte ons vol genegenheid
gadeslaand; de oude hangklok tikt, tikt met onregelmatigen moeden slag, als ware
de tijd zéér zwaar. Dan lees ik voor, en wij praten over het gelezene, of over gans
iets anders. Dezen avond las ik verder in ‘Die Brüder Karamasow’. Ik ken dit prachtig
boek van vroeger, doch het heeft mij nu met nieuw geweld aangegrepen. Hoe voelt
ge bij dezen diepgeaarden schrijver het raadsel ener mensenziel, de kommernis van
het leven, en het wanhopig zoeken naar een verlossing.

10 December
Bezoek gehad van twee zelfgenoegzame idioten, zeer deftige lieden natuurlijk, die
het een allerzonderlingst interieur bij ons vinden. - ‘Excentriek’, zegt de dame. ‘Engels’, meent de heer. We zijn beslist ongeschikt om met zulke lieden om te gaan.
De leegheid van hun meningen en beweringen welke dezelfde zijn als van iedereen,
de volkomen afwezigheid van de kleinste gedachte in dergelijke geesten, maakt mij
stompzinnig, ik weet niets meer te zeggen, elk woord is mij te veel. En bovenal hun
raadgevingen! Beware! Ik begrijp zelf al niet goed wat ik ben komen doen in het
leven. Ik werk, ik geef les, ik schrijf. De één zegt: dat is wel aardig. Een ander vindt
het helemaal niets. Een derde bewondert oprecht. Een vierde beschouwt mij als een
dwaas! - Desondanks wentelt de aarde zich door de ruimte; de jaren gaan voorbij;
de hemel koepelt onverzoenlijk schoon boven onze hoofden. Soms lijkt het leven
mij een zinloze tragedie.
En onze liefde, mijn Christine? Ons geluk, en Pieterke, onze jongen, die groter
wordt? Kan deze schoonheid - want dat moet ik bevestigen: het is onzegbaar schoon!
- mijn wezen niet zó volzetten met verrukking dat er geen plaats meer is voor de
wrede vragen, voor die éne martelende vraag: waarom bestaan wij?
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17 December
De toekomst kwelt mij. Wij leven van den enen op den anderen dag, zorgeloos. Ik
herinner mij dat in den Bijbel geschreven staat, dat men niet bezorgd hoeft te zijn
voor den dag van morgen. Maar die woorden zijn niet voor mij. En toch leven wij
aldus. Tot nog toe gaat het, met nu en dan horten en stoten, vrij goed. Bovendien,
indien alles doelloos is en toevallig, wat komt het er op aan, of wij iets vroeger of
later in den afgrondelijken nacht van den dood verdwijnen?

25 December
S. was bij ons. Wij fuifden lichtelijk. Wij hadden een voortreffelijken fazant ten
geschenke gekregen en een plumpudding. Het leven leek draaglijk, was zelfs
aannemelijk aldus. In opgewekte lustige stemming werden de gerechten verorberd,
waarna wij, zoals meestal gebeurt, philosofisch werden, en het gesprek weldra ging
over het bestaan der ziel. S. beweert dat de ziel een sproke is, een woord zonder
eigenlijken inhoud; hij oppert de hypothesen van een kosmisch fluïde, van de
electriciteit, van het resultaat van de harmonische samenvoeging der cellen waaruit
het menselijk lichaam bestaat. Christine gelooft vast dat de ziel bestaat. - ‘Hoe bewijst
ge onwederlegbaar haar bestaan?’ werpt S. tegen. - En ik, ik spreek den één zowel
als den ander tegen, beaam even sterk het één als het ander. Mij lijkt haar niet-bestaan
even verdedigbaar als haar bestaan! Welk onnozel nodeloos gezwets! - En met dat
al zitten wij daar in een kamer, drie schamele mensen, ieder met een wereld van
gedachten, van verlangens die nimmer weerklank vinden in het botte heelal van
materie. De waan verblindt ons. Is dat gelukkig of ongelukkig?

13 Januari 1908
Er gebeurt niets. Tenminste niets dat mij belang inboezemt, dat mijn hart in vervoering
zet. Ik wacht. Ik wacht.
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Mijn leven is een altijd wachten op een groot gebeuren, een katastrofe, een
heerlijkheid, iets geweldigs van verschrikking of van schoonheid. ‘Ge zijt te
onmaatschappelijk’, verwijt iemand mij. Het is waar: ik heb mij nimmer thuis gevoeld
in het maatschappelijk leven, ik ken de eerzucht niet, noch het verlangen een plaats
van aanzien te bekleden in de zogenaamde samenleving. Ik leef om iets anders, iets
hoogs, iets onuitsprekelijk schoons, dat wellicht eenmaal met mij gebeuren zal. Dit
wondere gevoel heeft mijn moeder mij gegeven. En datzelfde gevoel brandt ook in
Christine.

20 Januari
Vele en ook bizondere mensen ontmoet, doch zonder enige vreugde. Zij kunnen mij
niets geven. Mijn aandacht dringt naar de diepten, en zij schijnen kalm het leven aan
te nemen en niet de ontsteltenis te kennen om het feit, dat aan alle kanten wij omgeven
zijn door de raadselen.
Het bestaan lijkt mij een smartelijke chaos. Hoe komt het dat in mij, die
menselijkerwijs gesproken gelukkig, diep gelukkig ben, het leed der wereld zo
geweldig weerklinkt? Er wordt ieder ogenblik, op elke plek der aarde, nameloos
geleden, aan het lichaam en in den geest; dat valt niet te ontkennen. En dat lijden,
dat onafgebroken kommervol gemarteld worden heeft geen zin. Ziedaar de gedachte
en het visioen welke mij en Christine doen bloeden.

16 Februari
Het was heden de eerste lentedag van het jaar. In den tuin, terzijde van de kleine
woning gelegen, bloeien de crocussen, gele, paarse en witte. De primula's zijn vol
knoppen. Wij zaten enigen tijd in de zon bij de serre. Onze buurvrouw, een oude
eenvoudige boerin, kwam wat praten over het schone weder. Schoon was het dezen
ochtend in den hof. De vruchtbomen, die ter weerszijden van de rechte palmbezoomde
paden staan, zijn gezwollen
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van het nieuwe sap. Over het rood stenen binnenplaatsje achter de witte woningen
lag een doorschijnende schaduw; het grasveld was als groen fluweel. Een merel floot
in den tuin aan de overzijde.
Ik ben moedig, ik ben blijde om dezen schonen dag. Ik kijk met verbazing naar
die eerste bloemen welke in den nog dorren tuin ontloken zijn. Verrukt voel ik den
zachten wind om mijn gelaat en langs mijn blote handen. Ik tuur in de blauwe
stralende diepten van den hemel en het is mij of hij boven mijn hart gekoepeld staat.
Ik voel de grote verbijstering om het leven, en alles wordt een onverklaarbaar wonder,
diep geheimzinnig. Vol verbazing zie ik onzen jongen door den tuin gaan, dansende
en zingende. Daar komt Christine naar mij toe, in haar lichte jurk, ik zie haar ogen,
zij glimlacht. Mijn hart breekt van ontroering en liefde. Wie zijn wij eigenlijk, wij
mensen? Wij, die, zelfs door al deze heerlijkheid onbevredigd, ons verlangen verder
en verder stuwen en dromen zenden naar eeuwig onbereikbare werelden? Hebben
wij iets verloren? - Laat ik uitscheiden, ik voel dat ik mijn schone vreugde storen ga.
Ik zit nu aan mijn tafel voor het open venster. Het avendt. Reeds vonkt een ster
boven den kruin van den treur-es, in den tuin aan de overzij. En nu daalt de avond
over mijn hart. O mijn verlangen en mijn heimwee!

20 Februari
Onlangs een echt ouderwetse Vlaamse bruiloft bijgewoond. We zijn om één uur aan
tafel gegaan, en om negen uur des avonds zaten wij nóg rond den dis. En gedurende
al die uren is er onafgebroken gegeten en gedronken! Ik heb met bewondering, welke
allengskens overging tot een zekeren graad van angstige ontsteltenis, een gast
gadegeslagen, die van elken schotel tweemaal zich bediende en wiens bord nimmer
gans ledig was. Deze koning van het rijk der eetwaren had een luiden, goedaardigen
lach, en wanneer hij, de servet om den hals geknoopt, zich achteroverleunend, het
uitschaterde om de ene of andere
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vette geestigheid waarover géén der aanzittenden bloosde rinkinkten de glazen, de
borden, de flessen en het tafelzilver! Ik voelde mij verplaatst bij de tijdgenoten van
Jordaens of van Breughel. Elke schotel welke door een roodwangige dikke
kookvrouw, die haar edele kunst meesterlijk verstond, op pompeuze wijze werd
opgedragen en aangekondigd, vormde een prachtig stilleven. Het was inderdaad een
schoon schouwspel, die eindeloze reeks van gerechten, keurige voorspijzen, tarbotten,
rosbiefen, kalfskarbonaden, reebouten, kippen, jonge erwtjes, fijne wortelkens,
kreeftensalade, nieuwe aardappels, taarten, gember, kazen en uitmuntende chocolade
en dit al natuurlijk overvloedig bevocht met rode en witte wijnen van de puikste
merken. En dan de gast, de onvergetelijke, die schranste en dronk! Het was een
heldendicht, van zeker slag, in actie! - Tegen tien uur ben ik heengegaan, toen de
aandacht van den Gargantua ganselijk benomen was door een reusachtige taart, en
de tafel stond nog beladen met schonen overvloed van fruit, met bokalen vol
lekkernijen, en reeds, te vroeg! werd de koffie aangedragen, vergezeld van een
indrukwekkend carré van flessen likeur, waarvan de gast zekerlijk wel uit elk twee
glaasjes zal genomen hebben! Doch van deze gebeurtenis ben ik geen getuige geweest,
en ik kan dit dus niet met stelligheid verzekeren. Die Gargantua, onderwijzer aan
een lagere school, scheen werkelijk niet de minste vrees voor den dood te hebben,
noch zich te bekommeren om het raadsel des levens. Zijn maag is zijn god, en hij
toont dezen zijn verering op daadwerkelijke wijze! - Wat mag het zieleleven van een
dergelijk individu wel zijn?

1 Maart
Mijn moeder is sinds enige dagen hier. Haar bijzijn doet ons immer diep vreugdig
aan. Ik ken weinig oudere mensen van wie zo'n gloed uitgaat, die zo jong gebleven
zijn van hart, vol geestdrift en zonder die neerdrukkende, zogenaamd wijze
raadgevingen waarmee lieden van leeftijd
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de jongeren tot kalm overleg willen brengen. Zij voelt zuiver, en zij kan met zo'n
rustige vervoering zeggen, wanneer wij met haar, als gewoonlijk, over zéér ernstige
dingen spreken: ‘O, ik weet zeker, dat eenmaal alle geheimen en alle raadselen ons
geopenbaard zullen worden.’ - Ik zie haar als het middelpunt van mijn jeugd en mijn
jongelingsjaren. Ik herinner mij nog zo duidelijk, hoe zij zich vrijgevochten en ons
daardoor het leven zo verruimd heeft, uit het benauwend enge bestaan der gewoonheid.
Welk een afschuw had zij van die tamme mensjes, wier hoogste ideaal het is om
rustigjes, zonder emoties, zonder schokken voort te leven in een doffe schemering;
bij die lieden is alles klein, hun denken, hun liefde, hun eerzucht, hun geloof, hun
deugd, hun ondeugd. Alleen hun fatsoenlijkheid is groot! En de hoogste wens van
dergelijke lieden is vervuld, wanneer hun kinderen bruikbare leden van de
maatschappij zijn geworden, een positie innemen die goed bezoldigd is en hen spoedig
geestloze huisdieren doet worden! Van haar en ook van mijn vader heb ik wel die
volkomen onverschilligheid gekregen voor zogenaamd maatschappelijk aanzien. Zij
heeft mij in het leven den haat meegegeven voor het dodend gewone, het
middelmatige, het kleine verstikkende, het gedwee kruipend alledaagse bestaan; door
haar ken ik het verlangen naar de toppen, naar de ijle heerlijke lucht van het geestelijk
hooggebergte! Rusteloos zocht zij bij mensen en in boeken, en niets en niemand kon
haar geestelijken honger bevredigen. Haar diepe natuur had reeds vroeg het dorre
protestantisme ontvlucht. Later maakte zij kennis met het spiritisme, en ik herinner
mij nog dat wij als kinderen wel eens meegingen naar mevrouw Elise van Calcar,
de propagandiste van de Fröbelmethode en van het uiterst genoeglijke hiernamaals!
Ik begeleidde haar ook tijdens haar geestelijken zwerftocht, op den Amsteldijk, bij
de theosofen, die chinezen van den godsdienst! Doch bij geen enkele dezer bizarre
groepen toefde zij lang, intuïtief voelde zij, dat dáár de waarheid niet te vinden is.
Nu wacht zij. Zij gelooft; zij gelooft in een macht die het al bestiert, het
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Onvatbare, het Onomschrijfbare. Zij gelooft aan de onsterfelijkheid der ziel. Zij leest
den Bijbel als een heilig boek. Nog niet zo lang geleden kon ik driftig met haar over
die, door mij absurd genoemde, meningen redetwisten, verwierp ik al het
bovennatuurlijke, het raadselachtige, wilde ik halsstarrig mij niet bemoeien met het
mysterie van den dood; ik keek mij blind aan het leven, ik wilde mij blind kijken aan
het aardse. Dwaas die ik was! - Doch ben ik nu zoveel wijzer, nu ik alle meningen,
iedere levensopvatting verdedigen, het ‘ja’ en het ‘neen’ met even grote overtuiging
bevestigen kan, daar ik het één noch het ander als waarheid erken, menend, - weet
ik het wel zeker? - dat de waarheid onkenbaar is?

8 Maart
Een vriend, een beeldhouwer van beroep, vertelt mij op welke wijze een
kunstbeschermer hem helpt. De weldoener die rijk is, kind noch kraai heeft maar
natuurlijk gestadig klaagt over zorgen, en niet in staat is uit eigen zak véél te geven,
had onder zijn kennissen een loterij georganiseerd, waarvan de premie een beeldje
van den kunstenaar was. Op die manier grabbelde de beschermer, die, het spreekt
vanzelf, aanspraak maakt op een eeuwige dankbaarheid, een 250 franken bij elkaar,
welke hij echter uit vaderlijke voorzorg niet ineens den beeldhouwer ter hand stelde!
O neen! Een artiest in bezit van zó'n aanzienlijke som gelds, wordt onmiddellijk
krankzinnig en verbrast in éne maal al die moeilijk gezamelde frankjes! De milde
Maecenas was verstandig, en gaf den hongerlijder een weekloon van 15 fr., maar de
beschermeling mocht iederen Donderdag bij hem komen eten, wat de toelage
verminderde met 1.50 fr.; bovendien middagmaalde hij vrij geregeld elken Zaterdag
bij ons, - dus de weldoener trok iedere week 3 fr. af. Aldus zou immers de som nog
langer duren! En was het bestaan van den jeugdigen, veelbelovenden kunstenaar
voor vele weken op benijdenswaardige wijze verzekerd. Ik vergat nog te zeggen dat
de huur van het
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schamele atelier ineens was terzijde gelegd, en enkele schulden bij bakker, melkboer
en kruidenier ook waren afbetaald met het loterijkapitaal. O de weldoeners! O de
liefdadigheid! - Het is schande, en dan moet zo'n arme kerel nog zijn hele leven
dankbaar blijven voor die aalmoes.
Omdat er een geweldige toorn in mij woedde bij dergelijk gebeuren, omdat mijn
hart dorstte naar rechtvaardigheid, ben ik socialist, anarchist geweest. Ik kan den
aanblik van een mens die honger lijdt, terwijl vlak naast hem stommerikken in een
walgingwekkenden overvloed leven, niet verdragen. En zij menen reeds iets boven
allen lof verhevens, iets buitensporigs gedaan te hebben, wanneer zij den armen een
aalmoes toewerpen. Ik begrijp maar niet dat de havelozen en de uitgebuiten zó lang,
zo eindeloos lang geduld hebben en zich niet vol verontwaardiging en van haat
bezeten om het lijden der kinderen en der vrouwen en der grijsaards, op de
rijkdommen werpen en dát nemen wat hun onthouden wordt, waarop zij recht hebben.
Waarom wachten zij? Hun leven is verstoken van elke schoonheid, van elke hoge
vreugde; vroeger hadden zij den troost van het hemels Paradijs, maar wie gelooft
daar nog aan? Nu hebben zij niets meer, zij willen nu ook genieten, het geluk
vastgrijpen vóór het te laat is. Wat kan hen tegenhouden? - Al ben ik sinds lang geen
socialist of anarchist meer, het is mij onmogelijk het schreeuwende onrecht zonder
wilde woede aan te zien. Ik ben mét de armen, tegen de rijken. Staat er zelfs niet in
den Bijbel, met Jezus' eigen woorden: Wee den rijken!

17 Maart
Kennis gemaakt met W. een schilder, een zonderlinge knaap doch merkwaardig. Hij
leest veel, bezit o.a. alle boeken van Sar Péladan, en verdedigt met gloed de meest
bizarre theorieën over een idealistische, mystieke kunst. Zijn schilderijen zijn
allervreemdst en hebben uitleggingen nodig, waarmee hij ook lang niet karig is!
Hoewel mij het
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werk van Péladan in het geheel niet bevalt en geestdrift daarvoor mij ook vrijwel
onnozel voorkomt, kan ik niet ontkennen, dat de meningen van dien schilder mij
toch lichtelijk bekoren. Het platte realisme van de laatste twintig jaren heeft ons zó'n
groot verlangen gegeven naar het buitengewone, naar het diepe, naar het verheven
geestelijke, dat zelfs die ietwat dwaze, idealistische kunsttheorieën een verademing
zijn!

25 Maart
Het was een vreemde avond, Het venster van de kamer waar de lamp als een
goud-steen lichtte, stond open op de zwarte stilte van den lente-nacht. Christine en
ik zaten zwijgend over elkaar aan de tafel onder het gulden schijnsel. Een boek lag
open. Uit een glazen vaas troste een hoge tak mimosa. De zwarte wereld ademde als
een wezen. Het was martelend stil. Het werd ondraaglijk, het kon zo niet duren, er
moest iets gebeuren, iets dat de zware stilte brak, iets groots, iets geweldigs, iets
vernietigends desnoods. Mijn hart bonsde als een stormklok, mijn gedachten joegen
lijk wilde vogels door onheilspellenden nacht, geruchtloos, op duistere wieken. Haar
die ik liefheb, die ik liefheb als het licht mijner ogen, zag ik over mij; haar blonde
haren stonden als een helm boven het voorhoofd; de ogen, groot en vol dromen,
staarden voor zich heen. Dachten zij niet aan hetzelfde?
- ‘Liefste’, begon ik opeens te praten met zachte maar doordringende stem; de
woorden welke ik gebruikt heb, waren zeker wel andere, doch de zin van het
gesprokene, dien vreemden avond, is zodanig als ik nu saam te vatten tracht; - ‘Zie,
liefste, hier zitten wij, twee povere mensen, verloren in deze kleine vierkante ruimte.
De lamp staat tussen ons. Ik zie onze handen bloot onder het licht. De gewoonste
voorwerpen, welke ik sinds jaren niet meer zag, de meest alledaagse beelden, zij
doen mij aan met verbijstering. Zie deze bloemen; is het niet onbegrijpelijk, hun
schone bloei? Zoals zij daar roerloos hangen in den
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gouden schijn? Wij leven. Ik kan den afgrond van dat woord niet peilen. Ik zie de
mensheid. Er zijn mensen, die zoeken, de gepijnigden, en de innerlijk gemartelden.
Er zijn er die als dolende gekken gillen naar den nacht. En de botte kudde hoont hen.
Ik zie de wanhopigen, die niets meer begrijpen; ik zie hén die tot de grens doordringen
van het weten en dan op hun knieën neervallen en gebeden stamelen naar ik weet
niet welken God. Het is verbijsterend. Er zijn geesten die rillen en als idioot worden
van angst in de bevriezende eenzaamheid van het heelal. Kinderen worden geboren,
mensen sterven elk ogenblik. Wezens zie ik met stille ogen welke diepten hebben
als de Stille Oceaan. Er zijn steden, en de zon gaat iederen avond onder over de
wereld. Ik weet de liefde en het leven en den haat en alle hartstochten. De duisternis
omgeeft ons aan alle kanten. Wat moet het beduiden dat wij elkander gevonden
hebben? Is onze ontmoeting toevallig? Kan dat? Dat is niet mogelijk, Christine...’
Zij hief haar gelaat naar mij. Haar ogen - ik kan haar nooit aanzien zonder te denken
aan het ogenblik toen ik haar voor de eerste maal zag en mijn hart onmiddellijk haar
als het ware herkende en de onverklaarbare zekerheid vond dat zij het was, en geen
andere, zij Christine, die bij mij behoorde, mij bestemd was sinds altijd en voor
immer; - haar ogen waren dien avond donker van een bangen ernst. - ‘Is 't niet
wonderbaar? Ik kende je niet, jij wist evenmin mijn bestaan; ik was je niets noch gij
mij. Tot wij elkander ontmoetten. O verrukking! - Maar denk eens aan de even grote
mogelijkheid, dat de duistere wegen van onze levens waarlangs wij doolden, niet op
één punt waren saamgekomen. Een zeer kleine gebeurtenis, een geringste hapering,
het tijdsverschil van een minuut had voor altijd ons van elkaar verwijderd kunnen
houden. Die gedachte jaagt mij angst aan. Ik heb het gevoel of het noodwendig was
dat ik je vond, jij die nu bent het kloppen van mijn hart. Wij moesten elkander vinden,
wij werden geleid, - door een blind toeval?’
Ik stond op en ging naar het open venster. Ik wist ons denken zeer hoog gespannen,
rillende van ernst. Gedachten
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schoten naar de uiterste grenzen. Zwijgend keek ik een wijle in den zwarten nacht
en dan naar boven, naar de sterren.
‘Wij mensen zijn absurde wezens. Ik weet den ondoordringbaren nacht rond ons,
en ik wil zien. Waarom kunnen wij niet tevreden zijn met het tijdelijke, het begrensde,
het eindige? Waarom zoekt mijn geest het oneindige, het eeuwige? Ik kan mij het
einde niet denken, en de eindeloosheid, de eeuwigheid is als een bodemloze afgrond:
een steen valt en deze zal nimmer, nimmer, nimmer een bodem bereiken. Ik kan mij
daar geen voorstelling van maken. - Het is dwaas steeds in de diepten te willen
dringen alsof gij daar in die duisternis de oplossing zoudt vinden. Het is tijd
verknoeien. En toch, kan ik er iets aan doen, dat de vragen in mij opstormen, dat ik
een antwoord zoek dat mij volkomen bevredigt? - Ik sta van verbijstering geslagen
voor het schouwspel van dezen nacht vol sterren, boven de aarde. Hoeveel millioen
mensen stonden evenzo met boordevol hart en roepende ziel, de ontelbare avonden
der duizenden en duizenden jaren sinds die zonnen aan den nacht ontstoken werden!
En niemand heeft de verlossende woorden gevonden. En het allerzotste is zeker dat
er hoogstwaarschijnlijk geen raadselen bestaan, wij ons dus kwellen om niet-bestaande
dingen! Heelal en mensheid zijn zinloze accidenten. Maar wij hebben het bewustzijn
daarvan. Wij denken. Is het dan niet om krankzinnig te worden, de gedachte aan de
eenzaamheid van den mens te midden der werelden? Bovendien zal de aarde, volgens
een zeer aannemelijke hypothese, over enige duizenden of millioenen jaren,
onbewoonbaar zijn en tenslotte vergaan. Dan zal het zijn of de mensheid nooit bestaan
heeft, alles zal gestort zijn in de lege ruimte der vergetelheid. Niets draagt dan meer
de herinnering in zich aan hetgeen die vreemde wezens, welke eenmaal op de aarde
leefden en welke men mens noemde, volbrachten en leden; de symphonieën van
Beethoven, de Bijbel, al het rusteloos zoeken, de som van alle tijden, de schoonste
dromen der heiligen, Napoleon, Dante, de wanhoop, de liefde, de opeenvolging der
wereld-
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rijken, Christus - dat al was volkomen en volkomen nodeloos, en heel deze komedie
welke duizenden eeuwen duurde en waarbij niemand toeschouwer was, had even
goed niet plaats hoeven te hebben. Is dat niet van een huiveringwekkende
belachelijkheid? Of om te schreeuwen van angst en den dood in te vluchten?’ Ik
praatte verder, bevangen door den smartelijken wellust alles te vernietigen. - ‘Een
ogenblik, kort als de duur van een bliksemstraal, staan wij op de aarde, levend, met
open ogen, met den wilden storm der wanhoop om onze onmacht in onze harten,
gemarteld door alle verlangens en door alle dromen, het onmogelijke willende
bereiken en vatten; wij ondervragen het verleden, wij lezen wat de mensen vóór ons
hebben gedacht, wij kunnen het niet rijmen, wij ondervragen de aarde, den hemel,
de sterren, de afgronden der ruimten en van onze eigen ziel, wij wenen van heimwee
bij schoonheid, wij maken grote hartstochtelijke gebaren, en opeens liggen wij
doodstil, is er niets meer, niets, niets, niets, zijn onze ogen voor eeuwig gesloten,
waarmee wij naar de sterren opblikten welke zich ons werkelijk niet herinneren
zullen! Christine...’
Bij het noemen van haar naam, wendde ik mij, en toen zag ik dat zij schreide.
Ik bleef een wijle haar aanzien, zachter zeide ik: ‘Christine...’ - Het was zó diep
smartelijk, haar bijna geruchtloos wenen, er ging zo'n radeloze droefheid van haar
uit, dat ik niet bij machte was te spreken, welke troostwoorden ook te vinden. Te
geweldig woedde de wanhoop in mijn eigen geest. - ‘Ik kan het niet dragen’, snikte
zij, - ‘ik kan het niet dragen. Ge hebt alles vernield. Maar het is niet mogelijk, het is
niet waar wat ge zegt; het mag niet zo zijn...’
Ik heb niets om haar te geven, troosten kan ik haar immers niet, ik heb zelf niets
als mijn vertwijfeling en mijn wereldangst. Wij moeten verder leven met bloedenden
geest. Ik ben toen bij haar gaan zitten, heb haar hand tussen de mijne genomen, en
langen tijd zaten wij in die houding, dicht tegen elkaar, in den stillen nacht, twee
zéér eenzame mensen, alleen kracht vindend in elkaars liefde.
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17 April
Veertien dagen te Londen geweest bij een vriend die daar tijdelijk vertoeft. Welk
ene verademing was het mij, na dat korte verblijf, die stad te verlaten! Toen ik weer,
in den nacht, op de boot stond die mij terugvoerde naar het vasteland en naar de
woning waar Christine mij wacht, had ik wel kunnen juichen van vreugde! Die stad
is als een ziekte aan de aarde. Een vloek rust op haar. Nimmer heb ik mij zo eenzaam,
zo wanhopig verlaten gevoeld als die dagen en nachten, temidden van deze
waanzinnige opeenhoping van millioenen en millioenen mensen. Alles drukte mij
neer, het licht, de huizen, de menigten, de straten, de musea waar toch zéér schone
kunstwerken te bewonderen zijn; de rivier, de parken; ik had den indruk of ik in een
verdoemd oord was. Ik begrijp niet waarom de hel van huizen, die woestijn van steen
voortwoekert aan de aarde. Al mag, een zeer zeldzamen dag, de lucht niet mistig zijn
en vuil besmoord, toch zijn uw ogen immer gedoemd, alleen de straten en het sombere
jachtende gewoel der mensen en der wagens te zien. Hier bestaat geen koepelende
hemel met grote licht-doordrenkte wolken, geen bloeiende vrede, geen vreugde, geen
glorie. Deze stad is een marteling van den mens. In den aanvang van mijn verblijf,
op een middag, toen wij door de City liepen, die sombere buurt van den geldhandel
en de zaken, hoorde ik plotseling een roepen dat snel tot een hartstochtelijk
schreeuwen steeg: Japanese loan! Japanese loan! - en uit alle deuren, uit alle zijstraten
en hoeken en gaten zag ik in het zwart geklede heren, blootshoofd, te voorschijn
komen, die het dadelijk op een lopen zetten; zij renden allen in dezelfde richting,
blijkbaar naar dezelfde plek. De inschrijving voor een Japanse lening was geopend,
er was dus geld te verdienen, en de gewoonlijk zo stijve deftige ‘gentlemen’ renden
als losgelaten wilden naar hun prooi! En in diezelfde stad heb ik een bijeenkomst
van een ‘Revival’ bijgewoond. Twee Amerikaanse zendelingen waren naar Londen
gekomen om de mensen te bekeren en voor dat doel hadden zij de
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reusachtige Albert-hall gehuurd waar zij meermalen in de week des avonds
voordrachten hielden en hun toehoorders opwekten tot berouw hunner zonden en
hernieuwing van het godsdienstig leven. Ik ben daar ook geweest. Wij zaten op de
bovenste rij van het immense circus, overzagen van onze plaats gans de hall. De zaal
was stampvol, er waren meer dan vijftienduizend mensen. En deze menigte luisterde
ademloos, met straffe aandacht, naar de preken van die twee heren. Wat zij beweerden,
leek mij vrij onbeduidend, maar de aanblik dier doodstil luisterende menigte is mij
onvergetelijk bijgebleven. O, het waren geen leven gevende woorden welke die
mannetjes daar beneden uit de arena in het rond schreeuwden, maar de mensen
schenen honger te hebben naar iets, die povere woorden schenen iets te geven.
Tenslotte kondigde één der predikanten aan, dat al degenen die tot God wilden gaan,
naar beneden moesten komen in de arena. En hij begon te roepen: Who will come
to the Lord? - En de grote indrukwekkende stilte dier duizendtallige menigte brak
na enigen tijd onder den luiden roep van een mens: I will! Onmiddellijk klonken van
alle kanten dezelfde woorden: I will! I will! I will! - En terwijl degenen, die
geantwoord hadden, langzaam de lange trappen neergingen naar de arena, riepen de
zendelingen steeds met hun sterke stem: Who will come to the Lord? - hun armen
heffend naar die duizenden waaruit nu zonder ophouden de roep weerklonk: I will!
I will! I will! Wonderlijk volk. Als bijna nergens wordt ge getroffen door den ernst
waarmee men over den godsdienst spreekt. En tegelijkertijd zijn zij de bedrevendste
en hardnekkigste zakenmensen. God en de Mammon! Vreemde combinatie. En dan
de schijnheiligheid. Die is weerzinwekkend. Mijn vriend vertelde mij een ongelofelijk
staaltje daarvan, iets dat hem zelf overkomen is. Toen hij bij een deftige Engelse
familie, die gedurende de zomermaanden een bekoorlijk landhuis bewoonde, logeerde,
was, op een zondagmiddag, zijn gastheer op zijn kamer gekomen en had hem
meegenomen naar zijn eigen vertrekken. Dáár opende de gentleman met
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geheimzinnig gebaar en onder snaakse knipoogjes naar mijn vriend, een verborgen
kastje in den muur, en haalde tot grote verbazing van den toeschouwer twee glazen
en een paar flessen te voorschijn, die voortreffelijke alkoholische dranken bevatten!
En gulhartig bood hij mijn vriend een volgeschonken kelk aan, onder voorwaarde
echter, dat hij niemand er over spreken zou. De gast beloofde het, lichtelijk verbaasd
over deze zonderlinge wijze van handelen. - ‘Doch stel je voor, toen we weer een
tijdje beneden waren, kwam de gastvrouw bij mij en fluisterde mij in het oor, of ik
even met haar mede wilde gaan. Ik volgde haar, en hetzelfde had plaats! Ook zij had
een geheim kastje met likeuren! En dienzelfden middag ben ik nog uitgenodigd
geworden tot een dergelijk snoep-reisje door den zoon en daarna door de dochter
des huizes!’
- Weinig sympathieke geestesgesteldheid. En het waren toch zeer goede, brave
mensen. Maar ik heb dan toch liever lui, die er openlijk voor uitkomen en zelfs op
den zondag zich in het openbaar bedrinken!
Des nachts op de boot. Het water is zwart buiten den uitschijn der varende lichten.
Rustig en zeker gaat de boot naar de haven. De stille nachtelijke ruimte omgeeft mij,
mijn ogen staren in de donkere verten. Ik voel hevig dat alles wat mij omringt,
mysterie is. Het louter aanschouwen bevredigt mij niet meer, mijn ziel stikt in het
zichtbare, ik wil haar daarboven uitstoten, maar ik weet geen weg. Het zijn niet de
sterren noch de diepten der zee waarnaar zij verlangt. Dat al is te meten, is te klein.
Ik voel haar in mij groter dan het grootste, door niets van wat mijn ogen zien, door
niets van wat ik ken, te verzadigen. Snikkende ligt ze in mij van een niet te noemen
heimwee.

20 April
Vanavond door Brussel lopend met S. kwamen wij op den terugweg naar de tram
langs het Maison du Peuple, waarvoor het zwart was van mensen die omhoog keken
naar een transparant. Het bleek dat de uitslag der verkie-
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zingen aldus aan de nieuwsgierigen werd bekend gemaakt. Wanneer een socialist
gekozen was, sloeg er een gejuich op uit de menigte; ieder andere partijnaam werd
met gejoel, gejouw en gefluit begroet. Lang bleven wij niet te midden van deze
onnozele bende, welke meent alle heil te mogen verwachten van een socialistische
meerderheid in het Parlement.
Nog zo lang niet geleden was ik er beslist van overtuigd, en ik verdedigde mijn
mening hartstochtelijk, dat het socialisme, met zijn volkshuizen, vakverenigingen,
met zijn afgevaardigden in de Tweede Kamer, met zijn streven om de rijkdommen
op rechtvaardige wijze te verdelen, zodat niet de éne mens zich verveelt door zijn
nietsdoen, terwijl een ander al de jaren van zijn bestaan van den ochtend tot den
avond moet werken zonder ooit de verrukking te kennen om den aanblik van het
dalen van den avond, - meende ik zeker dat het socialisme de nieuwe langverbeide
levensleer was, het nieuwe geloof in de toekomst zou dragen en eenmaal alle dromen
en verlangens van aards geluk zou vervullen. Wat mij oorspronkelijk tot het socialisme
gevoerd heeft, was mijn eerlijk medelijden met de armen, de misdeelden, de
uitgestotenen. Wilde ontsteltenis vervulde mij bij de gedachte dat duizenden en
duizenden onafgebroken geslagen werden door ellende en door het leed. Ik heb die
van zeer nabij gezien, ik heb tussen de armsten geleefd, temidden van het
weerzinwekkendst uitvaagsel, en die verdierlijkte wezens, zeide ik mij, zijn mijn
medemensen. Ik had mij wijs gemaakt, ik onnozele, dat bij een verbetering van de
bestaanstoestanden, bij hoger loon, bij ruimer woning, bij beter onderwijs, hun eisen
en hun behoeften vanzelf edeler zouden worden. Alsof die der weldoorvoede gezeten
burgers zoveel hoger zijn! Maar ik hongerde naar rechtvaardigheid, en ik kon er geen
rust bij hebben en zal dat nimmer, om aan te zien hoe de één zwelgt in overvloed,
terwijl zijn broeder van honger sterft. Midden in de beweging staande, bemerkte ik
al spoedig dat die levensleer, wellicht in staat de stoffelijke belangen der
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misdeelden te behartigen, niet het geringste gaf aan de verlangens van de ziel, van
den geest. Bovendien kweekt het socialisme een bizonder onaangenaam soort van
halfweters, verwaande warhoofden die over de geschiedenis, over het ontstaan der
werelden, over sociologie, over kunst en godsdienst allertreurigste en meest
oppervlakkige gemeenplaatsen te berde brengen als waren het eeuwige waarheden.
Zij verslinden populaire boekjes over de wetenschap en bluffen hun kameraden met
theorieën en hypothesen, waarvan zij zelve niets begrijpen. Het is belachelijk en
treurig.
Ik verbaas mij er nu over, zó aan de oppervlakte gebleven te zijn, maar ik deed
mijn eigenlijk wezen geweld aan, ik was socialist tot in uiterste consequentie, in de
onbekende diepten wilde ik niet blikken, ik wilde niet luisteren naar de stemmen
welke in mijn innerste spraken. Ik dwong mijn aandacht uitsluitend naar het leven,
naar wat men het leven noemt. Maar mijn geest liet zich niet tot zwijgen brengen.
Hij verlangde meer, hij wilde de grenzen niet voelen. Nù, nu ken ik geen grenzen
meer, nu zwerft mijn geest door de oneindige ruimte en den eindelozen tijd; hij is
met niets meer in beroering, hij heeft geen houvast, geen rustpunt, geen steun, hij is
alléén, alléén in de verschrikkelijke stille eenzaamheid, midden in het heelal.
Ik dool langs alle wegen, ik heb het koud. De onrust martelt mij, jaagt mij voort
zonder ophouden. En somwijlen voel ik een smartelijk genot omdat alles mij ontvallen
is, doorhuivert mij de tragische pracht van de weergaloze verlatenheid van den mens
temidden der werelden, zoals hij daar leeft op de aarde als een koning in ballingschap,
zijn macht en zijn onmacht kent en bevende van verrukking en van ontzetting
opschouwt naar den Melkweg, de wanhoop in zich voelend van nimmer te kunnen
ontvluchten aan de gevangenis van de materie.
Waar kan ik vinden de stralende tuinen van den vollen geestelijken vrede?
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2 Mei
De lente is ontzaglijk schoon, dit jaar. Ik sta ontroerd voor het wonder van dit
jaargetijde; alles bloeit opnieuw, alles gaat weer pralen. Waar komt dat nieuwe leven
vandaan?
Kennis gemaakt met C., een sympathiek man, doch daar er dien avond meer
bezoekers waren, was er geen gelegenheid diepere dingen te beroeren. Wij maakten
muziek, met Martha speelde ik enige gedeelten uit de Hohe Messe. Vooral de inzet
is prachtig, die hartstochtelijke en klagende roep tot God om erbarmen: Kyrie eleison.

16 Mei
Gisteren den ouden man ontmoet. Wat beduidt het leven van dezen mens? Geteisterd
door onnoembare rampen, is hij nu ook verwoest naar lichaam en ziel. Zoals van
sommige wezens een straling uitgaat, een vrede en een zachte weldoende gloed, voelt
men rond dezen man het onheil waren. Hij stamt uit een oude patricische familie die
eertijds een paleis bewoonde. De neergang van dit geslacht is een hartverscheurend
verhaal; er rust een vloek op hen, onverbiddelijk worden zij geslagen door het noodlot.
De laatste afstammeling is een arbeider, nog wel als heer gekleed, maar zonder enig
hoog verlangen, zonder adel van geest, bot, stompzinnig, wiens ideaal is om uiterst
spaarzaam het nodige geld bijeen te sparen en daarvan - o droom! - een huisje te
kopen. Een duffe, geest-beklemmende burgerlijkheid heerst in hun woning en in hun
zielen.

4 Juni, te Vresse in de Ardennen.
Een onverwachte kleine som geld stelde ons in de gelegenheid er eens voor enige
dagen tussen uit te trekken en hier in dit verloren dorp, in de heerlijke zuiverende
kalmte der natuur tot onszelve te komen. Gisterenmiddag kwamen wij aan, na een
rit van drie uren in de diligence.
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Wij genoten. In de enkele dorpen aan den groten weg gelegen welken de postwagen
volgde, werd vóór de herberg een korte halte gemaakt. De koetsier gaf een kleinen
zak met brieven en enige paketten af; dan na een kort gesprek en met een luiden
groet, ging het weer voort. Drie paarden naast elkander gespannen, trokken den
zwaren, geel en blauw geverfden wagen. Wij waren de enige reizigers. De brede weg
overschaduwd door hoge olmen, wier bladeren-trossen onbeweeglijk hingen in den
windlozen zomerdag, voer over een hoogvlakte, door kleine bossen heen, langs
bloeiende akkers; in de verte lagen hier en daar, op groten afstand van elkander, de
hofsteden, met boomkruinen omkroond. En over dat al koepelde de blauwe zonnige
hemel. Welk een bekoring heeft het, door een onbekende streek te reizen, uw ogen
te laten weiden langs die nieuwe, stadig wisselende horizonnen! Eindelijk begon de
weg in wijde bochten te dalen langs de beboste helling, en wij zagen opeens,
gedurende enige ogenblikken, diep beneden ons in het dal, het dorp, Vresse, het doel
van onzen tocht; tussen hel groene, onlangs gemaaide oeverweiden blonk een brede
beek, de Semois. Stapvoets daalden wij; de achterwielen knarsten jammerlijk onder
den vasten greep der rem; de paarden zetten hun voorpoten schrap. Het was koel
onder het dicht gebladerte der bomen. Bij iederen bocht van den weg bespeurden
wij het dorp in het dal, met zijn woningen wier daken glansden in het zonlicht, en
de tuinen en de boomgaarden. We daalden meer en meer. De bellen van het tuig
rinkten vreugdig, de koetsier klapte met zijn zweep, we reden het dorp binnen.

9 Juni
Sinds vier dagen zijn wij hier, en de vrede der uren geneest ons. Wat lijkt mij het
leven in de steden duister en troebel, en waartoe nodig die wilde jacht? Waarom niet
altijd hier wonen te midden der zuivere pracht van de natuur, vèr van de mensen, in
stille afzondering, en
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immer de aandacht gekeerd naar het wonder der wisselende jaargetijden? Hier te
wonen in deze zuivere, doorschijnende stilte! Een hoge rust heeft zich over mijn
geest gebouwd, ik ga door de dagen als onder schone gewelven van vrede door. Alles
wat onze ogen beroeren, wekt een diepe ontroering. Hoe heerlijk zijn die uren,
wanneer wij stil gezeten zijn onder een boom aan de helling van een heuvel, vanwaar
het uitzicht gaat over het dal en de brede zonnige beek, naar de verre bergen. De
aarde ligt voor ons, pralende, en mijn droom omvat haar met duizenden beminnende
armen.
Ik weet het niet, maar ik geloof dat mij, hier altijd zijnde, hier of elders, doch
omgeven door de diepe stilte welke als een kerk over de aarde staat, de marteling
der geestelijke onrust verlaten zou. Ik voel den vrede als een zachte hand op mijn
brandend voorhoofd. De weemoed blijft schrijnend, maar ik heb vertrouwen, ik geef
mij over en het is of ik wel eenmaal de harmonische oplossing vinden zal.

15 Juni, Zondag
Weer thuis, en het geregeld werken hervat. Doch het te korte verblijf in dat verre
schone dal hangt in mij te schijnen als de herinnering aan een lichten gelukkigen
droom. Ik kan er niet van scheiden... Ik herinner mij een laten namiddag: het was
het wonder uur vóór het vallen van den avond. Wij hadden over de heuvels en door
de bossen gedwaald, en een korf vol wilde aardbeien geplukt. Moede zetten wij ons
aan den zoom van het pad dat zacht en langzaam van over den top naar het dal heen
daalde en dicht bij onze herberg, aan den ingang van het dorp, naar den groten weg
voerde. Vanwaar wij zaten, overzagen wij een wijd schoon land van bossen en bergen,
en hier en daar bloeiende akkers. Over den énen oever van de beek, over het helle
groen der weiden en de blauwige hooikleur, lag het doorschijnend vlies van schaduw,
en het licht was daar als een edelsteen zo zuiver en zo lichtend.
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Hoog aan den wand der rotsachtige bergen in het westen stonden boomgroepen in
zon, zij leken wel gouden bouketten. Wij schouwden, door de schoonheid van dit
uur bevangen, over de aarde en naar de deinzende blauwe diepten van den volkomen
helderen hemel, waar nu de zon haar tocht volbracht had. Hoe overgeweldig steeg
mijn heimwee, bij het zwellen van den avond. In de windloze lucht stonden er bomen
als in slaap gevallen, de beek vloeide haar donker water door de smaragden
schemering. De avond omklom den berg, onmerkbaar langzaam; een enkele
boomkruin droeg nog den gulden glans, tot ook deze doofde en het zonlicht opvloog
immer verder, immer hoger, als een gouden vogel, naar den hemel. Toen zonk de
aarde in den avond weg. Het was oneindig stil. En dan, plotseling, stak de wind op,
de bomen rilden, er voer een huivering door de ruimte, en het klonk als een klagen,
of nu alle hoop verloren was...

23 Juni
Gisterennacht is de vader van Martha gestorven. Tegen één uur toen ik juist ingeslapen
was, werd er luid aan de voordeur gebeld, en hoorde ik, wakker geschrikt, mijn naam
roepen. Ik herkende de stem van Martha, snelde naar beneden en vroeg wat er was.
Ontdaan zeide zij mij met hortende stem, dat haar vader stervende was. - ‘Kom! ik
ben alleen met mijn moeder.’ - Ik haastte mij, waarschuwde Christine, en liep op een
draf naar de nabij gelegen woning. Er was niets meer te helpen. De man was dood.
Met den dokter, die weldra kwam, probeerde ik alles. Maar het leven was gevloden.
Toen heb ik met een ander den dode afgelegd. En onderwijl huilde aan de overzijde
van de straat een hond, jammerlijk en zonder ophouden. Enige uren later kwamen
de twee broers van Martha, en ben ik heengegaan.
Ik kan mij maar niet bevrijden van den aanblik van dien dode. Hij had zich te
slapen gelegd als iederen avond,
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hij wendde zich, zuchtte diep, en hij was dood. Wat betekent het leven, aan welks
einde de dood is, dat mateloze, zwarte gat waarin de een na den ander valt als een
steen? Het is toch te dwaas het leven au sérieux te nemen wanneer de ziel niet bestaat!
O, de onverwoestbare zekerheid van het geloof te bezitten! Maar zijn de godsdiensten
niet schone dromen, schone leugens, waarmee men zich troost, waaraan men zich
vastklampt in het aangezicht van den verschrikkelijken nacht van den dood? Houden
zij werkelijkheid in, of is het niets als waan? Ik sta radeloos voor de raadselen. Waar
kan ik de waarheid vinden?

27 Juni
Wij hebben tot laat in den avond in den tuin gezeten; de lucht was zoel en zwaar van
geuren, aan den diepen hemel vonkten alle sterren. C. vertelde ons geestdriftig zijn
laatste reis door Italië, hij was in Ombrië, bezocht ook Ravenna en Venezia. Zijn
woorden verhevigden mijn verlangen eenmaal met eigen ogen de wonderen van dat
edel land te aanschouwen. Wij spraken over het Katholicisme, over Anna Katharina
Emmerich wier buitengewone visioenen van het leven van Jezus en Diens moeder
wij met grote bevreemding lezen, over Huysmans den zuren celibatair en over de
hartstochtelijke vroomheid der Middeleeuwen. Ik noemde Léon Bloy, van wien ik
sinds vele jaren reeds enkele boeken ken welke mij immer verrukken met hun
machtige schoonheid en het diepe geluid ener grote ziel. C. kende hem slechts van
naam, ik gaf hem la Femme pauvre te leen.

1 Juli
Ziehier de conclusie van een speels gesprek met S. en een ander: - Goed en kwaad
bestaan niet. Indien ge een sterken, onverzettelijken wil hebt, moogt ge een gedachte
daad, hoe monsterachtig ook, volvoeren; want ge hebt
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met niets en met niemand anders dan u zelf rekening te houden. Het leven is een
toevallig verschijnsel, ‘un accident de la matière’, en wordt dus, bij diep ingaande
beschouwing, inderdaad een waardeloos ding. Storen wij ons dus aan niets en
niemand, handelen desnoods met cynisme, met uiterste wreedheid, indien dit nodig
is, om daardoor iets te bereiken dat ons het leven levenswaard maakt al is het slechts
voor enige ogenblikken. - Zonderling, dat het mogelijk is dat dergelijke paradoxen
gedacht kunnen worden door den menselijken geest; en nog zonderlinger dat door
enkele mensen zulke nihilistische theorieën in praktijk worden gebracht, terwijl
anderen volkomen geabsorbeerd zijn in de liefde voor hun God. Ik voel in mij die
beide mogelijkheden.

3 Juli
De pijn van het denken, en die tot een kristal van schoonheid bevrozen, is het wezen
van Laforgue's Moralités légendaires en gedichten. Hij staat tegenover alles met de
moderne geesteshouding van ironie, van schrijnende zelfbespotting, en den droeven
sceptischen glimlach. Hij schept zich een droom, doch onmiddellijk hoont hij, o, op
zeer delicate wijze, maar vernietigend; hij breekt hem stuk, als een fijn glas tussen
zijn sidderende vingers. Hooghartig en tartend - wien tartend? - glimlacht hij om alle
idealen, hij gelooft in niets, is in waarheid niet gelukkig dat men met het schoonste
en het heiligste wat de mensheid bezit, kàn spelen en het vertrappen als waren het
waardeloze voorwerpen. Dit smartelijk spel, deze verdorrende armoede bergen een
hevig heimwee, er zijn verholen snikken, maar zij kunnen u niet genezen, zij geven
den vrede niet.

10 Juli
Ik las vanavond voor uit Gezelle. Mijn God, wat is dat schoon!
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30 Juli
Komende maand gaan wij voor enige weken naar Parijs, bij mijn moeder. Ik was
eenmaal langeren tijd, jaren geleden, in die stad, en altijd blijft zij een wonderlijke
aantrekking op mij uitoefenen. Ik verheug mij zeer op dit verblijf.

2 Augustus
W. de schilder, met zijn occultistische, door Péladan en de Rose-Croix beïnvloede
levensbeschouwing, is een bizar mengsel van ernstig zoeken en ijdel gezwets. Uiterst
vermakelijk zijn de discussies met een wederzijdsen kennis, een ingenieur, die positief
materialist is en niet de geringste aarzeling kent. - Al mijn kennissen en vrienden,
bijna alle mensen, houden er een levensphilosofie op na, welke zij gans en al in
overeenstemming brengen met hun geaardheid, zodat ze steeds voor elke verkeerde
handeling een argument gereed hebben. De één beweert dit, de ander juist het
tegenovergestelde, een derde zig-zagt behendig tussen alle moeilijkheden door, gene
bewandelt den gulden middelweg! En ik, ik leef voort, wachtende, wachtende met
Christine op iets dat nog schoner is dan onze liefde en haar vereeuwigen zal...

3 Augustus
Daar het mijn plan is om de Notre-Dame nauwkeurig te bestuderen en ik de wording
en den geest der middeleeuwse kunst wil begrijpen en doordringen, herlees ik nu op
de bibliotheek het voortreffelijk boek van E. Mâle, l'Art religieux au XIIIe siècle.
Vroeger toen ik het voor den eersten keer las, ontging het mij voor het grootste
gedeelte, mijn aandacht stond naar zo gans andere dingen gekeerd. Ik maak nu een
uitvoerig excerpt, en ik verheug er mij buitengewoon op, aldus voorbereid, de
kathedraal te bezichtigen.
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4 Augustus
Des nachts om één uur, na het diner bij H., een jeugdig geleerde. Aan tafel - ik
herinner mij niet meer naar welke aanleiding - werd de naam van Bloy door mij
genoemd met bewondering, en onmiddellijk viel onze gastheer heftig tegen dien
schrijver uit. - ‘Ge bewondert dien geestdrijver, dien gek, die er inzichten en begrippen
op nahoudt welke acht eeuwen geleden al verouderd waren! Dat is onnozel, mijn
waarde! Hij kan ons, modernen, niets geven, gans zijn geschreeuw boezemt ons niet
het geringst belang in; met blinden eigenwaan, verbitterd door de grote stilte, die
hem als een muur omgeeft, hakt hij als een razende op vriend en vijand. Ik begrijp
best dat zijn geloofsgenoten, de Roomsen, niets van hem willen weten...’
‘Des te treuriger voor de Katholieken!’ viel ik hem in de rede.
‘Hij is een dom fanaticus, een gek!’
‘Maar een dichter, die werkelijk iets te zeggen heeft en in wiens boeken een echt
mensch leeft.’
‘Hij is een gek, en als zodanig een merkwaardig pathologisch geval! Hij negeert
den vooruitgang, doet alsof de ontdekkingen der moderne wetenschap niet bestaan,
hij gelooft als de eerste de beste bruut, in een almachtigen God, in een Voorzienigheid,
en neemt dan nog de houding aan of hij alléén de waarheid bezit, iedereen die met
hem van mening verschilt, voor stommeling uitscheldend. Hij is een monsterachtig
anachronisme!’
‘Al ben ik door een afgrond van zijn levensbeschouwing gescheiden, al zijn er
een menigte dingen in zijn boeken die mij beslist absurd voorkomen, welke ik niet
begrijp of die lijnrecht tegen mijn denken indruisen, ik bewonder onvoorwaardelijk
den diepen vollen toon van zijn stem en ik moet erkennen, dat hij af en toe met zijn
woorden een wonderlijk licht zendt over het mysterie.’
‘Heb ik nooit gemerkt! Hoe zou hij wat ook kunnen verklaren met zijn bekrompen
verstand dat eigenlijk
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niets en niemendal begrijpt van het complex der levensverschijnselen! Zijn meningen
behoren thuis in de duisterste en meest achterlijke tijden der middeleeuwen, en toen
zou Bloy misschien iets betekend hebben en enigen invloed gehad hebben op de
simpele geesten. Maar tegenwoordig, wie neemt zo'n man nog au sérieux? - Ik geef
toe, dat er hier en daar in zijn boeken wel iets moois te vinden is, maar overigens
welk een gezwollenheid, welk een gestadige razernij, welk een vermoeiende rhetoriek!
De gewoonste dingen, de meest alledaagse gebeurtenissen worden door hem tot
reusachtigheden opgeblazen, zijn kijk op het leven is armzalig eenzijdig, hij toetst
alles aan den Roomsen godsdienst welke volgens zijn rustig beweren - de eigenwijze
bekrompenheid van dien man maakt me woedend! - de enige is die de geopenbaarde
waarheid heeft! Bovendien zijn al de schrijvers, zijn tijdgenoten, prullen; hij scheldt
hen uit, maakt hen belachelijk, en dat doet hij, tussen twee haakjes, op vaak kostelijke
wijze! Hij brult en raast tegen iedereen. En dan verbaast hij zich nog dat men hem
doodzwijgt! Hetgeen de enige houding is tegenover een wild beest als Bloy.’
‘Ge begrijpt niets van hem, en wanneer ge niet van zelf voelt dat Bloy een groot
en diepgeaard kunstenaar is, dan kan ik je dat niet aan het verstand brengen. Deze
man is een zonderlinge verschijning in het salon der moderne Franse letterkunde.
Hij staat volkomen alleen. Hij zoekt toejuiching noch roem. Zijn geest ziet het leven
van af de hoogte van zijn godsgeloof. Hij peilt de diepten, en hoe vaak brengt hij
heerlijkheden welke den schemerenden gloed van het geheim dier diepten nog aan
zich dragen! Welk een toorn en welk een tederheid branden in zijn hart! Ik houd van
dien gloed en van zijn hevig verlangen naar het hoogste, naar het uiterste. En dan
zijn leven hetwelk hij ons verhaalt in zijn dagboeken en elders, het gestadig behamerd
worden door leed. Hij is een buitengewoon man. En bewonderenswaardig is zijn
onwankelbaar geloof. Ik kan dat niet voelen noch begrijpen, maar ik bewonder het
hartstochtelijk. Hij mag spotten met onze
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gecompliceerde psychologie, de wetenschap en haar hoogmoed minachten - zij
beroert ook geenszins het wezenlijke leven - want zijn aandacht staat gekeerd naar
de geestelijke wereld, naar de raadselen, en hij belicht onvermoede diepten, hij doet
den lezer nieuwe, geheimzinnige schoonheden voorvoelen, hij wijst met zijn woorden
die somwijlen een wonderbaren glans bezitten, naar afgronden van licht. Ik meen
dat onder de modernen zijn gelijke niet te vinden is. En ge weet dat het mij volkomen
onmogelijk is zijn katholieke levensbeschouwing te onderschrijven. Ik geloof aan
niets. Ik laat mij leven, ik ben toeschouwer, en ik vind Bloy een prachtig schouwspel
te midden van de platheid van onzen tijd!’ Nadat wij nog enigen tijd doorgeschetterd
hadden, ieder van zijn kant overdrijvend, ging het gesprek naar een ander onderwerp.

11 Augustus
Sinds een week zijn wij te Parijs, en zowel het samenzijn met moeder aan wie een
diepe geestelijke verwantschap ons verbindt, als het weerzien van deze stad, geeft
ons innige vreugde. Eén der eerste dagen ben ik naar de Notre-Dame geweest. Hoe
onverwoestbaar rustig staat zij daar voor u, op het vlakke open plein, de Kathedraal
met de schaduwvolle portalen, de stoere torens, met gans de edele pracht harer
evenwichtige en toch stoutmoedige verhoudingen, met den vromen ernst van haar
eeuwenoudheid! Hetgeen mij zo bizonder treft, is het feit, dat elke vorm het omhulsel
is van een gedachte. Nu begrijp ik den innerlijken samenhang, het harmonisch verband
tussen het zichtbare en het geestelijke. Een gelovige, voor wien iedere vorm het
symbool is van een levende werkelijkheid, moet wel een geweldigen indruk ontvangen
van deze kathedraal. Ik sta in verrukking ervoor en ik denk aan het katholieke geloof,
dat met zijn diepe macht deze schoonheid bezielde. Ik bewonder, en voel het verlangen
het katholicisme beter te kennen.
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Gisterenmiddag was ik alleen in de Notre-Dame. Ik heb uren door de kerk gedoold,
de kooromsluiting, de oude vensters en de gewelven beschouwd, daarna langen tijd
stil neergezeten. Voor het altaar brandde een kleine rode lamp, voor den gelovige
het teken dat Jezus daar rust... Er was bijna niemand in de kathedraal. Van de stille
hoge gewelven scheen de vrede neer over mijn onrustigen geest. Talloze beelden en
gedachten volgden elkaar op. En de aanschouwing van het licht rond de zuilen, van
de bogen welke zich als biddende handen omhoog strekken, van den brandenden
gloed der ramen en vensterrozen, en dan die vage gevoelens, de dromen en verlangens,
waaraan ik geen naam kan geven, en die mij aandoen met vreugde en met pijn, mijn ziel rilde van heimwee.

16 Augustus
Weer thuis. Hetgeen mij verrijkt heeft, mij nu stadig met gelukkige herinnering
bijblijft, zijn de bezoeken aan de Notre-Dame. Mijn aandacht wordt naar het
katholicisme gedwongen. Wij lezen nu das Bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi,
naar de visioenen en beschouwingen van Anna Katharina Emmerich. Het verhaal
van Jezus' lijden, van die éne week; - zo'n boek las ik nimmer. Het is wonderbaar.
De zieke non welke jarenlang tot aan haren dood de hevigste pijnen leed, die
onwetende kloostervrouw ziet door de eeuwen heen, de tijd is weggevallen als een
schijnbeeld, zij is tegenwoordig bij elk gebeuren, zij is ooggetuige, en vaak nog
worden haar diepe dingen geopenbaard welke zij niet te zeggen vermag; het is
raadselachtig en schoon. Bovendien droeg zij aan haar uitgeput lichaam de stigmaten.
Franciscus had deze heilige wonden ook. De zichtbare werkelijkheid is niet de enige.
Er moet een wereld bestaan van welke ik niet het geringst vermoeden heb.
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18 Augustus
Bij W. zwaar geredeneerd over Bloy. Ook S. was met ons en onder den maaltijd las
W. ons: Lamentation de l'Épée voor. Bloy's geest kent geen wankeling. Deze mens
staat rustig midden in de chaotische verwarring van dezen tijd. En hij is een bizonder
groot dichter. Hevig bewonder ik zijn gedachten, zijn taal en zijn sterke overtuiging.
Zijn wezen is een brand van liefde.

22 Augustus
Mijn zuster B., met haar man en haar dochtertje, is sinds enige dagen bij ons. Daar
wij elkaar sedert meerdere jaren niet weergezien hadden en we zo weinig wisten van
elkanders leven en denken, vreesde ik, dat er onwillekeurig een vervreemding ontstaan
mocht zijn. Des te groter was onze blijdschap, toen wij weldra bemerkten - men voelt
het zo spoedig - dat er een wederzijds begrijpen was gebleven, een verwantschap
van geestelijk zoeken. Vanavond vertelde ik mijn bezoeken aan de Notre-Dame en
zeide mijn bewondering voor de diepzinnige schoonheid welke door het katholicisme
gedragen werd, en voor de prachtige eenheid der Roomse kerk. Ons gesprek ging
daarna van zelf over den godsdienst en het verlangen naar een levensleer. Toen
verhaalde mijn zwager ons het volgende:
- Jaren geleden heb ik een buitengewoon man gekend. Hij heette Ludwig Derleth.
Ik ontmoette hem voor de eerste maal te Parijs in een omgeving van kunstenaars en
studerenden. En onmiddellijk trof mij zijn wezen. Er ging een macht uit van dien
man over allen die met hem in aanraking kwamen. En veel ouder dan wij was hij
niet, een paar jaren wellicht. Ik kan den eersten indruk niet beter duidelijk maken
dan door een vergelijking; de eerste ontmoeting met Derleth gaf mij eenzelfde
gewaarwording, eenzelfden schok van vreugde, als de wandelaar wel kent, die, na
langen tijd gegaan te zijn door een een-
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tonige streek waar hij tevergeefs de buitengewone horizonnen zocht, plotseling bij
een bocht van den weg, een groots landschap van bergen en dalen aanschouwt.
Verrukt staat hij stil, en bewondert. - Aldus ging het mij toen ik Derleth ontmoette.
Ik voelde dadelijk in hem het grote innerlijke geweld ener ziel. Zijn uiterlijk trok bij
oppervlakkigen blik de aandacht niet. Doch bekeekt ge hem nauwlettender dan trof
u zijn houding, die als het ware een voortdurende gespannenheid had, als van een
sterke stalen veer. Zijn onregelmatig gelaat duidde kalme kracht en bezonnenheid
en bezat dat franke opene van één die weet wat hij wil. En toch, op sommige
ogenblikken heb ik er de uitdrukking van nameloos gekweld-zijn aan gezien. De
ogen, die levende spiegels, keken u aan uit verre diepten, en het kwam mij voor of
alle dromen hun beelden daarin gebrand hadden. Ge voeldet u in de tegenwoordigheid
van een zéér bijzonder man. - Nu ik jullie over dien langgeleden tijd spreek, komt
mij alles weer helder voor den geest, zowel de gebeurtenissen als mijn eigen
zielstoestand. Ik leefde toen bevangen in een droom. Het wezen van het leven was
mij veranderd, elke nieuwe dag was een volle nieuwe wereld, de waarde der dingen
was gewijzigd. Ik kende de koortsachtige geestdrift en de vervoering. Doch ik moet
jullie nog zeggen wàt hij wilde. Hij zocht mensen, echte klinkklare mensen, en zijn
doel was die uitgelezenen tot een groep te verenigen welke, steeds groeiende in
omvang, bezield door eenzelfde gedachte, door eenzelfde hoog streven, geestelijken
invloed moest uitoefenen op de mensheid. Hij droeg ons op onder onze vrienden en
kennissen personen te zoeken die in staat waren mee te helpen aan de verwerkelijking
zijner idealen; wij vormden de kern van een leger waarvan hij de aanvoerder was.
Hij beval, wij gehoorzaamden blindelings. Het lijkt mij nu ongelofelijk dat ik hem
gedurende jaren in zijn buitensporige meningen, zonder aarzelen, zonder de minste
weifeling gevolgd heb. Ik volvoerde zijn wil geestdriftig. Reeds hadden zich in vele
grote steden van Europa groepen gevormd, waarvan hij de
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hoofdleider bleef. Zijn woorden waren ons een richtsnoer. Zonderling wezen! Hij
verheerlijkte de zuiverheid van geest en van lichaam, de eenzame schoonheid der
ziel. Hij was een gelovig Katholiek, met Nietzscheäanse ideeën! Zijn droom was, de
Kerk te hervormen, te zuiveren, en een nieuwe theocratie te stichten waarin hij zelf
een hoge plaats bekleden zou. En men kan niet zeggen dat hij hoogmoedig of
eerzuchtig was. Neen, volstrekt niet; maar hij bezat de natuur van een heerser, de
gave om zielen te temmen en aan zich te onderwerpen en te boeien met de sterke
banden van geestdriftige bewondering. Hoewel ik hem zeer nabij getreden, de meest
vertrouwde zijner volgelingen was, wist ik niets van hetgeen in hem omging. Daarover
sprak hij nimmer tot wien ook. Ik vermoed een geweldigen zelfstrijd. Want hij was
een ingewikkeld wezen, hij moest een bizondere mengeling in zich dragen van louter
heerszucht en van verlangen naar heiligheid. Ge begrijpt den innerlijken kamp. Dagen
achtereen zweeg hij, zonderde hij zich af in een met donkerrood papier behangen
kamer, gezeten in een hooggerugden leunstoel, strak voor zich uit blikkend, het gelaat
bleek en gespannen van trekken, onder den martelenden strijd zijner gedachten.
Niemand, behalve ik en zijn zuster, een wondere vrouw over wie ik jullie nog spreken
zal, werd tot hem toegelaten. Hij vocht met zichzelven. Hij zat daar op den roden
zetel als een vorst op zijn troon. En denk niet dat het een houding was of aanstellerij.
Hij bezat de aangeboren hoogheid van een koning, zijn gebaren waren schoon, zijn
stem kon klinken als hamerslagen op staal. In die ogenblikken beet hij zelfs zijn
zuster af, wie hij toch een eindeloze tederheid toedroeg, was hij uiterst gestreng en
duldde geen tegenspraak, terwijl hij gewoonlijk van een zachte minzaamheid was,
wel ietwat hooghartig, maar toch zo kinderlijk eenvoudig. Zijn ziel was verscheurd
en leefde in uitersten. Hij dweepte met den H. Franciscus van Assisi, en op zijn vele
omzwervingen, ook wanneer hij voor langeren tijd zich in een klooster terugtrok,
hetgeen menigmaal geschiedde, droeg hij een zwarte tas
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bij zich, welke het Breviarium, de Vulgata en het dodenmasker van Napoleon borg.
- Welk een machtigen invloed heeft die man op mij gehad! Wilt ge geloven dat ik
op het punt heb gestaan mijn beeldhouwerij voor goed te laten en mij uitsluitend
voor te bereiden tot de taak welke hij voor mij bestemd had in de verwerkelijking
van zijn grootse droom? Hij bezielde mij, hij hief mij als het ware boven mijzelven
uit, hij dwong mij het moeilijkste en het hoogste te willen. Alles rond mij stond in
andere verhoudingen dan vroeger, ik had mij gans aan dien man overgegeven en
leefde gestadig in een grote vervoering. Ik herinner mij een onbeduidend voorval
van den eersten avond toen ik hem ontmoette, dat mij zéér getroffen heeft. Laat in
den nacht keerden wij met Derleth huiswaarts onder den indruk van ik weet niet meer
welk gesprek. Wij liepen met ons vieren zwijgend naast elkaar. De boulevard was
verlaten, slechts af en toe reed een rijtuig langs. Derleth liep naast mij, en opeens
zagen wij een vrouw uit de donkerte op ons afkomen, zij ging recht op Derleth toe.
Zij legde haar handen op zijn schouders, en met haar vale droevige stem die dartel
wilde doen, vroeg zij hem mee te gaan. Wij waren stil blijven staan, ik was
nieuwsgierig hoe Derleth handelen zou. Zwijgend keek hij haar vast in de ogen, en
hief zijn hand vlak-op naast zijn gelaat, zonder een woord te spreken. De vrouw trok
snel haar handen terug, week langzaam achteruit, als weggedrongen door een
onzichtbare macht. Ik verzeker jullie dat zijn houding bij dat luttele voorval van een
schone hoogheid was en toch vol eenvoud. Er ging een macht uit van dien man. Maar ik moet u nog van zijn zuster spreken. Zacht en onderworpen, bezat zij een
absoluut geloof in de zending van Derleth. Zij was zijn bode, zijn sekretaresse, zijn
vertrouwelinge; zij vereerde hem, en het was ontroerend de uitdrukking van haar
gelaat te zien, wanneer zij over hem sprak. Zij zorgde voor alles, voor al de materiële
beslommeringen, niets was haar te veel. Ik heb nimmer bij een wezen zo'n
zelfverzaking, zo'n nederigheid gezien, en tegelijk
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zo'n diepe, hartstochtelijke kracht. Kort na mijn eerste ontmoeting met Derleth was
ik buiten gaan wonen, ergens in Beieren, om in den vrede der natuur tot klaarheid
met mijzelven te komen. Gedurende langen tijd zag ik hem niet, maar ik schreef hem
geregeld, en ontving antwoord van zijn zuster. Het waren buitengewone brieven, die
mij hielpen en weldeden. Ik werkte, ik las, ik dacht na en leefde in verwachting van
alle gebeurtenissen. Waar ik woonde, was het zéér afgelegen, en door niemand werd
mijn eenzaamheid gestoord. Doch op een middag, midden in den zomer, terwijl ik
bezig was, in de schuur tot atelier ingericht, met boetseren, hoorde ik plotseling een
onbekende stem mijn naam roepen. Het was een vrouw die mij riep. Ik begreep niet
wie dat wezen kon. Ik ging naar buiten op den weg, en zag, onder de schaduw der
bomen, een jong meisje mijn woning naderen. Ik groette, zij wuifde mij toe, en
onmiddellijk wist ik dat zij de zuster van Derleth was. Zij leek op hem, maar de
uitdrukking van haar ernstig, vergeestelijkt gelaat had niet dat hooghartige van het
zijne, haar wezen droeg den glans van een zeer edelen vrede. Wij gaven elkander als
twee oude vrienden de hand, en dien nacht hebben wij met elkaar gesproken over
het leven, over den man dien wij beiden vereerden, over zijn streven, over het geloof,
over de zending welke ieder mens te vervullen heeft. Het waren wondere uren. Den
volgenden ochtend ben ik met haar meegegaan naar München, naar hun woning,
waar Derleth bijna op hetzelfde ogenblik volkomen onverwacht binnentrad.
Meegesleurd door een machtig enthousiasme gaf ik mij onvoorwaardelijk over. Ik
verloor mij zelf onder den invloed van dien dromer. En het heeft niet veel gescheeld
of ik was katholiek geworden en in een klooster gegaan. Ik leefde in een diepe
vervoering, doch zijn voortdurende tegenwoordigheid werd mij noodwendig, ik
moest de macht ondergaan van zijn buitengewone persoonlijkheid, wilde ik nog
onwrikbaar geloven aan zijn ideeën. Jarenlang ben ik met hem en zijn volgelingen
in beroering gebleven, en hoewel ik dat al
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nu gans anders beoordeel, al die plannen en denkbeelden mij nu voorkomen uitgedacht
te zijn door een geest, die het evenwicht niet bezat, wien een kleinigheid ontbrak om
zéér groot te zijn en een werkelijken, blijvenden invloed op de mensheid uit te
oefenen, beschouw ik toch dat tijdperk van mijn leven als uitermate schoon en zéér
belangrijk voor mijn ontwikkeling, en was die gemeenschappelijke droom geenszins
een jeugdige dwaasheid. Maar wat mij te hinderen begon, mij onmerkbaar langzaam
verwijderde, was zijn eis van volstrekte gehoorzaamheid; ik was mijzelf niet meer,
ik voelde mijn eigen persoonlijkheid bekneld. En dat kon ik op den duur niet
uithouden. Ik ben gevlucht. Ja, ik ben hem ontvlucht. Naar Rome. Noch Derleth,
noch zijn zuster liet ik mijn adres. Ik wilde in afzondering rustig nadenken, overwegen
wat ik moest doen, mij zelf terugvinden. Toen had ik nog in het geheel niet het plan
met hem te breken. Ik wilde zien of ik, ver van zijn dwingenden invloed, hem nog
in alles volgen kon. Ik heb dien tijd in Rome hard gewerkt, ik beeldhouwde, ik
schilderde, ik wilde weten welke weg de mijne was, welke zending ik te vervullen
had. Ik zocht rusteloos. Na langdurigen strijd had ik mij vrijgevochten, was ik weer
mijzelf. Dat heb ik toen in een uitvoerigen brief aan Derleth geschreven, en meteen
afscheid van hem genomen. Wonderlijk mens. Hij heeft mij daarop niets geantwoord,
nog geen letter, maar een dag vóór het Kerstfeest van dat jaar ontving ik een pakket
mij toegezonden door zijn zuster, een grote doos vol kaarsen met een briefje waarin
stond dat ik den Kerstnacht al die kaarsen moest aansteken, gerangschikt op een soort
altaar, en gedurende de nachtelijke uren, bij hun schijn gaan zitten en nadenken,
nadenken. - Ik heb dat ook gedaan, en ik zal dien vreemden nacht nimmer vergeten.
Ik heb gewaakt, alléén in mijn atelier, totdat de laatste kaars doofde. Hoewel ik mij
daarna als van zware ketenen bevrijd voelde, was ik niet gelukkig, noch blijgemoed.
Ik had een schone, heerlijke illusie verloren, en opnieuw stond ik arm en eenzaam
in het leven, dat mij werkelijk
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niet bekoorde, mij een waardeloos bezit was. Eerst veel later heb ik mij volkomen
teruggewonnen en begrepen dat het enige wat mij het leven levenswaard maakte,
mijn werk, mijn kunst was. Verder zoek ik niet, verder wil ik niet zoeken. - Nog
éénmaal heb ik Derleth weergezien. Op een morgen kwam hij mijn tegenwoordig
atelier binnen en vroeg mij zijn borstbeeld te maken. Hij poseerde drie ochtenden,
ik werkte, hij zat stil voor mij, heeft over niets van het verleden gesproken. Sindsdien
heb ik hem nooit meer teruggezien.’Welk een chaos van meningen! Welk een bange onrust jaagt de mensen voort in
alle richtingen! De één klampt zich vast aan de schoonheid, een ander spot met alles
en plotseling breekt zijn lach tot een hartverscheurend schreien; een derde pleegt
zelfmoord daar hem het leven werkelijk een te dwaze en doelloze bezigheid lijkt;
een vierde schreeuwt, om maar niet den angst van zijn eigen geest te horen; een vijfde
zoekt het oneindige in diepste, gemeenste zonden; een zesde laat zich zinken in den
oceaan der wanhoop; een zevende leeft als een koning in ballingschap en zingt de
heerlijkheid van zijn verloren vaderland. Een ander klimt naar de hoogste toppen der
eenzaamheid, hij wil een nieuwe levensleer scheppen en de mensen geven, doch op
zeker ogenblik breekt zijn geest, de spanning was te groot, de waanzin slaat zijn
donkeren mantel om hem en houdt hem voor altijd blind binnen de engste benauwenis
van krank gestamel. De één grijpt het leven vast als ware het ene vrouw en wil het
bezitten in oppersten hartstocht; gene leeft gelukzalig onder den gulden schijn van
zijn droom; een ander kan het niet rijmen dat er zo nameloos geleden wordt op de
aarde. Er zijn er die God aanroepen, er zijn er die Hem vervloeken. Er zijn er wier
koel verstand de historie van de wording van het heelal tracht te omvatten, van den
aanvang tot het einde. En dan is daar nog de botte, de dierlijke, de kruipende massa.
Waar kan ik het vaste, het onwrikbare, het eeuwige ongeschapene, het nimmer
veranderende vinden? Of bestaat dat niet? Maar waarom kan ik het dan denken,
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waarom moet ik daarnaar verlangen met gans het diepe geweld mijner ziel? Waarom
moet ik daarnaar verlangen, als ik het diepe geluk van de liefde bezit? Of verlang ik
er naar, juist dáárom?

26 Augustus
Onverwachts een grote som geld ontvangen, en dadelijk besloten naar Italië te gaan.
We zijn uitbundig blijde met dat vooruitzicht. Ik zal het dus weldra zien dat edele
land, ik popel van verlangen, ik zie het in mijn verbeelding overtogen van de gouden
schemering der schoonheid. Wij vertrekken zo spoedig mogelijk om aldus nog van
het najaar ginds te genieten. Wij willen ook de kleine steden als Siena, Assisi
bezoeken. Welken indruk zal dat land en zijn cultuur op mij, noorderling, maken?

27 Augustus
Ik heb het lijdensverhaal in het Sint Lucas-evangelie gelezen, in de Vulgaat, welke
ik sinds enigen tijd bezit. Het werd mij plotseling duidelijk - ik weet niet op welke
wijze, noch waarom - dat de onbegrijpelijke gebeurtenis van dien Vrijdag op Golgotha
het middelpunt der eeuwigheid is, dat in de tijdsruimte van het zesde tot het negende
uur, toen de duisternis gespreid lag over gans de aarde, voor dengeen die zien kan,
het licht vlamt dat alle raadselen verheldert. Opdat die gebeurtenis eenmaal plaats
zou hebben, werd het heelal geschapen. Ik voelde deze gedachte als een ingeving,
en ik duizelde boven den afgrond van dit mysterie. Een wonderbaar boek is de Bijbel.
Vanavond ontving ik een brief van T. met de vraag of ik lust heb met hem en
iemand anders voor enige dagen naar het Trappistenklooster te West-Malle bij
Antwerpen te gaan. Ik antwoord onmiddellijk: ja! en tegelijkertijd schrijf ik aan den
Gastenpater van bovengenoemd klooster, of men aldaar ook bezoekers van mijne
soort ontvangt!

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

62

29 Augustus
De kritiek van abbé Loisy op de Evangeliën doorgebladerd. Ik kan een dergelijk
boek niet lezen, het boezemt mij niet het geringst belang in. Philologische
haarkloverij! Ik ken deze ijdele bezigheid van te nabij om veel waarde aan Loisy's
stellingen te hechten, en het is mij onmogelijk - zijn het erfelijke invloeden? is het
zwakheid van mijn verstand? ben ik niet scherp-kritisch genoeg? - om den Bijbel als
een oud, schoon geschrift te beschouwen dat men met geen anderen maatstaf lezen
moet dan b.v. de Veda's of de Ilias. Ik voel duidelijk dat Loisy met gans zijn
philologische spitsvondigheid eigenlijk niets begrijpt van dit duistere boek.

2 September
Vanmiddag vertrek ik naar Antwerpen, waar ik mijn twee metgezellen ontmoeten
zal aan het station, en samen zetten wij dan onze reis voort naar West-Malle. Ik neem
een Breviarium en een Parvum Missale mee, om de diensten te volgen. Zonderlinge
gang der dingen! Zo iemand mij een vijftal jaren geleden voorspeld had dat ik op
een goeden dag, met een gevoel dat meer was dan louter nieuwsgierigheid, een
klooster zou bezoeken en dat ik werkelijk verlangen zou om die wereld te leren
kennen, ik hadde hem hartelijk uitgelachen!
Gisteren las ik het hoofdstuk in Mattheus, waar Jezus zijn leerlingen het beste
gebed leert: Pater noster qui es in caelis; en op dat ogenblik wist ik, voelde ik het
als mijn eigen leven, dat het waarachtig waar is dat God bestaat. Hoe kende ik die
zekerheid en waarom is zij mij weer ontvallen?

6 September
Toen wij aan de kloosterpoort klopten, was de zon reeds ondergegaan. Over den
helderen hemel scheen de grote
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glans van het kalme en zuivere avond-uur. De bomen stonden roerloos in het juwelig
licht, de akkers lagen verlaten. Een diepe en volle stilte hing boven het grote klooster
met zijn gebouwen, zijn kapel, zijn ommuurde tuinen. Een bruine broeder deed ons
open en een onzer zeide hem dat wij verwacht werden. Hij knikte zwijgend, en na
de poort weer gesloten te hebben, ging hij ons voor over een klinkerpad, dat langs
een hogen muur aan ene zijde een stillen verlaten tuin begrensde, naar het hospitium.
Eerst leidde hij ons binnen in een zeer kleine kapel, bood wijwater aan onzen Roomsen
metgezel, die zacht den broeder toefluisterde, dat de andere twee bezoekers niet
katholiek waren. Hij knikte, keek ons even aan. Dan knielde hij en bad. Door een
kleine getraliede opening zaagt ge de kerk der monniken. Een enkele witte gedaante,
den rug ons toegewend, lag in de koorbanken biddende naar het verre altaar waarvoor
het rode lampje brandde. Vervolgens voerde de portier ons naar de spreekkamer in
het hospitium, zeide met zachte stem dat hij den gastenpater ging waarschuwen,
groette en liet ons. Zwijgend wachtten wij. Ik stond voor het venster dat uitzag op
den tuin; boven den muur die het klooster omsloot, was de hemel zo zuiver, zo diep
en heerlijk lichtend. Ik was in een onbekende wereld binnengetreden, waar de vrede
woonde. Ik dacht aan de steden, aan het wild gejacht der mensen, aan mijn Christine,
aan ons geluk en de vrienden; ijlende gedachten schichtten naar alle kanten, in tijd
en ruimte; en ik stond hier in dit kloostervertrek, en in mijn ogen weerspiegelde het
kalme licht. Het was mij wonderlijk te moede. Vriendelijk en met eenvoudig gebaar
ontving ons pater Aloysius, de gastenpater. Hij had in de eetkamer een kruik bier en
glazen gereed laten zetten en dronk ons het welkom toe. Rustig, de handen tussen
den gordel gestoken, stond hij voor ons. Zijn gelaat was niet opvallend, maar zijn
ogen troffen mij, rustige klare ogen, met die helderheid van blik welke een kind wel
heeft. Hij lichtte ons in omtrent het uur van het avondmaal, waarna de Completen
plaats hadden. Vervolgens
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ging men slapen, want vroeg was het weer dag voor de monniken: om één uur in den
nacht vingen de Metten aan. - ‘Zo ge die wilt bijwonen, zal ik u een kwartier te voren
laten wekken. Nu hebt ge nog enigen tijd om wat rond te wandelen door den hof, tot
aan het avondeten; het is schoon weder.’
Wij begaven ons naar buiten, en naast elkander gaande langs de bochtige paden
in den tuin, bespraken wij onze indrukken. Daar, in die omgeving voelde ik mij buiten
alles wat ik als de werkelijkheid kende; het leven stond in een ander licht, ik
vermoedde een wereld waarvan ik niets wist, welker bestaan zelfs mij volkomen
onbekend was, maar die bovenmate schoon moest zijn. De verbeiding van hetgeen
ik weldra horen en zien zou, vervulde mij met geluk. Vreugdig gaf ik mij aan die
gewaarwording over.
Weldra luidde de bel voor den maaltijd en keerden wij terug naar het hospitium.
Na het eten wees de gastenpater ons den weg naar de kerk, welke wij van onze
plaatsen op het jubee geheel konden overzien. Reeds traden de monniken twee aan
twee binnen, zij bogen eerbiedig voor het altaar, groetten den abt met een diepe
buiging, alvorens naar hun plaatsen te gaan. Vooraan, in de koorbanken, links en
rechts langs den muur zaten de witte paters, en dáár brandden lampen; beneden ons
in het achterste gedeelte der kapel, in de schemering ontwaarde ik de gedaanten der
bruine broeders. Gedurende enigen tijd was het doodstil, allen lagen geknield en
baden. Dan, na een korten klap, hieven zij zich, begonnen de Completen.
Ik zat roerloos te luisteren. Het was mij alles zo nieuw, zo ganselijk onbekend. Ik
had er nooit aan gedacht, dat iets dergelijks, mensen die hun leven wijden aan het
gebed, nog bestond in onzen tijd. Daar ving het psalmodiëren aan. De wisselzang
der verzen klonk als de machtige en diepe golfslag der zee; mijn ziel werd meegevoerd
door dat deinende koor van mannenstemmen; ik voelde een onafzienbare ruimte om
mij. Ik luisterde met uiterste aandacht, gans mijn wezen was open, en daar zette een
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stem het Salve Regina in, ik huiverde, ik dook ineen van ontroering. De zang daalt
en stijgt in een groots en toch zo eenvoudig rhythme; hartstochtelijk gaat dit gezongen
gebed, deze heerlijke Antiphoon; de onzinnelijkheid van deze wonderbare muziek
treft mij, zij jaagt u niet op, zij verscheurt uw ziel niet, zij pijnigt uw hart niet met
onrust en wilde verlangens; de klanken gaan als een vlucht schone vogels, en toch
zucht er diepe weemoed en nameloze nostalgie in door; deze muziek geneest u, zij
is als een sterke en zachte aanwezigheid, zij draagt den onmiskenbaren afschijn van
een buitenwereldlijk licht.
Het is geëindigd. Pater Aloysius wijst ons de kamers, wenst ons goedennacht en
herhaalt zijn belofte ons te zullen laten wekken om kwart voor één. Ik ben alleen. Ik
zit op een stoel in het kleine vertrek, ik tracht te denken. Ik begrijp niets meer van
het leven. Is dit niet zonder zin, wanneer God niet bestaat, wanneer God slechts een
uitvinding is van het menselijk verlangen, een schijnbeeld geschapen door de wanhoop
om de eenzaamheid? Dan zou het idioot, krankzinnig, misdadig zijn, dat mensen
zich opsluiten, zich de levensgenietingen ontzeggen en iets aanbidden en verheerlijken,
dat niet bestaat. - Hier voel ik echter de orde en de rust, de aandacht staat gekeerd
naar het innerlijke, naar de ziel, naar het eeuwige. En het leven, het zogenaamde
leven dat mij en bijna alle mensen vast heeft en voortdrijft in den blinde, is een chaos,
een rusteloos jagen naar het uiterlijke, een streven om alle begeerten te bevredigen,
een zich tevreden stellen met het tijdelijke. Wij willen ons bedwelmen, wij zijn
eigenlijk bang voor die éne gedachte dat alles ijdel is, want de dood staat aan het
einde van alle avonturen. Koortsige gedachten aan de oneindigheid, aan onze liefde,
aan de mensen, aan de schoonheid, aan de monniken, die op korten afstand van mij
rusten, aan de macht van het geloof, en dan weer de alles vernietigende twijfel,
doorwoelen mijn geest. En nergens vind ik een houvast, tot opeens ik denk: de énige
zekerheid van het leven is de dood. - En met nieuw geweld storten alle raadselen
zich op mij.
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Die nacht... Het lijkt mij een droom, Ik kan niet geloven dat ik werkelijk aanwezig
was. In mijn herinnering staat het gebeuren van dien nacht onder den vreemden glans
van den droom. Ik hoor nog het koor, ik zie de monniken, zij komen aan als lichte
of donkere fantomen, zij staan, zij buigen, zij zitten, zij liggen diep ter aarde geknield,
als door een storm neergeslagen, zij zingen hemelse zangen. In welke wereld wijlde
ik? Waar is de werkelijkheid?
Het is diep in den nacht; alom heerst de stilte. Helder als een schoonklankige bel,
klinkt de klok van de kerk, terwijl de kloosterlingen binnentreden. Tegen de zwarte
vensters rust de nacht. Ik adem de stilte in. Door een klein venster bij het jubee zie
ik de verre, onbereikbare sterren, die vonken wonderbaar, dezen nacht, aan den
afgrondelijken hemel. Aan de koorbanken der witte paters branden enkele lampen,
de gewelven daarboven en het gedeelte der kerk waar de bruine broeders zwijgend
aanwezig zijn, verliezen zich in schemering; tot hen reikt de lichtschijn niet; de
stemmeloze gedaanten hebben dien niet nodig, zij hebben geen psalteria, zij luisteren
slechts naar het zingen, zij knielen, zij buigen, zij staan recht. Maar ik vermoed dat
er meer is dan wat mijn groot opene ogen zien. Het is diep in den nacht. De wereld
slaapt, en daar vóór mij, in die zwak verlichte ruimte, waken mensen, zij zingen en
bidden. Dwaal ik, of zijn zij dwazen? - Het zwaar sonore psalmodiëren voert mijn
ziel naar de uiterste grenzen, ik kan niet zeggen wat ik voel, het is heimwee en het
is geluk, en toch nog gans anders. Ik beroer oorden welke nergens gelegen zijn, ik
begrijp dingen, welke ik geen naam kan geven. En plotseling laat het geluid mij los,
lig ik verloren en volkomen eenzaam, als een wrak op het strand. Rond mij is het of
de stilte knielt met duizenden gestrekte handen en biddende monden. Ik zie de steden
der aarde onder den nacht, de mensenwoningen in de straten waar de ellende en de
vervloekte zonde woont. Ik hoor het stemmeloos kermen van rampzaligen. Maar ik
zie ook de andere kloosters, en zij zijn mij als zovele zuivere vuren, zij zijn mij der
mensheid
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monden welke aan het schoonste en het diepste uiting geven, zij zijn de bergen die
het verlangen der dalen verwerkelijken. Ik kan niet onder woorden brengen hetgeen
ik voelde, hetgeen nu nog in mij te schijnen hangt als een zachte hevige gloed. Het
is een andere, onbekende wereld. De taal welke ik ken, vermag niet te vertolken wat
in mij omgaat. Het is een afgrond en tegelijk een uiterste hoogte; het is het licht, en
mijn ogen zijn blind in de duisternis. Ik denk aan het geloof en ik begrijp dat men
den twijfel uit zijn geest moet bannen en al de nodeloze vragen. Het is mij of ik een
stem hoor die zegt: Houd uw gedachten zuiver en wees altijd gereed. Want de geest
kan komen in het donkerste ogenblik wanneer ge aan alles wanhoopt; hij kan komen
op het toppunt van uw geluk. Hij weet wanneer hij in uw hart kan binnentreden.
Wees wachtende. - Ik heb aan Christine trachten duidelijk te maken wat ik doorleefde
in die wondere uren. Zij begreep alles. Mij was iets zeer schoons en zeer heiligs
geopenbaard. De tijd valt weg. Het leven staat dààr onder den glans der goddelijke
eeuwigheid. - Het is mij niet mogelijk te menen dat er geen onwankelbare
werkelijkheid woont achter die gave schoonheid van woorden, van gebaren, van
muziek en gebeden, dat deze niet in gemeenschap staan met een wereld waarvan
geen menselijke verbeelding zich een voorstelling maken kan. - Hoe voel ik mij
verdwaald in het dagelijks leven!

8 September
Morgen vertrekken wij naar Italië. Over twee dagen, tegen drie uur in den middag,
zullen wij te Florence aankomen. Ik zal het dus eindelijk zien dat edele land, waarnaar
de noordelijke barbaren in alle eeuwen heimwee hadden; met gloedvol verlangen
trek ik er heen.

15 September
De schoonheid van dit land en zijn cultuur hebben mij onmiddellijk met geestdriftige
bewondering vervuld,
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nimmer schouwden mijn hunkerende ogen dergelijke pracht. Ge kunt deze niet
begrijpen, noch u er een voorstelling van maken, wanneer uw ogen niet het italiaanse
licht en het landschap met de bergen en de olijftuinen en de starre cypressen, en de
steden met de gebouwen en de torens, gezien hebben. Ik ben als bedwelmd. Er is
zo'n heerlijke overvloed. Ik ben in gestadige verrukking. Wij zagen Pisa: den Dom,
het Baptisterium, den Campanile, het Campo Santo. Het licht was gloedhelder en de
marmeren gebouwen lagen stralend in de zuiverheid hunner vormen onder den
blauwen hemel, als kristallen. Zonderling hoe goed ik de harmonische ordening dezer
kunst begrijp welke toch zo'n gans anderen aard als de mij bekende bezit. Mij hebben
de fresco's in de gaanderijen rond het Campo Santo, de eerste grote muurschilderingen
welke ik van mijn leven zag, diep getroffen. Ik bewonder de weidsheid der compositie,
het symphonische dezer kunst die op zo prachtige wijze de bijbelse onderwerpen en
oud-christelijke legenden verlucht. Ik heb een nieuwe schoonheid gevonden, en ben
daar blijde om. Alles brengt nieuwe vreugde, het marmer van de muren en de zuilen,
de ligging der gebouwen op het grote grasveld en in de verte het verschiet der bergen
met hun edele toplijn, de oude bronzen deur van Bonannus aan den Dom, de grootse
stijl en de geest dier oude tijden toen Pisa de machtige stad was. Wat zal ik zeggen
van het huidige stedeke, met zijn lichte straten, zijn zonnige kaden langs den Arno,
en de huizen, die, boven onder de vooruitstekende kroonlijst van het dak, een breden
ernstigen band van schaduw dragen? Er hangt zo'n schoon gewaad van herinneringen
over alles, alles staat in den schemerenden glans van het verleden, de droom omgloeit
dit stadje en vervult mijn hart met heimwee naar onvergankelijke schoonheid.
Wij zijn nu te Florence. Mijn aandachtige bewondering gaat uitsluitend naar de
stille kunst der middeleeuwen. Welke machtige kunstenaars zijn die bouwmeesters,
die frescoschilders, die beeldhouwers! Zij geven mij meer
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dan de enkele vreugde om uiterlijk schone vormen; deze kunst beroert zeer diepe
dingen en verlangens in mij.
Wij genieten! Des morgens bezoeken wij kerken of musea; in de middaguren
trekken wij naar buiten, naar de omgeving, wandelen langs de Poggio Imperiale,
toeven uren achtereen op de Piazza Michelangelo, of in de Giardini Boboli, soms
gaan wij verder, naar Fiesole, naar Settignano of de Certosa d'Ema, en telkens
overweldigt ons de ontroering om dit heerlijk landschap, waar in het brede dal
Florence ligt met zijn torens en koepels - een kostbaarheid op gouden schaal omgeven door de hoge rust der Apennijnen wier zuivere toplijn zich helder aftekent
tegen den nog klaarderen hemel. Dorpen liggen in het rond, te midden van olijfgaarden
en tuinen, aan de hellingen der heuvels; hier en daar wijst een rij van statige cypressen
een laan die naar een wit landhuis voert. En dit al wordt beschenen door het schoonste
licht! - Hoe begrijp ik nu het onweerstaanbare verlangen van den noorderling naar
dit edele land! Blijde levenskracht doorgloeit mij, ik voel mij sterk, ik ben welgemoed.
Ik kan hier het heden niet van het verleden scheiden, mijn verbeelding ziet het oude
leven, ik ben de tijdgenoot van Giotto, van Dante; ik ben onder de menigte welke in
juichende bewondering het Madonna-schilderij van Cimabue begeleidt, ik woon de
feesten bij, ik kies partij in den fellen strijd die altijd woedt, tussen de Guelfen en
Ghibellijnen; - die oude tijden staan levender in mij dan heel ons moderne gedoe.
Welk een heerlijk geweld, welk een stijl, welk een gloed van schoonheid ontdek ik
daar! - De hedendaagse mensen met hun zachtzinnige zeden en den dwazen trots op
hun veelzijdigheid en ruim begrijpen, lijken mij, vergeleken bij die eenvoudige, maar
stralende zielen der middeleeuwen, droeve schuwe schaduwen. Hoe armoedig en
aarzelend staan wij met ons verwaand eclecticisme, tegenover den vasten gloed dier
wezens, tegenover hun hartstochtelijke werkzaamheid in het goede en in het kwade!
De goede daden zowel als de zonden hadden grootheid.
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En dan, ik voel boven het wilde gewoel dier tijden immer, soms verholen, soms in
lichte laaie, maar altijd aanwezig, de gedachte aan God branden. Er was eenheid
ondanks de tweedracht en de verscheurdheid. Want het geloof was levend, doordrong
alles; de kunst werd louter daardoor bezield en gedragen. De mensen geloofden. Zij
kenden Jezus en wisten waarom hij op de aarde gekomen was; zij vereerden Maria
en de heiligen; elke gebeurtenis dier levens, iedere legende, hun met woorden of in
vormen verhaald, was hun ziel een geestelijke springplank naar God! Op zekere
ogenblikken wankelden hun harten van pijn en liefde en felst medelijden met Gods
Zoon die zijn bloed had gegeven en zich op het kruis had laten nagelen, voor hen.
Zij wisten dat zij een ziel hadden, geschapen naar Gods beeld, wier einddoel was
God te aanschouwen in het hemels Paradijs. Weerklinkt de kunst der middeleeuwen,
in kerkbouw en in fresco's, in hymnen en in schilderijen, in muziek en schoonste
verhalen, niet van dat verlangen, van dat heerlijk heimwee? - Ik kan mij niet
verzadigen aan de primitieven welke ik hier voor de eerste maal zie, aan Cimabue,
aan Giotto, aan Orcagna etc. Ik vind in hun werk een ruimer, groter adem dan bij
onze noordelijke primitieven. Zij dwingen te geloven dat het gebeurde heeft plaats
gehad zoals zij het voorstellen, hun droom is de werkelijkheid. Hun innige diepe
vroomheid treft mij; mijn geest wordt verder gevoerd door deze kunst, ik vermoed
dingen, waaraan ik geen naam kan geven, zij opent mij een wereld, ik kan het niet
zeggen, - ik voelde iets analoogs bij de kerkelijke liturgie.

24 September
Te Siena. Dadelijk waren wij onder de bekoring van dit oude stadje, dat met zijn
wallen en zijn smalle koele straten, met zijn kerken en torens en paleizen, onbedorven
het somber stoere en toch zo teer droomvolle karakter der middeleeuwen heeft
bewaard. Er is niets storends. Bovendien is de hoge ligging, waardoor men telkens
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vergezichten heeft over de heuvelen en naar de verre bergen toe, over het grijsgroene
loof van olijven waartussen hier en daar, alléén of groepsgewijze, de donkere
cypressen staan, - uitermate schoon. Onze eerste wandeling door Siena was dan ook
een gaaf genot. Het somberstoere en toch tot dromen nodende wezen dezer stad
bekoort mij; er gaat kracht van uit en een romantische weekheid. En dien dubbelen
aard vind ik ook in de Sienese kunst, in de architektuur van het Palazzo pubblico,
van de Kathedraal, in de schilderijen van Duccio, Memmi, Martini.

29 September
Men leeft hier in dit zuidelijk land vlot en gemakkelijk. Voor den noorderling, den
barbaar, is het een bedwelming. De wijn, de voortreffelijke Chianti waarin men de
vrucht nog naproeft, vonkt in de glazen; de zon straalt uit een blauwsten hemel;
welluidend klinkt de taal; de aarde met haar tuinen, haar gelukkige heuvelen, haar
schone verre bergen, ligt rond u als een paradijs. - En als een open akker ontvang ik
den gouden regen der schoonheid!

30 September
De kunst der middeleeuwen beroert het diepste op onmiddellijke wijze: het mysterie
van het leven en van de eeuwigheid. Zij was om iets anders; zij draagt in zich de
diepe gedachte waaruit de Kerk is voortgekomen. Is het niet haar eigenlijk doel, ons
immer van God te verhalen op schoonste wijze? In de gulden schemering van haar
dromen de goddelijke gedaanten tot een ons altijd bijblijvend beeld te brengen?
Heden heb ik langen tijd de grote wandschildering van Simone Martini in de Sala
delle Balestre van het Palazzo pubblico bekeken: Onze Lieve Vrouw met het Kind
op haar schoot, omgeven door vele heiligen; twee knielende engelen bieden haar
offeranden aan welke als
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het ware de beden der mensen symboliseren. Zij zit ten troon, de Koningin, en het
Kind houdt zij op als een heerlijkheid. De verering van de Moeder van Jezus,
Advocata nostra, zoals zij genoemd wordt in het Salve Regina. Thuis op onze kamer,
heb ik toen voor het eerst met nauwlettende aandacht de Litanieën gelezen, luidop,
voor Christine en onzen jongen; ik zag ieder der aanroepende namen vorm krijgen,
ik zag al haar gedaanten, al haar eigenschappen, het werd als een stoet van
geheimenisvolle wonderheden. Ik zag haar als Zuivere Moeder, ik zag haar als
Machtige Maagd, ik zag haar als Spiegel der Gerechtigheid en de Oorzaak onzer
vreugde; ik zag haar als Geestelijke Vaas, ik zag haar als Mystieke Roos, als Ivoren
Toren, als Goudene Woning, als Morgenster, als Troosteresse der bedroefden, als
Koningin der Hemelingen... Ik kon de zware pracht dier woorden bijna niet meer
dragen, zij overstelpten mij, mijn ogen waren blind van tranen. - Met deze schoonste
namen roepen de Christenen biddende háár aan, die de zuivere moeder van Gods
zoon is. Doch plotseling voelde ik een angst, bijna stortte het paleis mijner vreugde
ineen. Was mijn ontroering niet zo groot om de loutere uitwendige schoonheid? Liet
ik mij niet verblinden door den blinkenden glans van een poëem? Die schoonste
woorden bergen immers geen werkelijkheid, maar zijn het kostelijk gewaad van een
wel heerlijken maar leugenachtigen droom, van een schijnbeeld? Dat prachtige kleed
hetwelk de Litanieën rond Maria hangen, het is een tover, het is een begoocheling,
een broos vlies vol wondere stralende beelden welke bij de eerste beroering van ons
koel en kritisch verstand in het ijle zich oplossen. Het is een kunstenaarsdroom welke
zeer zeker op verheven wijze - en is het Katholicisme, het ganse Christendom dat
niet? - het verlangen tot vorm en woorden brengt, van eenvoudige zielen die niet
weten en met gretigheid en geestdrift sprookjes en werkelijkheid verwarren en
dooreenmengen, uit angst, want den moed missend, de bittere verschrikking van een
leven dat geen zin heeft, te aanvaarden. Mijn God,
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ik wil niet verder analyseren, ik wil mijn ontroering en mijn vreugde niet aan stukken
scheuren. Bovendien, waarom zou ik mij niet tevreden stellen met een schoon beeld,
al doet mij de lege leugen pijn? Doch ik verlang meer, ik wil verder dringen, mijn
ziel is niet voldaan met den schijn hoe glansrijk deze ook zij. Mijn geest heeft honger
naar de waarheid, naar iets dat ik geen naam kan geven, doch dat hem volkomen
verzadigen kan. Zou God dat vermogen, God die volgens den katechismus, alle
volmaaktheden in oneindige mate bezit? Die de oneindig volmaakte Geest is? - Ik
weet het niet, ik weet het niet. Ik kan geen antwoord geven op deze bange vragen.
God, - wat is God eigenlijk voor mij? Een woord, een leeg woord, een voze klank
die niet de geringste werkelijkheid dekt. Het is de uitdrukking van het verlangen der
mensheid door de eeuwen heen, naar de hoogte, naar een toppunt. God bestaat slechts
in de verbeelding van dromers en zeer eenvoudigen van geest; hij is door de
verbeelding geschapen, en dus een schim, een onbestaand schaduwbeeld. Maar o
vreemdheid, vanwaar ontvingen wij het verlangen naar het opperste, dat mateloze
heimwee? Waarom bezielt ons dat sublieme verlangen? Wie of wat heeft in onzen
geest die eeuwige vragen gelegd en de drift naar een antwoord? Wanneer het heelal
niets anders is dan redeloze materie, vanwaar komt ons dan het bewuste denken en
de geestelijke jacht naar een vredegevende oplossing? Aan welke onbekende werelden
hebben de zielen deel? - Het duizelt mij. Ik loop weer, wanhopig, in den cirkel mijner
gedachten, elk vast gevoel, elke zekerheid is te loor.
De eeuwige wisseling van het éne uiterste naar het andere, dat is het martelende
van mijn geestestoestand. Op één ogenblik heb ik de onwankelbare zekerheid in mij,
weet ik onomstotelijk, dat God, op welke wijze dan ook, in den onmetelijken afgrond
der werelden, in een andere wereld, bestaat; - ik voel het immers met zoet geweld
wanneer ik schrei om de schoonheid van de dromen der kunst, wanneer de ontroering
om den avond
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die dolend ommegaat als een treurend wezen door de olijftuinen in de dalen, mij te
machtig wordt, - cypressen en een kroonpijn, roerloos en diep-zwart tekenen hun
hoge gestalten af tegen den laten brand van den westerhemel, een zachte wind doet
het loof der bomen ritselen; - ik voel het als ik Christine in haar ogen kijk; bij het
zien van den sterrenhemel, van een bloem, van gans het leven. - Op een ander uur
is alles mij ontvallen, ben ik bot, voel ik mij zwaar als een steen, ben ik een
onverschillig dier gelijk voor hetwelk de wijde horizonnen nimmer bestaan hebben.
Dit eeuwig verscheurd-zijn is verschrikkelijk.

2 October
Wij zijn enige dagen in San Gimignano geweest. Zo'n schoon stadje zag ik nimmer.
Het ligt met zijn kroon van torens midden in het gebergte, al uit de verte ziet ge het
en ge meent een oud verhaal te lezen. Ongeschonden heeft deze plek de atmosfeer
der middeleeuwen bewaard, en het is een geluk telkens tussen de torens heen, door
een open poort, over een bouwvallig muurtje, het omliggend bergland te zien in zijn
groten vrede, met de tuinen, de donkere bossen, de vaalgroene olijven. Het landschap
is groots, ernstig en eindeloos. Het is zéér stil in dit afgelegen stedeke; grijze ossen
trekken langzaam, met trage bedachtzame kracht, karren langs de steile wegen op;
in een portiek staan een paar mannen te praten, een vrouw put water uit de
monumentale fontein. We dwaalden den gansen middag door de straatjes, over de
oude vervallen en met klimop begroeide wallen, langs wonderlijk stille tuintjes; en
overal staan als oude wijze wachters die zoveel gebeuren hebben aanschouwd door
de eeuwen heen, de sterke hoge torens. - In den avond, onder den diepen vonkenden
hemel, terwijl de zwarte wereld doodstil is, wandelen wij rond en onze stappen
klinken; alles doet ons aan als in een droom. De torenklok luidt den gang van den
tijd met diepe heldere slagen. Als ontzaglijke

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

75
fantomen heffen de torens zich donker tegen den nachtelijken, met sterren bezaaiden
hemel. Een zware weemoed weegt op mijn hart; ik overzie de eeuwen, het heimwee
verteert mij; ik overzie het verleden, het heden, en blik in de onbekende toekomst...
De sterren bloeien als bloesems dezen nacht. Alom heerst de diepste stilte... Christine,
liefste, wat zijn wij toch komen doen op de aarde?

4 October
Morgen vertrekken wij naar Venetië en Padua. En vandaar zullen wij over Perugia
en Assisi naar Rome reizen. Welk een land dat zulke steden heeft!

8 October
Venetië doet mij aan als een oord in de gulden schemering van een droom gezien.
De vreemde stenen pracht dezer stad, uit het water ontbloeid, de zonderlinge
afwezigheid van elk onschoon en wanklinkend gerucht - geen auto's, geen rijtuigen,
geen karrengerij - geven u den indruk of ge door de gangen en de zalen van een
toverpaleis doolt. Het licht dat als van edelstenen is, en de zuivere, door de zee
omspoelde afzondering van de vaste aarde, zij verhevigen nog den tover van dezen
droom.
Wij voeren deze stad binnen op het schone uur vóór het vallen van den avond. Het
water waarover de zwarte gondel gleed, tussen de onafgebroken reeks paleizen, droeg
geheimzinnig diepe glanzen van het hoge hemellicht. Met den zachten gang van de
boot voeren wij het schone verleden binnen. Het werd als een oud verhaal, droef en
prachtig. Een vreemd lied zong onze gondelier, behendig het vaartuig stuwend met
regelmatige wrikking van den riem. Andere gondels kwamen ons tegen; de stemmen
klonken helder over het groene water dat klotste aan de stenen trappen en tegen de
kiel der vastgemeerde boten. Welk een vreemde bekoring gaat er van deze stad uit.
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11 October
Iederen ochtend bezoeken wij gedurende enige uren de San Marco. Ik vind geen
woorden om den indruk welken deze marmeren en gouden Basiliek op mij maakt,
weer te geven. Er is macht en tederheid, er is groots geweld en praal - zeldzaamste
steensoorten zijn gebruikt voor de zuilen en om het inwendige te versieren - er is een
nieuwe eenheid geworden uit de weelderige overladenheid van détails en het prachtige
materiaal. De donkere gedaanten welke de eeuwige figuren uit den Bijbel voorstellen,
staan tegen de gouden wanden op, gaan de gouden koepels rond in statige schoonheid
van noodwendige gebaren. De San Marco is een tot schoonheid gekristalliseerde
droom.
Ik denk aan Byzantium, aan dat gouden rijk, waar Venetië ter leerschool is geweest;
ik ben een tijdgenoot van de Dogen en de Basileis, ik leef die tijden van duister en
woest geweld, toen de eeuwen dagen van God geleken, toen heerlijkste heiligen,
predikend met gloedende woorden of in eenzaamheid biddende, de zielen opjoegen
tot heldenmoed en geestdriftig geloven, toen zowel de zonde als de deugd hevig
waren. Ik sta midden in de historie, er is geen verleden meer, alles wordt gelijktijdig
voor mijn verbeelding, en deze stad is boordevol van het leven der tijden.

12 October
Terwijl de Gothische Kathedraal met den opgang harer zuilen, met de zich naar den
hemel stortende torens en de vrome boging der gewelven, het innig biddende
verlangen der ziel symboliseert, is de San Marco mij een beeld van eeuwigheid, van
de eeuwigheid van God. Deze Basiliek draagt een aardsen afschijn van de hemelse
paleizen. Deze kunst houdt mij in voortdurende beroering met de evangelische
verhalen en voert mij nader tot de hoge bijbelse figuren. Ik denk vanzelf aan God
bij de
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aanschouwing van de schoonheid welker geestelijke grond de Katholieke Kerk is.
Ik ontdek in mij een nieuwe wereld van gedachten.
‘De tocht door dit gebenedijde land zal een diepen ommekeer in ons
teweegbrengen’, zeide Christine vanavond tot mij toen ik mijn geestdrift voor de
religieuze kunst trachtte uit te zeggen - ‘het is niet zonder zin dat wij deze reis maken.’
- Het was op dat ogenblik of ik de aanwezigheid voelde van een onzichtbare leiding.
Wij slaan met verwondering de stille blijheid en den eerbiedigen schroom gade
van Pieterke, wanneer hij een kerk binnentreedt. Zijn grote kinderogen kijken rond,
hij vraagt fluisterend de betekenis der beelden en waarom toch overal het kruis is
aangebracht. Het is zonderling hoe de knaap door dit al wordt aangetrokken. Onlangs
vroeg hij: ‘Waarom knielen wij niet? En bidden?’ - Wat te antwoorden, vooral daar
hij onze aandachtige bewondering voor de kerken ziet en onzen eerbied voor hetgeen
er geschiedt?

15 October
Wij zijn vandaag den helen dag te Padova geweest. En in deze eenmaal zo aanzienlijke
stad die aan sommige wijken het oud karakter bewaard heeft in haar bochtige, door
arcades begrensde straten, hebben wij den meesten tijd aan het bezichtigen van de
Madona-kapel dell' Arena besteed. Gans het inwendige is versierd met fresco's van
Giotto. Wij stonden van aangezicht tot aangezicht met den verheven droom van
dezen kunstenaar. Mij trof bij eerste aanschouwing, behalve de klare rust, behalve
het innig diep gevoel, en het groots symphonische der compositie, een verwantschap
met de wonderbare visioenen van de kloostervrouw Anna Katharina Emmerich. Een
zelfde geest bezielt beiden. Volheid van liefde doorglanst met gelijkmatig maar
geweldig licht deze voorstellingen van het leven van Maria en Jezus. Wat is alle
andere kunst ijdel en leeg en slechts een oppervlakkige zinnen-
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genieting, naast de zuivere en verheven schoonheid dezer wandschilderingen! Wij
toefden in die kleine kapel gedurende enige ontroerend gelukkige uren. En ik begin
te begrijpen dat het enig onderwerp voor kunst God is. Al het andere is tijdverdrijf,
ogenlust en schijn, en kan u nimmer ganselijk bevredigen, want niet vullend uw ziel
èn uw zinnen èn uwen geest, met den vloed der Schoonheid.

16 October
Morgen vertrekken wij naar Perugia en Assisi. Van Venetië is mij de San Marco met
haar rijke, somberstralende pracht, met haar diepzinnig-mystische mozaïeken, de
hoogste genieting. Wel bewonder ik den adel van het Doge-paleis, en onderga ik de
zwoele bekoring dezer stad, maar hoe wordt mijn wezen overladen van verrukking
bij het lezen van dat boek in beeld gebracht hetwelk de wanden en de koepels zijn
van deze Basiliek! Ik heb zo'n honger naar zinvolle schoonheid, ik heb mij te lang
blind gekeken aan den schijn van het leven, ik wil duiken in de diepten, ik wil stijgen
naar het allerhoogste, ik verlang God.

18 October
Des avonds te Assisi. We zijn dus in dit evangelisch oord. - Gisteren kwamen wij te
Perugia aan, na een lange maar mooie spoorreis door het zuidelijke gedeelte van
Toscane, langs het in het zonlicht blinkende Trasimeense meer en door Ombrië.
Hoewel het ons plan was enige dagen in de hoofdstad van dit gewest te blijven,
konden wij, toen wij eenmaal van het plein vóór de Prefettura, heel in de verte, aan
gene zijde van de brede Ombrische vlakte, Assisi hadden zien liggen, blank in het
zonlicht, tegen de helling aan van den hogen kalen berg Subasio, ons verlangen naar
die plek niet meer bedwingen. Perugia ligt prachtig, overheersend de berg-
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achtige omgeving; het Palazzo pubblico en de Kathedraal met de daarvoor gelegen
fontein zijn schoon; paleizen, oude trap-straten, de overblijfselen der Romeinse
muren, het is al zeer merkwaardig. Maar wij hadden Assisi zien liggen, en ik weet
niet welke macht ons daarheen trok. Wij hadden haast hier te zijn, in dit gezegende
oord. Denzelfden middag zijn wij nog de onderkerk binnengegaan. En het was opeens
het verwachte. De lage mystische gewelven, de fresco's aan de wanden, het
psalmodiëren der monniken in het koor, de indruk van het ganse was diep en wij
voelden den zoeten schok der ontroering. Het is mij of ik in een stadje van Galilea
vertoef, in de jaren toen Jezus leefde en zijn stralende voeten de aarde bewandelden.
Ik kan die gedachte niet uit mij zetten. Er bloeit over alles zo'n gelukkige vrede, de
heuvelen liggen in de verte zo harmonisch schoon en de stilte onder den zuiveren
hemel is zo kristalhelder, dat ik mij als herboren voel, een mens die, ontdaan van
zijn donker verleden, met nieuwe ogen het leven aanziet en, tot zijn oorsprong
weergekeerd, woordeloos alles begrijpt. Mijn geest is vrij van tegenstrijdigheden en
vernietigenden twijfel, en kent de zachte en zware blijmoedigheid. Ik zoek geen
oplossing meer voor de oude vragen, het is mij voldoende te weten dat heiligen als
Sint Franciscus die kenden; ik geef mij over en ik heb den vrede. O, dat ik dit heerlijk
gevoel voor immer in mij behouden kon!

20 October
In den morgen, wanneer het licht het gunstigst is, bezoek ik de kloosterkerk en
bestudeer de fresco's. Schoner schilderingen zag ik nimmer; de diepe hartstochtelijke
vroomheid, in harmonie met God, is hier uitgedrukt. Giotto, Cimabue, Lorenzetti, welke onovertroffen kunstenaars!
Van onze kamer in hôtel Giotto (volgens Baedeker een eenvoudige herberg, doch
in werkelijkheid een modern ingericht hôtel dat ons al te zéér ver verwijderd houdt
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van de levenswijze van den subliemen Poverello!) overzien wij het brede dal en de
verre nevelachtige bergen. De grote ruimte is als van de zee. Daar liggen vóór ons
in onafzienbare uitgestrektheid, olijftuinen en wijngaarden en akkers; onze ogen
volgen de witte wegen welke kronkelen door het land, over heuvelen glooien naar
de verre bergen toe, en in stille ontroering turen wij over de schone wereld, waar
eenmaal die heilige man, alleen of in gezelschap van zijn broeders zwierf. Ik voel
dat er nog een meer direkte wijze moet bestaan, om God te naderen, dan door het
schone beeld der kunst.

21 October
Wij maakten van middag een wandeling naar het Campo Santo. Het uitzicht gaat
over de bergen met olijven beplant; de aarde is dor en van een blank grijze kleur.
We bogen langs het kerkhof achter de Rocca Maggiore om, en opeens lag voor ons,
ten voeten uit, reusachtig, de berg Subasio. Diep in het smalle dal gaat de witte bocht
van de Tescia, de droge bedding is als een breed gebaande grindweg. Aan onze
rechterhand, op de hoogte, liggen een oude stadspoort en wat huizen van grijzen
steen, waarvoor een rij boompjes staat met gelen bladerentooi. En daarachter, geweldig
stijgend van uit de diepten, met zijn kale flanken, bruin, grijs en roodachtig, de Monte
Subasio. Hoe begrijp ik dat Sint Franciscus de natuur liefhad en in haar schoonheid
immer God, den Schepper van het Al, verheerlijkte.

22 October
Hier in dit stedeke toevend, waar ik den geest van Sint Franciscus, den verheven en
nederigen navolger van Jezus, op onzegbare wijze aanwezig voel, moet ik mij geweld
aandoen, om mij mijn vroeger leven te herinneren. Het is of ik mijn diepste wezen
weergevonden heb in deze zuivere omgeving van evangelischen vrede. Alles klinkt
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harmonisch met mij mee; ik voel mij eindeloos verwijderd van tweespalt en geestelijke
verscheurdheid. Ik hoor Jezus' stem en zijn woorden weerhallen als klokken in mijn
hart. Ik zie Francesco rondgaan met zijn broeders en hun verlangen is mij zo duidelijk:
gelijkvormig te worden aan hun hogen Meester. Mijn geest is vrij, heeft alle
kwellingen vergeten, ik voel een grote open ruimte rond mij, naar alle zijden oneindig;
mijn geest peilt plotseling afgronden van licht.
De heilige man die alles wegwierp als waardeloze lompen en zijn uitverkoren
bruid huwde die de Armoede was, en wien een Serafijn de zeer schone rode rozen
der heilige wonden gaf in zijn handen, aan zijn voeten en aan zijn zijde, wiens ziel
verteerd werd door het vuur der goddelijke liefde, - hij geeft mij de onbekende
vreugde van te weten dat zulk een mens die een dwaas, een geestdrijver, een gek
gescholden werd, mogelijk is. Hij steeg boven de beperkte grenzen onzer
deerniswaardige menselijkheid uit, naar de toppunten, naar het allerhoogste, naar
het heiligste, naar God. De heiligen staan als witte vuren in den nacht van het leven.

23 October
Vandaag heeft Assisi en Sint Franciscus bezoek gehad van een bizonder antipathieke
kudde van driehonderd pelgrims, wier hoofdzakelijke bezigheid erin bestond om
grote opschudding te verwekken in de hôtels en op luidruchtige wijze te dejeuneren.
Welke plaats de vroomheid en de verering voor den kleinen Arme innam bij deze
plezierreizigers, heb ik niet kunnen bemerken. Gelukkig is de bende weer vertrokken
en stoort het drukke gesnater niet meer de stemmige stilte onder de gaanderijen vóór
de Onderkerk. Bij het avondeten was er een Amerikaan in de eetzaal, die eventjes
in het voorbijgaan, Assisi was komen bezichtigen en geen andere woorden wist te
vinden om zijn bewondering uit te drukken dan: quite nice! - Waarom blijft zo'n
individu niet in zijn varkensslach-
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terijen van Chicago? - Alléén, wandel de ik des avonds door het stille stadje; er was
niemand in de straten. De zware wind die woei als rond een dorp aan zee, joeg door
de zwarte lucht. Tussen huizen door of van een pleintje dook mijn blik in de donkere
oneindigheid. Mijn hart weerschalde van een schoon tumult.

24 October
Na in den ochtend het kloostertje van San Damiano bezocht te hebben, waar eertijds
Santa Chiara met haar nonnen woonde, en welke armelijke kleine woning zo
ontroerend vol herinneringen is, - toefde S. Francesco hier niet vaak en zong hij hier
niet het Loflied op de Schepping? - wandelen wij na het middagmaal naar de
hermitage der Carceri, langs den weg, welke, immer hoger stijgend aan de helling
van den berg, een steeds wijder uitzicht biedt over de onafzienbare Ombrische vlakte.
Achter ons, beneden onzen blik, ligt als een middeleeuws stadje, Assisi, met de
bouwvallen van den hogen burcht, met zijn kerktorens, met het grote klooster en den
zwarten koepel der Kathedraal. En plotseling, bij een bocht van den weg, ontdekten
wij vóór ons een ravijn dat tot in de diepte begroeid is met steeneiken; hier en daar,
tussen het donkere groen dezer bomen prijkten als grote boeketten, in den goudschijn
van de ondergaande zon, dorrend bruine of gele bladerkronen; en klein daartussen,
veilig verscholen, en schamel, maar hoe roemrijk in mijn verbeelding omgloeid, het
kloostertje, rond de cel gebouwd waar S. Franciscus zo menigmaal in eenzaamheid,
om klaarder de innerlijke stem zijner ziel te horen, zich terugtrok.
Al heb ik nu alles gezien, hoe zou ik langen tijd hier willen wonen; mij komt het
voor, dat in deze zuivere atmosfeer de tegenstrijdigheden van het moderne leven niet
meer bestaan, en uiterlijk en inwendig leven in volkomen evenwicht zijn. De oude
onrust om de vragen zou mij verlaten, ik kende den vrede; het verband der
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dingen dat in het hedendaagse leven zo ganselijk uiteengerukt schijnt, ontdekte ik
weder, omdat ik de menselijke daden leerde aanzien van uit een ander gezichtspunt.
De uiterlijke verscheurdheid van het moderne bestaan met de sociale kwestie, met
zijn wetenschappelijk onderzoek, met de wilde jacht naar alle genietingen, met zijn
dolgeworden techniek, en tegelijk de sublieme dromen van den enkeling, zouden
mij een wijzing zijn naar de diepten; de scheiding tussen droom en werkelijkheid
werde overbrugd. - Want het is niet alleen om de herinneringen aan het grootse
verleden, dat Assisi mij doet popelen van ontroering; nòg is het heden vol gloed van
leven.

28 October
Wij zijn te Rome. In de stad waar de Paus zetelt. Zonderling dat ik, ongelovige, daar
voortdurend aan denken moet. Deze gedachte is tot nog toe het enige dat mij aan
deze stad boeit. Want het moderne Rome is karakterloos lelijk. Het is een chaos. Ik
overzie zijn wording niet. Bij den eersten aanblik mist het ook die wondere bekoring
welke uitgaat van de andere, door ons bezochte steden; Florence, toch ook zo bedorven
door elektrische trams, auto's en meer modern gedoe, praalt in mijn herinnering als
een kostbaarheid, als een zuiver, vergeestelijkt kunstwerk. Maar ik vermoed, dat de
eerste indruk oppervlakkig is; ik voel haar, zwaar, materieel, de stad wier soldaten
eenmaal de oude wereld veroverden. Het is zonderling, doch het enige dat mij in
vervoering brengt, is het weten dat de Paus hier woont!

30 October
Zoekende haar wezen te doordringen, heb ik dagen achtereen de stad doorkruist, en
ik ontdekte de tuinen, de fonteinen, hoe de hemel diep blauw is boven de daken en
boven het zware groen der bomen, èn het licht. Ik ben langs paleizen gekomen, langs
kerken, langs bouwvallen.
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Ik heb de Sint Pieterskerk bezocht, en nimmer zag ik een gebouw zo indrukwekkend
en overladen en van zulke enorme afmetingen, met het plein daarvóór omsloten door
de weidse kolonnaden. We waren op den Pincio en op den Gianiculo en overzagen
de stad welke daar, temidden van de troosteloze onafzienbare Campagna gelegen,
sinds meer dan twintig eeuwen de wereldheerschappij bezit. Dit ene dringt mijn
indrukken en al wat mijn verbeelding zien mocht in de voorbije tijden, op den
achtergrond, alles schijnt mij van gering belang en zelfs waardeloos, naast dit éne:
Rome is in geestelijke gemeenschap met gans de aarde; er gaan onzichtbare banen
van hier naar alle windstreken; Rome is het hart der wereld.

1 November
Heden van mijn vader bericht ontvangen dat moeder ter observatie naar het ziekenhuis
te Rotterdam is overgebracht. Wellicht moet zij geopereerd worden. Doch volgens
de dokter is het niet zeer ernstig, en zal zij, zo een operatie nodig mocht blijken, over
enige weken de kliniek weer kunnen verlaten. Pijnlijk is het mij, dat ik in niets haar
helpen kan. Wij zullen haar iederen dag schrijven en vertellen van onze lotgevallen
en tochten door deze stad, opdat zij enige afleiding hebbe in haar gedwongen
eenzaamheid. Zij is zeer kalm en ziet geenszins tegen de operatie op. Hoe hoop ik
innig dat alles goed moge aflopen.

2 November
In den middag zijn wij naar het grote kerkhof bij de San Lorenzo geweest. De hele
weg er heen was zwart van mensen, en in het Campo Santo krioelde de menigte
tussen de graven. Merkwaardig waren de vier ijzeren drievoeten welke op de stenen
vloer staan waaronder de doodsbeenderen uit de graven wier concessie verlopen is,
bijeengebracht zijn. Een ieder giet wat olie uit kleine
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meegebrachte flesjes op het vuur; het heeft iets van heidense offers, die grote vuren
midden op den dag, die rossige wapperende vlammen en de zwarte rook in het heldere
daglicht. - Allerzielen. De aandacht der levenden staat heden gekeerd naar de doden,
en de Kerk bidt voor al de zielen. Wonderbaar is dat. Den christenen is het bestaan
en de onsterfelijkheid der ziel een onwankelbare zekerheid. Welk een vastheid van
leven moet dat weten geven. Te weten dat ik een ziel heb, geschapen naar Gods
beeld, dat zij bovenmate kostbaar is, want Gods Zoon heeft den kruisdood verlangd
om haar los te kopen, te bevrijden en haar den weg te openen die naar den Vader
voert. Ik kan dat al wel zeggen en de diepe zin treft mij, maar ik kan er niet aan
geloven. En bovendien, hoe zouden die beweringen mij beknellen, mij die ontvankelijk
wil zijn voor al de stromingen, voor al de levensmanifestaties; die de eenzaamheid
en den onverschrokken durf van een Nietzsche even zo goed bewonder als de heilige
liefde van een Sint Franciscus. De godsdienst, tenminste hetgeen men waarachtig
met dien naam bestempelen kan, lijkt mij een beperking, een verarming. Of zou ik,
onwetend als ik ben, mij daarin soms deerlijk vergissen? Welk een vreemde kamp
wordt er in de verborgenheden van mijn ziel gestreden.

10 November
Onder de ontelbare kerken van Rome zijn het vooral de zeer oude basilieken als San
Clemente en S. Maria in Cosmedin, die mij in verrukking brengen. Ik voel daar de
ballingschap der mensen op de aarde, dat wij niet thuis behoren in deze wereld en
als vreemdelingen door dit leven reizen. Elders is ons vaderland. - Tussen deze
wanden en deze zuilen, in deze vrome schemering hebben tientallen geslachten hun
liefde voor Jezus uitgezongen of met hartstocht hun verlangen naar God gestameld.
Ik treed nader tot de oude Christelijke tijden toen het nog zo lang niet geleden was
dat Jezus leefde en rondging
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door het Heilige Land en de woorden sprak waarvan wij altijd nog leven. De extatische
ogen der gelovigen zagen het grote Kruis op Golgotha staan, en Gods Zoon er aan
genageld als den verachtelijksten misdadiger; men hoorde immer zijn wanhopig
gebed in den hof der Olijven toen zijn ziel bedroefd was tot den dood toe; men rilde
van medelijden, van hoop, geloof en liefde, bij het relaas van Zijn lijden, van Zijn
woorden en Zijn daden; men bad tot Hem als nimmer ooit gebeden werd, men
hongerde naar Zijn Lichaam, men dorstte naar Zijn Bloed, die het eeuwig leven
geven. Wat deerden hen pijn, ontbering, martelingen, wanneer zij dachten aan Zijn
smart? Aan wat Hij beloofde? - Wanneer die gedachte levend is geworden in een
ziel, men het waarom begrijpt en de liefde van Jezus voor den mens met bevend hart
te benaderen tracht, komt er dan geen onmetelijk licht in de duisternis van het leven?
Wordt de waarde der dingen niet ganselijk gewijzigd, en krijgt elk ogenblik, afgrond
van geheimnisvol gebeuren, niet een goddelijken glans? In de schemerende pracht
dier oude basilieken voel ik het geloof der eeuwen.

12 November
Van een Hollander, die majordomus is aan het Spaans gezantschap bij de Romeinse
Curie, ontving ik drie kaarten voor het jubileum van den Paus, voor de pontificale
Mis in de St.-Pieterskerk.

16 November
Des avonds. Het kan geen louter spel zijn, deze heilige praal. Ik zoek den zin. Ergens
moet de werkelijkheid wonen waarvan dit de zichtbare tekenen zijn. Het kan geen
zinsbegoocheling zijn. Alles, alles ware dan ijdel. Het leven zelf ware een gemene
grap. Doch aldus kan ik niet denken. Het ware te absurd. - Wat Rome betreft, heb ik
nu die geheimzinnige aantrekking begrepen welke
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het uitoefent. Het is omdat de Paus hier woont. Rome is de hoofdstad, het geestelijk
middelpunt van de aarde gebleven. Rome is, in den tijd en in de ruimte, het symbool
van iets eeuwigs. Roma aeterna.

20 November
Moeder is geopereerd. Het was den dokter niet meegevallen, maar zij kan genezen,
zij verlangt zelve zo innig om weer gezond en sterk te worden. Zij moet nu den
eersten tijd volstrekte rust hebben. Zodra zij vervoerd kan worden, gaat zij met een
verpleegster naar Oostvoorne waar vader in een afgelegen woning enige kamers
gehuurd heeft. Hoe innig hoop ik haar, bij onzen terugkeer, gans genezen weer te
vinden. - Ik denk aan wat er geleden wordt op aarde, aan de onmetelijke som van al
het lijden op één ogenblik, om maar niet te spreken van de som der smarten door de
eeuwen heen. Weegt niet op mijn hart het gewicht van alle misdaden, van alle
wanhoopskreten, van alle ongerechtigheden? De geschiedenis der mensheid lijkt mij
een chaos, en het is mij even onmogelijk het heelal met God, als zonder God te
begrijpen.

23 November
Rome ligt prachtig midden in de uitgestrekte kale Campagna die overal aan de
horizonnen omsloten wordt door den schonen droom der bergen. We waren menigmaal
te Frascati, en in de andere stadjes der Monti Albani. En immer ziet men in de verte,
omhuld door het gouden nevelig licht, die wonderbare stad, waarheen de verlangende
aandacht van millioenen en millioenen mensen gekeerd staat, als naar de zichtbaar
en tastbaar geworden tegenwoordigheid van God op aarde. - De kunst der Renaissance
doet mij niets. Alleen de geweldige visie van Michelangelo, zijn schilderingen in de
Sixtijnse kapel en het Mozes-beeld hebben diepen indruk op mij gemaakt. Raphaël
en de anderen, zij ontroeren mij niet, zij laten
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mij volkomen onverschillig. Bij hen vind ik een zoete zinnelijkheid die mij afstuit.
De geest doorschijnt hun werk niet. Voor die schilders was de zuivere Moeder van
Jezus een schone beminnelijke jonge vrouw, en Jezus wordt afgebeeld als een
rijkgeklede, voornaam gebarende patriciër. De eeuwige gebeurtenissen, in den Bijbel
verhaald, staan in het valse licht van het toneel, zijn van een theatralen opzet. Deze
kunst mist den diepen geestelijken achtergrond welken ik overal vind bij de primitieve
schilders en mosaïsten, zij is louter genot in malse kleuren, in aangename compositie
en in de volle en sierlijke vormen der materie. Met de Renaissance schijnt de neergang
te beginnen van de religieuze kunst, om in onzen tijd te eindigen met de rose weeïge
kapperspoppen die heiligen moeten voorstellen, en met de gelikte chromo's welke
met hun ontstellende lelijkheid de heiligheid der kerken en Gods schoonheid
schennen!

28 November
Ik heb vandaag een dag doorleefd van ondraaglijke neerslachtigheid. Een zware
wanhoop om het leven verlamde mij. Overal waarheen mijn geest zich keerde, vond
ik duisternis en de wanhopige zinloosheid van de leegte. Alles wat ik hier in deze
stad en elders bewonder en liefheb, het gebeuren der historie, het chaotische leven
door de eeuwen heen, het jagen der mensen naar idealen of laagste genietingen, het
vergaan der beschavingen, de wisseling der tijden, de kunst, de wereldheerschappij,
schoonheid, godsdienst en die nostalgieke, weemoedsvolle kerkzang, - het is mij als
een waan, een zinsbegoocheling, een leugen, een schijnbeeld, leeg, leeg, zonder
enigen inhoud, doelloos en voos. Het leven lijkt mij een eeuwige storting in den
afgrond. Alles verzinkt, alles vergaat, en ik ben op aarde gekomen, en ik draag in
mij een ziel die het onvergankelijke verlangt. Niets van hetgeen ik ken, kan haar
verlangen bevredigen. Mijn geest duizelt voor den aanblik van den sterrenhemel;
nameloze angst benauwt
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mij wanneer ik denk aan de geschiedenis der mensheid. Ik begrijp niets, ik kan het
niet rijmen. Is het niet onnozel, wat ook ernstig op te nemen van hetgeen vol waarde
is in de ogen der mensen, van al hetgeen op onze aarde gebeurd is, gebeurt en
gebeuren zal, in het aangezicht van het onmetelijke heelal, van de meer dan
driehonderd millioenen zonnen welke met duizelingwekkende snelheid haar
onafzienbare banen beschrijven; bij de gedachte aan de andere heelallen buiten het
onze gelegen en die voor immer voor ons verborgen zullen blijven, zich
voortbewegend in onbekende richtingen? Is het niet om te gillen van het lachen,
wanneer ge u even indenkt in dat spel van zonnen, in dien dans van zonnestelsels voelt uw verbeelding den grondelozen afgrond naar alle kanten? - en ge gaat door
een straat, langs winkels vol koopwaren, ge komt mensen tegen met ernstige gelaten,
of ge ziet uw liefste die heerlijk glimlacht? - Wat is de betekenis der aarde? Keizers
zitten ten troon in prachtige gewaden, star van edelgesteente; een Paus zegent de
vererende menigten; legers storten zich op elkaar en denzelfden avond liggen
duizenden en duizenden doden en verminkten op het slagveld; een minnaar zingt de
schoonste liederen voor zijn liefste, en versmaad, pleegt zelfmoord; kinderen
ontwaken, mensen sluiten de ogen toe voor altijd; de jaargetijden gaan als wonderen
over de aarde; op een dag in den tijd is een mens, een God? gekruisigd; het
hartverscheurend heimwee naar men weet niet wat, doet mensen snikkend staan aan
het strand der eeuwigheid, hun armen gestrekt naar de sterren, die wellicht sinds
eeuwen en eeuwen vergaan zijn. Eenzaam temidden der zonnen, staat de mens op
de aarde, en zijn denken gaat verder dan de verste zonnen kunnen reizen. Wat is mij
dan, o liefste, de dagelijkse kommernis van het leven? Alles wordt waardeloos. En
de duisternis is verschrikkelijk. Ik zie mij als een steen die valt en valt en valt en
nimmer, neen nimmer en nooit ophouden zal te vallen. Hoe vermag ik de ketenen te
breken? Hoe kan ik ontkomen aan dezen ontzettingvollen ban?
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Waarheen kan ik vluchten? Hoe mij los te rukken? Ik ben toch niet geboren om
ganselijk te vergaan? En onze liefde, ons diep geluk, Christine? - Ik herinner mij
plotseling Jezus' woorden welke Hij tot dien énen boef sprak: Hodie mecum eris in
paradiso. Mijn God, wat betekenen die woorden? - Als een verlaten kind, ben ik
doodsbedroefd, en mijn hart verstikt in het zichtbare heelal. Er moet iets enorms
bestaan dat mij volkomen ontgaat.

5 December
Na deze maanden van voortdurend straffe aandacht, van opnemen van zoveel nieuwe
indrukken, na dezen tocht door een wereld die mij onbekend was, verlangen wij,
oververzadigd van kunst als wij zijn, naar de stille zuivere eenzaamheid der natuur.
Wij besloten daarom Rome te verlaten, en voor enigen tijd, zolang de financiën
strekken zullen, ons te vestigen in een dorp aan de Riviera di Levante bij Genua, te
Santa Margherita. Deze winter, zo rijk aan herinneringen, zal van betekenis zijn voor
ons later leven!

17 December
Te Santa Margherita Ligure. Wij genieten als kinderen. Wij zwerven met ons drieën
door de bossen van het bergachtig schiereiland Portofino; uren achtereen zitten wij
op de hoogten, over de blinkende zee te turen. Het weder blijft zacht en zonnig als
bij ons in een schone lente; wij kijken naar het uitvaren van de vissersvloot, wij
vinden langs de paden voorjaarsbloemen, wij beklimmen de bergen en onze blik
weidt over de toppen der Apennijnen en over de zee. Bergen en bossen en de zee.
En daarover koepelen de zuivere dagen. Wij leven genietend het ogenblik, en de
ogenblikken zijn uitermate schoon.
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23 December
Een storm woedde onlangs hier. Tot in onze kamer van het hôtelletje waar we intrek
namen en dat niet aan de kust gelegen is, hoorden wij het dompe ploffen der golven
op de rotsen. Het was een groots schouwspel. De golven spatten tegen de steile kust
tot fonteinen van schuim, en sommige, afzonderlijk staande rotsblokken worden
ineens onder het witkokende, sissende water bedolven, als onder een kanten kleed
van wonderlijkste tekening. Van verre komen zij aangebogen, de hoge witgekuifde
golven, zij groeien hoger, hoger in ijlende woedende vaart, zij worden ontzaglijk bij
het naderen tot de kust en dan, zich omstortend met groot geweld, beuken zij de
rotsen die weerhallen; de aarde rilt. Maar ik ken haar ook, de zee, als een stil grijs
meer, als een zijden glanzende huid, rimpeloos en onafzienbaar, onder het parelend
licht van een grijzen stillen hemel. Of de zon straalt over het gouden en blauwe,
smaragdgroene water; een gouden baan van blinkende en dovende goud-schilfers
gaat van de kust tot onder de zon, waar een gouden plein zich breidt; de bergen staan
onbeschrijfelijk schoon tegen den zuiveren hemel, kroonpijnen gloeien in het
overdadige licht.
Het licht, het Italiaanse licht. Dit is een wonder, altijd aanwezig. Voor den
noorderling, die in zijn land gewoon is aan de duistere maanden van den langen
winter, wanneer de zieke zon tevergeefs door de nevels en de wolken tracht te dringen
en weken achtereen onzichtbaar blijft, is het licht dat hier, zelfs zonloos, over de
wereld straalt, een bestendige verrukking. Ik zou niet weten hoe den gloed te doen
zien aan iemand die het nimmer met eigen ogen zag. De zondoordrenkte dingen
hebben de gave omtrekken van hun vorm behouden. Vaagheid van vorm noch
vormeloosheid bestaat in dit land. Het licht gloeit als edelstenen of is stralend als
massief goud; soms, op grijze dagen draagt het den zachten onderzeesen schijn van
zuiverste parelen aan zich. Juist die dagen, wanneer

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

92
de hemel boven de stille, in zichzelf verzonken aarde, als een grijze zijden tent
gespannen hangt, bemerkt ge duidelijk het wonder van dit zonloze licht. Het tintelt,
het sprankelt, zachtkens voor uw ogen als een inwendig, alom aanwezig vuur. De
zon woont in de dingen, die aldus schijnend worden. Wanneer de grote zon over hen
heen straalt, dan is de aarde een feest. De bergen dragen gouden kronen, de pijnbomen
staan tegen de flanken recht als gulden luusters, over de olijven, die droeve tragische
bomen welke, oud geworden, menselijke gebaren van lijden hebben, poeiert een
goud-stof. En daarboven koepelt - o mijn dromen! - de zuiverste hemel welken ge
ooit zaagt. En die hemel koepelt ook over mijn hart. Ik ben bevrijd van de oude
kwellingen, blijde kalmte bewoont mijn geest, al stijgt het heimwee ontzaglijk in
mij, wanneer ik het dalen van de zon aanschouw in den grootsen hemelbrand, terwijl
de kleine baai, waar de vissersboten met gereefde zeilen als moede vogels op het
water rusten, onder het diaphane avondlicht te slapen gaat.

31 December
Vanzelf kwamen wij, Christine en ik, vanavond te praten, zoals zeker wel alle mensen
doen! - over het voorbije jaar. Ik ben in het leven gevangen als in een zwaren droom,
en zie het aan met grote verwonderde ogen. Ik kan den chaos der tegenstrijdigheden
niet ordenen. Wat is de zin van het leven? Overal stoot mijn geest zich aan donkere
muren. Ik kan de betekenis niet ontcijferen. Wat betekent het bestaan van ginds oud
heertje, dat zijn vervallen lichaam van het éne naar het andere hôtel voortsleept,
nimmer met ontzetting de diepten ondervraagt noch de goede ontroering kent voor
een berg welks éne flank door de zon beschenen wordt terwijl reeds langs de andere
zijde de avond klimt? - Wat betekent die ramp van Messina en het omkomen van
ongeveer twee honderd duizend mensen in enkele ogenblikken?
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Is dat toeval en zonder zin? - Het lijkt mij of wij niet weten wat er in werkelijkheid
met ons en rondom ons gebeurt.
Het oud heertje, een Rijnlander die echter altijd Frans met ons spreekt, kwam wat
later op den avond, met een glas champagne in de hand naar ons toe, om ons een
gelukkig nieuwjaar te wensen. Hij nam plaats, op mijn uitnodiging, aan ons tafeltje,
en het gesprek ging over wijn, over hôtels, over de Middellandse Zee, en natuurlijk
ook over de aardbeving, en hij vertelde ons, in diepen ernst, dat hij de laatste nachten
wakker lag, niet slapen kon, voortdurend gekweld als hij was door de gedachte aan
de kadasterkwesties welke nu na de ramp van Messina te berde zouden komen en
hem onontwarbaar toeschenen! - Hij kent niemand, en wil ook niemand kennen.
Tweemaal per jaar doet hij een kuur te Neuenahr, want hij heeft een suikerziekte.
Tussentijds vertoeft hij in Luzern (hij spreekt de z zacht uit!) alwaar hij ook weer
enige weken blijft, alvorens naar de Riviera te komen om te Bordighera, te Rapallo
of te Santa Margherita de wintermaanden door te brengen. En aldus, jaar in jaar uit.
En niets boezemt hem belang in, niets en niets. Een dergelijke leegte van leven doet
mij met angst aan. Ik ben bang voor dat mannetje, en soms toch benijd ik hem zijn
onnozele tevredenheid!

15 Januari 1909
Over een week gaan wij naar huis. Ik verlang mijn moeder weer te zien, die nu het
ziekenhuis verlaten heeft en te Oostvoorne woont met mijn zuster en een non om
haar te verplegen. En vreemd, ik verlang ook terug naar het noorden! Onlangs was
ik blij de bergen met een laag sneeuw bedekt te zien! O, mijn bizar mensenhart! Hier
adem ik ruim, is iedere dag mij een feest; ik houd van dit landschap, goed kan ik hier
werken, en nu wil ik weer terug naar het kille droefgeestige noorden, waar het leven
zwaar op mij drukt, waar de dagen gedurende den langen

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

94
winter onmachtig zijn zich uit de nachten te heffen, waar de nevels een weedom
leggen over de aarde en de stormwind zo wanhopig door de kale klagende bomen
klaagt. - O, ik ken de onrust van te menen, dat altijd elders ik den vrede vinden zal,
alsof deze niet in mijn eigen ziel moet zijn!
In ons hôtel logeert sinds enige dagen een oude Amerikaanse dame, een zonderling
wezen. Zij is op een avond bij ons komen zitten en heeft ons, zonder omwegen, gans
haar leven verteld. Nu al reeds veertig jaren lang reist zij rusteloos door Europa en
Amerika, heeft vriend noch bloedverwant - ja toch: één vriend heb ik, beweerde zij,
en toen haalde zij haar beurs voor den dag en lei die plechtig op tafel! - en verveelt
zich onbeschrijfelijk. Met het oud heertje heeft zij reeds een soort ruzietje gehad, zij
zeide ons: je déteste les Allemands, et je déteste encore bien plus les têtes chauves,
ça brille toujours! - Onlangs had een bejaarde Engelsman haar ten huwelijk gevraagd,
maar zij had zijn aanzoek zonder de minste aarzeling afgeslagen, daar zij niet wilde
sterven als: sujet d'une tête couronnée! - Morgen vertrekt zij naar Florence, waarom
daarheen en niet elders, weet zij zelf niet. Zij reist rond als een voortgejaagde, een
van onrust bezetene, en nergens is zij tevreden. Welk een bestaan. Wat zal er omgaan
in haar ziel, wanneer zij eenzaam ergens in een hôtelkamer te sterven ligt, zij die
geen anderen vriend heeft dan haar beurs?

20 Januari
Over een uur gaan wij naar het station, om den trein te nemen die over Genua ons
ineens naar huis zal brengen. Morgenochtend komen wij te Brussel aan. De laatste
dagen was het hier volle lente, de mimosa-bomen bloeien, de lucht is zoel; wij
maakten onze laatste tochten over de bergen, en nu gaan wij heen. Al verlang ik naar
onze woning en de kamers waar wij leven te midden van de ons vertrouwde dingen;
al verlang ik hevig mijn moeder
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weer te zien wier toestand zorgelijk blijft, het stemt mij weemoedig deze schone plek
te verlaten. Zullen wij hier ooit weder komen? En zo ja, zal alles niet veranderd zijn?
Zullen wij zelve niet veranderd zijn? - De lieden van het hôtel, eenvoudige goede
mensen, gaven ons proviand mee en aan Christine een groten ruiker prachtige
bloemen. Zij zijn voorbij, de goede maanden van zorgeloos genieten; wéér ligt een
levensperiode afgesloten achter ons. Het is mij droef te moede. Dit al was het toch
ook niet wat ik wachtte. Wat bergt de toekomst ons?...
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Tweede gedeelte
Omnis qui petit, accipit, et qui quaerit, invenit, et pulsanti aperietur.
S. LUCAS XI, 10
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27 Januari 1909
Vanmiddag te Oostvoorne aangekomen. Van den Briel af was ik de enige reiziger
in de stoomtram. Troosteloos verlaten lagen alom de vlakke landen onder den grauwen
winterdag. Grote zwarte wolken werden aan flarden gescheurd en voortgedreven
door den wind welken ik om den wagen hoorde gieren. Verzadigd van dien
weemoedigen aanblik, stapte ik eindelijk aan het stationnetje uit, waar mijn jongste
zuster mij wachtte. Het was of ik aan het uiteinde der wereld stond, zo'n zwaar gevoel
van verlatenheid overviel mij. Wij liepen stevig door, want het was guur. E. vertelde
mij dat er voortdurend tegenslag was in de genezing; de wonde wilde zich maar niet
sluiten, telkens sprong zij weer open, en dat ontmoedigde de zieke. Hoe verlangde
ik moeder te zien, en toch was ik bang. Wij kwamen over den Kerkbrink, kleine
woningen lagen gesloten in het rond, er was geen menselijk wezen te zien, noch
klonk een ander geluid dan de machtige stem van den wind, die uit de verte zwellende
aanvoer en dan met razend geweld en tot schrik der hoge bomen rond wier kruinen
wilde liederen klonken, huilend over het dorp verder joeg. O, ik was wel ontzettend
ver van de zuidelijke zee en de zonnige bergen!
Mij dwingend tot kalmte en tot een vreugdigen groet, trad ik de ziekenkamer
binnen. Ik omhelsde moeder innig en begon dan dadelijk druk te praten en te vragen
en te vertellen, om mijn hevige ontroering te verbergen. Ik hield haar hand welke
bleek en mager is geworden, tussen mijn warme levensvolle handen. Moeder is niet
veel veranderd, wel is zij grijzer geworden in den tijd dat ik haar niet zag, maar het
doet mij zo pijn, haar hulpeloos te zien lijden. Vader, mijn jongste zuster en ik zaten
bij haar bed. Zij vertelde mij van de operatie, maar bovenal
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uitte zij haar blijdschap niet meer in het Diakonessenhuis te zijn, waar het zo kil en
liefdeloos was en men meer de meubelen en den vloer verzorgde dan de zieken! Zij
is toch geheel de oude gebleven, de opgewekte geestvolle vrouw, met innige
belangstelling voor alles wat haar kinderen betreft, en zij zeide mij haar vreugde dat
ook wij het geluk hadden gehad Italië te kunnen bezoeken. Na het middageten, dat
wij in de belendende kamer nuttigden, hielp ik haar verbedden. Vreemd was het mij
en aandoenlijk, háár op mijn armen te dragen, die mij als kind gedragen had.
Zij verlangt zo verschrikkelijk om te genezen en weer de gezonde sterke vrouw
van vroeger te worden. Zij zeide mij haar verbazing al die pijnen en moeiten doorstaan
te hebben en hevig heeft zij gevoeld, in bange ogenblikken, hoe ge met
onverbreeklijke ketenen aan het leven gebonden zijt, wanneer ge liefhebt. De dood
beangstigt haar niet maar het leven heeft zo machtige aantrekking en is zo zoet
temidden van hen die u lief zijn. De dokter die haar nu behandelt, meent dat zij
genezen kan. Maar het zal lang duren. Moeder heeft moed en geduld en is vol hoop
op de komende lente hier buiten wanneer zij in den tuin zal kunnen zitten om weer
de verloren krachten te herwinnen. Sinds zij het ziekenhuis verlaten heeft, verplegen
mijn vader en jongste zuster haar, in afwachting van de komst ener katholieke
ziekenzuster, 'n non, aanstaande week.
Dezen avond vertelde ik moeder uitvoerig over Rome, over het jubileum van den
Paus, en hoe ik die stad begreep. Wij spraken natuurlijk ook over het katholicisme,
waarvoor ik dikwijls haar mijn grote bewondering geschreven had, en zij was het
met mij eens dat het de enige vorm van het Christendom is welke dien verheven
godsdienst volkomen tot zijn recht laat komen. - Welk een wondere verwantschap
van geest en inzicht voel ik met haar! Eenzelfde verlangen naar diepte leeft in ons.
O, hoe wilde ik iets kunnen doen, een daad verrichten waardoor zij weer gezond en
verlost werd van haar lijden. Maar ik ben machteloos, ik kan niets.
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28 Januari
Het weder blijft ruw en koud. Het regent heden onafgebroken. De grote tuin rond de
woning ligt verzonken in zware droefgeestigheid. Ik tracht wat zonnigheid in de
kamers te doen schijnen door mijn verhalen van het zuiden, van onze tochten over
de bergen, langs tuinen waar alle bloemen bloeien, langs de stralende blauwe zee.
Plotseling terwijl ik te spreken zat, moeder aankijkend, die met een glimlach luisterde,
had ik een bang voorgevoel dat zij niet meer genezen zou. Ik schouwde het raadsel
aan van leven en dood. - En ik dacht aan Christine, aan den jongen, aan mij zelven,
aan vader en allen die ik kende en die mij onbekend zijn, dat ook wij eenmaal te bed
zouden liggen, den dood wachtende. Wij leven, en overal rond ons is de dood.
Ik heb langen tijd op mijn kamer alléén gezeten voor het venster waartegen de
wind de regenvlagen sloeg; het water stroomde langs de ruiten. Ik dacht voortdurend
aan het leven van moeder en ons vieren, haar kinderen, die nu volwassen mensen
zijn. Wonderbaar is het leven en voor altijd onbegrijpelijk. Ik voelde mij nameloos
verlaten. En dan die afschuwelijke droefheid van het landschap onder den regen.
Doodstil was het van alle geluiden, alleen het klagen van dien vervloekten wind en
de troosteloze regen. Mijn hart verlangde verschrikkelijk naar Christine.

30 Januari
Moeder is vandaag welgemoed. Zij lacht lustig om het dwaze verhaal dat ik opdis
over de zonderlinge lieden die wij op reis ontmoetten. Hoe heerlijk zou het voor ons
allen zijn, wanneer zij gans en al genezen kon, zij weer de oude kon worden met
haar geestkracht en levensopgewektheid. Ik heb zo'n verlangen haar te tonen, hoe
innig ik haar begrijp, hoe ik nu al haar daden waardeer; ik wilde haar helpen. En ik
heb niets, ik kan haar niet helpen. Dat is mijn leed.
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31 Januari
Het heeft vannacht gerijpt. De bomen en struiken en het gras zijn tot wit koraal
verworden; alles staat star. De bleke zon schijnt door den zilveren nevel. Moeder
kan van haar bed den witten tovertuin overzien. En voordat de ijzel gesmolten is,
maken mijn jongste zuster en ik een wandeling. Vreemd is het en schoon te gaan
onder de kille pracht der zwaar beladen takken van de bevroren bomen door.
Zachtkens ploft hier en daar een brok ijzel op den grond en breekt tot witte poeder
als zeer fijn glas. Het dorp en de landen rondom liggen verloren in de witte
verlatenheid. Maar ik kan niet genieten, ik draag voortdurend in mij het beeld van
mijn moeder die stil te bed ligt en lijdt. Ik wilde wel dat door een wonder zij genas,
opeens, volkomen. Ik denk aan wat ik gelezen heb over Lourdes...

1 Februari
Ik zit in de wachtkamer van de Delftse poort; straks vertrek ik met den avond-sneltrein
naar huis. Het sneeuwt en het regent. Het is wanhopig weer. Ik bagger door de
Rotterdamse modder. Wat een stad. De beurs en de Haven. Handel in geld en handel
in waren. Ik heb den indruk, ondanks het rumoer en de luidruchtige drukte, ondanks
het onafgebroken gerij van vrachtwagens, auto's en trams, ondanks het gefluit van
treinen en boten, en het gejacht der handelslieden, of er hier iets dood is voor goed,
of heel dit leven als schimmen zich beweegt, onwerkelijk, niet bestaande.
- En in de verte, in den nacht, diep verborgen achter de sneeuwbuien en den regen,
ligt een eenzaam dorp; het is er doodstil. Alle woningen zijn dicht en donker. Maar
in éne is een kamer, een kleine vierkante ruimte en daar brandt een zwak lichtje, en
op een bed ligt een vrouw, en zij waakt en peinst; de stilte is boordevol van haar
gedachten; ontelbare beelden staan rond haar; zij staart voor zich uit in de schimmige
wereld van haar gedachten.
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7 Februari
Weer thuis, en mijn werk hervat. Ik orden mijn aantekeningen over Italië, en wanneer
ik des avonds uit het dagboek dat ik dien tijd hield, aan Christine voorlees, dan lijken
zij mij een lichte droom, die zonnige zorgeloze maanden. Het vroegere leven heeft
zijn geregelden, dagelijksen gang hervat.

10 Maart
Er gebeurt niets, niets, niets. Alles wat de mensen in beroering brengt, opjaagt en
hartstochtelijk doet schreeuwen, boezemt mij niet het geringste belang in, laat mij
volkomen koud. Geld, roem, maatschappelijk aanzien, genieten van het leven, - dat
al is het niet waarnaar ik honger. Maar wat verwacht ik toch? - Alleen de koorts om
mijn werk en de schoonheid geven mij vergetelheid van die knagende pijn der onrust.
En dan zijn er de diepe uren wanneer ik alleen ben met Christine en wij als twee
verdwaalde kinderen een uitweg zoeken uit het donkere woud van het leven.
Gepeinzen, gevoelens, niet onder woorden te brengen, leven in onze ogen. Wij hebben
vertrouwen. - Doch andermaal, en dat is de gewone toestand van mijn innerlijk, vreet
de twijfel in mijn denken, weet ik geen raad met den troebelen storm mijner gedachten.
Ik sprak er over tot Christine. Zij zeide: ‘Ik ken die verschrikkelijke uren van
radeloosheid; ik zou dan willen bidden. Maar tot wien? - Het is zo angstwekkend
leeg rond ons; ons geluk lijkt mij zo broos, zo vol gevaar; dreigend is alles om ons
van verborgenheden; - ik wilde bidden en ik weet niet...’

16 Maart
Den ouden man weergezien. De indruk welken die man op mij maakte, was nog
pijnlijker dan vroeger. Het is of de eenzaamheid groter, huiveringwekkender wordt
rond

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

103
dezen mens. Hij lijkt een wrak aan het strand van den dood.
Vannacht had ik een afschuwelijken droom. Door een loodkleurige schemering
die iedere hoop in mijn hart verstikte, bewoog zonder gerucht en spookachtig, een
eindeloze menigte langs een smallen weg, aan welks beide boorden afgronden gaapten.
Vooruit en naar achteren verloor de menigte zich in een donkeren nacht. De dicht
opeengedrongen mensen traden uit dien nacht, met grote witte, starende ogen, en
stuwden langzaam voorwaarts. Wat in den droom mijn angst nog verhevigde, was
de diepe stilte, ik hoorde niet het minste gerucht. Alles geschiedde in een onmetelijk
zwijgen. Op enkele gelaten lag een lach, maar die mensen lachten geluidloos. Ik had
het gevoel of een berg op mijn borst drukte, en ik had geen kracht dien weg te duwen.
Toen zag ik opeens - en telkens, telkens gebeurde dat, zowel ter linker- als ter
rechterzijde van de smalle baan - gedaanten storten in den afgrond; zij vielen als
rijpe vruchten van een boom. Het was dwaas om aan te zien, het was belachelijk, en
tevens om te gillen van ontsteltenis. Terwijl, op een geheime rhythme, mensen en
kinderen in de afgronden vielen, drong de compacte menigte voort, zonder om te
kijken, zonder één blik naar de verdwenenen. Het scheen mij eeuwen lang te duren,
ik kon mij niet losrukken uit dit verschrikkelijk droomgezicht. Bovenal de stilte, die
doodse stilte was ondraaglijk. En nergens blonk een licht, er was geen zon, er was
geen maan, er waren geen sterren. Een loodkleurige schemering tussen twee nachten,
en de mensheid, en geen stem, geen woord, geen geluid; de stilte der eeuwige
grondeloze ruimten. - Nog benauwt mij de herinnering aan dien droom.

20 Maart
Wij hebben vele goede vrienden die wij gaarne mogen lijden en die ook veel van
ons houden. Doch met hoe weinigen van hen voel ik samenklank, voel ik bij hun
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woorden het peilen der diepten, dat ook zij voelen de huivering van het mysterie en
de grote verwondering kennen om wat zij zien, om alles wat in hen is, en in
verwachting leven van alle wonderen. De anderen, evenals de grote hoop, zijn
tevreden met een oppervlakkig kalm bestaan. Ik sta hoe langer hoe meer verstomd
erover dat bijna alle mensen rustigjes voortleven zonder de geringste verbazing over
wat ook, een braven zelfbewusten glimlach op het wel-doorvoed gelaat, en er nimmer
aan denken dat afgronden ons omgeven. Wanneer ik in tegenwoordigheid van een
dergelijk individu ben, dan word ik of volkomen bot, of volkomen ongelukkig; ik
begrijp hem niet (indien er tenminste iets te begrijpen valt bij zo'n kudde-dier!) en
hij begrijpt mij niet; wij verstaan elkander niet; de woorden welke wij zeggen, hebben
niet dezelfde betekenis voor ons beiden; hij ziet alles gewoon, zonder raadsel of
huiveringwekkend mysterie; ik zie alles met verbijstering aan, ik peil de diepten, ik
stuw mijn geest naar de hoogste toppen. Zijn denken kruipt door de modder, en hij
vindt een ieder die niet als hij doet, overdreven, minacht, ja haat hem zelfs. En ik
houd juist hartstochtelijk van alles wat die kruidenier (een koning, een kunstschilder,
een luitenant, een priester, een tramconducteur, een toneelspeler kunnen geestelijke
kruideniers zijn, zijn het, ongelukkig genoeg, bijna allen!) overdreven vindt. Hetgeen
niet past of thuis behoort in de laatjes van hun winkel, is verwerpelijk en wekt hun
spotlust. Hoe dikwijls heb ik niet horen zeggen, zelfs door zogenaamd intellektuelen,
dat Sint Franciscus een dwaas was, een geestdrijver, en dat hij beter gedaan had om
de handelszaak van zijn vader voort te zetten, dan door het land te schooieren en te
bedelen! Rembrandt is een mislukte, want hij is nooit rijk geworden, en tweemaal
ondervond hij de schande van failliet verklaard te worden! Verlaine, - daar heeft de
man nooit van gehoord! Zeker weer zo'n onbekend genie dat zijn kost niet kon
verdienen! - Hij zegt met innigen wrevel: Waarom zo zonderling te doen? Waarom
niet te leven als wij, rustigjes,
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rustigjes? Waarom niet te handelen en te denken als ik en als iedereen? Het leven is
een kalme bezigheid, is een doodgewone zaak. - Mijn God, hoe haat ik den geest
dezer lieden! Liefde, schoonheid, godsdienst, gans het heerlijkste en verhevenste
bezit der mensheid, is overdreven. Bah, wat een volk! - O, ik begrijp hoe mijn moeder
onder die verstikkende kleinzieligheid, onder die platheid van leven heeft moeten
lijden!

11 April
Eerste Paasdag
Daar mijn vader schreef dat moeder uiterst zwak was en alle drukte haar hinderde,
is Christine met Pieterke te Rh. gebleven, ben ik alleen naar Oostvoorne geweest. Hoe vond ik haar veranderd in den korten tijd van mijn afwezigheid. In den schemer
van de dichte gordijnen zat zij op in het bed, haar rug door kussens gesteund. De
wangen waren ingevallen, haar gelaat was onkenbaar mager en het droeg zo'n
nameloos droevige, gelaten uitdrukking. Zij tuurde met onafgewende ogen voor zich
heen. Toen zij mij zag, lei een glimlach een glans van blijdschap om den ouden mond,
zij stak mij haar beide broze, kleine handen toe, die het koud hadden. Ook spreekt
zij moeilijk; nauwelijks kon ik haar verstaan. Wanneer ik praatte, met zachte
schuchtere stem, bang haar te storen - zij scheen zo ganselijk geabsorbeerd in diepe
gepeinzen - sloot zij de ogen; zij antwoordde niet, maar ik voelde haar zwakke handen
de mijne even drukken. Mijn hart klopte met grote slagen. De pleegzuster zat aan
het voeteneind geruisloos te naaien; ik zag de zwarte kap waaronder het hoofd
gebogen naar het werk. Het was doodstil in de schemerende kamer waar het licht
een zachten gelen schijn droeg, want buiten scheen de zon. - Dan vroeg moeder mij
naar Christine en den jongen. Ik vertelde dat zij te Rh. waren en ook spoedig haar
zouden bezoeken. Zij knikte, en hervatte weer dat onafgebroken staren. Waaraan
dacht zij toch? Ik vroeg
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het haar zacht, en zij glimlachte, had een loom gebaar dat mij beduidde: alles, alles...
Ik heb aldus uren bij haar gezeten, bij moeder, en in mij woedde de smart. Ik kan
niet meer geloven aan haar genezing, zij kwijnt weg. Hoewel de lente alom gloeit,
de lucht zo fonkelend is als nieuwe wijn, heeft zij het koud, rillende zit zij als een
zéér oude vrouw, in een doek gewikkeld, zijn haar handen ruw, gesprongen, heeft
zij winterhanden, en zij wrijft ze af en toe over elkaar, kijkt er naar een wijle, of
strekt haar armen vooruit als weert zij gedachten of beelden af die haar beangsten.
Ik zit bij haar met mijn grove gezonde lichaam, ontsteltenis beeft in mijn ogen; ik
voel den dood rondwaren, ik voel een onzichtbare aanwezigheid. Ik heb de duidelijke
gewaarwording blind te zijn, ondanks mijn grote open ogen, en dat ik niets zie van
hetgeen er nu in werkelijkheid dáár voor mij, en rond mij om, gebeurt... Mijn geest
is boordevol gedachten, herinneringen, beelden, die in een troebel tumult
dooreenwarren. Ik vermag ze ook niet te ordenen, ik onderga ze; ik ben machteloos,
ik kan ze niet verjagen. - Het beeld van mijn moeder die zo roerloos zit te wachten,
met haar koude stervende handen en den vreemden verren blik, het zal mij
nimmermeer verlaten.

12 April
Tweede Paasdag
Het was heden hetzelfde. Zij eet ook bijna niets meer Het is of zij wacht... Ik ben bij
haar gebleven tot aan de laatste tram, zwijgend zat ik bij haar. Morgen gaan wij
samen, Christine, de jongen en ik. - De dokter dien ik sprak, zeide mij dat het zachtjes
en onherroepelijk eindigt. Ik kan niet helder denken, ik begrijp niet goed, ik weet de
woorden wel, maar hun betekenis dringt niet tot mij door. Wat is eigenlijk de dood?
- En meende ik soms dat die onverbiddelijkheid alleen voor al de anderen was, niet
voor degenen die mij lief zijn, moeder, Christine, Pieterke,... en zonder wie ik het
leven zie als een woestenij van eenzaamheid?
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13 April
Des avonds laat. - Moeder is dood. Zij is van middag gestorven om half twee. Wij
waren er allen, haar kinderen, wij vieren, mijn drie zusters en ik. Des morgens te
Rh., toen wij gereed stonden om naar het station te gaan, werd een telegram gebracht
van vader: Het einde nadert. - Wij besloten dat Christine bij de kleine kinderen zou
blijven en wij de tram naar Oostvoorne zouden nemen. De tocht verliep in bange
spanning, wij keken door den onverschilligen dag naar de dingen en de mensen die
niets wisten van ons leed. Zij lag op het bed, rustig, de ogen open, en langzaam
ademend. Herkende zij ons? Heeft zij de vier mensen die haar kinderen zijn, bij haar
geknield zien liggen? Heeft zij onze zachte woorden van innige liefde gehoord en
ons dringend smeken om nog één maal haar blik naar ons te richten? Heeft zij onze
warme handen gevoeld om haar koude bleke handen, en onze lippen die haar koude
voorhoofd kusten? - Voordat in den ochtend de stille doodsstrijd van het lichaam
aanving heeft ze vijf kussen op de hand van vader gedrukt, vijf afscheidskussen, één
voor hem, en één voor elk van ons. De jaren zijn van mij afgevallen, ik ben weer een
knaap die naar zijn moeder verlangt en die nu zo bitter alleen is, nadat zij is
heengegaan. Ik ben geschokt tot in het diepst van mijn wezen, er wordt iets heerlijks
van mij afgescheurd. Iemand zien sterven, het is altijd aangrijpend, maar iemand die
je lief is, iemand die één is met al je jeugdherinneringen, iemand die je als het licht
der dagen dierbaar is en zonder wien ge het leven niet denken kunt, te zien sterven,
het is bijna niet te dragen, het is te groot, te zwaar. O, ik heb het raadsel in het
aangezicht geschouwd, het is verschrikkelijk duister. Het lichaam ademde langzaam,
met telkens langere tussenpozen. Grote tranen gleden traag uit de open ogen langs
de wangen. Een stervende weent... Waarom? Wat gebeurt er toch in het onzichtbare?
Waarom is de ziel bedroefd? O, ik voel zo hevig dat niet alles wat gebeurt, wij zien
met onze licha-
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melijke ogen. Wij staan in de schemering, en vlak vóór ons, en naar alle zijden
donkert de nacht. En juist in dien nacht gebeurt het wezenlijke. - Ik ben voortdurend
bij moeder gebleven, ik beschouwde met brandende ogen haar gelaat dat onbeweeglijk
van trekken was, waar niets gebeurde. Alleen die grote, die verschrikkelijke
doodstranen. Het was mij of ik gebogen stond boven een duizelingwekkende diepte,
en ik vermocht niets te onderscheiden. De dood is een onmetelijk grote gebeurtenis
en moet toch iets wonderbaar eenvoudigs zijn. - Het ademen was onmerkbaar
geworden, met hevigheid keek ik haar aan, het verheven ogenblik naderde, naderde...
En plotseling was het of een hand, de hand van den Dood, over het gelaat streek; die
sloot de ogen, en het gezicht werd doodsbleek, de trekken ontspanden zich als vielen
zij in den slaap; het hoofd zonk dieper in het kussen, zwaar geworden... Toen was
alles onbeweeglijk, en doodstil... Mijn door tranen benevelde blik zocht de zuster
die aan de andere zijde van het bed de gebeden der stervenden bad, en zij wenkte
mij, en ik begreep dat het geëindigd was. Wij waren allen bij haar; wij vouwden haar
handen te zamen op de borst, wij kusten het steen-koude, blanke voorhoofd, wij
stonden weer recht. Ik kon mijn ogen niet verzaden aan den aanblik van de dode.
Kalm, met de trekken in volkomen vrede, lag het gelaat open naar boven. Ik wilde
de beeltenis van dit zuivere gezicht in mij prenten, voor altijd. Ik bleef haar aankijken.
En wonderlijk, het deed mij wel, het gaf mij vrede, het gaf mij een vastheid, een
steunpunt in den chaos van het leven, dit schone dode gelaat. Ik was heerlijk kalm;
wilde smart noch luid wenen kon ik mij begrijpen. Daar lag het lichaam onbeweeglijk,
levenloos, zonder ziel; in de woning was het laatste licht gedoofd, de nacht vulde
het nu ganselijk. Maar wat was er gebeurd?... Waar is zij nu, dit wezen, dat mijn
moeder was, dat mijn trouwe geestelijke vriendin geweest is?... Ik heb de woorden
gezegd die mij in herinnering kwamen, ik moest eraan denken: Requiem aeternam
dona ei, Domine, en ik herhaalde ze driemaal. - O, ik weet nu dat de ziel
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bestaat, op welke wijze kan ik niet zeggen, kan ik mij niet voorstellen, vermag ik
niet te begrijpen, maar de ziel is onsterfelijk, is eeuwig, is goddelijk. Ik voel het. Het
kan niet anders. Het mysterie bestaat. Maar hoe jammerlijk tasten wij rond in de
duisternis!
Nu ligt het dode lichaam gelaten en eenzaam in de donkere kamer beneden in het
huis; ik zit hier en waak. Het is een geurende zwarte lente-nacht, en ik hoor het
hartstochtelijk fluiten der nachtegalen, in den tuin vlakbij, en uit de verte. Eenmaal
zal ook ik zo doodstil liggen, mijn voeten onbeweeglijk, mijn handen stil, mijn gelaat
als een stenen masker, open en naar omhoog gekeerd, met gesloten ogen. O, de dood
is de énige zekerheid van het leven, het enig houvast. Alles is wonderbaar. Als nooit
te voren voel ik dit. Ik leef, - ik leef; ik denk aan moeder, aan Christine, aan onzen
jongen, aan vader en mijn zusters, aan onze vrienden, aan de mensheid. Ik zie van
hier, van mijn plaats aan tafel, terwijl ik schrijf, met voor mij den lentenacht en de
grote zwarte stilte, - ik zie de mensen en het leven, en ik zie het dode lichaam van
mijn moeder, ik zie haar edel, eenzaam gelaat - en het duizelt mij, ik kan het niet
rijmen, ik voel geen verband, geen éénheid. Het is mij niet mogelijk de raadselen te
verwerpen en het leven te nemen als ware het gewoon en zonder mysterie. Hoe ben
ik niet tot in mijn diepste wezen geschokt door den aanblik van de dode. Niet vooral
om het verlies, maar om hetgeen gebeurde buiten mijn gezichtskring. Het heengaan
van de ziel uit het lichaam...
Terwijl zuster Christina met een andere vrouw de dode kleedde, liepen wij in den
tuin, door het zilveren licht. Een zachte blauwe hemel hing te schijnen boven de nog
kale, maar gezwollen takken der grote bomen; de struiken droegen reeds den tooi
van helgroene blaadjes. Het is lente. Wij gingen naast elkander, op en neer. Wij
waren uit alle windstreken, op deze verloren plek tesaam gekomen, rond het sterven
van onze moeder. Nu was door haar dood het verleden voor altijd gebroken, onher-
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roepelijk; en dit was de droefenis. Telkens kwamen wij bij ons rondgaan langs de
vensters en de open deur die op de veranda uitkwamen van de kamer waar zij lag;
telkens stonden wij een wijle stil, om te luisteren... - ‘Wij moeten veel, véél bloemen
hebben’, zeide één van ons, - ‘wij hebben geen gebeden, wij hebben geen brandende
kaarsen, geen kruisbeeld; wij staan met lege handen. En zij zal daar zo
moederziel-alleen zijn, in die kille kamer’... - De anderen stemden daarmede in, en
B., mijn tweede zuster, zou den volgenden dag naar Rotterdam gaan om bloemen,
om een overdadige weelde van bloemen, de schoonste die zij krijgen kon, te bestellen.
Nadat M. en E. nog eenmaal met ons bij de dode waren geweest, die nu in een
zuiver wit kleed - alleen haar handen en het gelaat die als uit ivoor gesneden schenen,
waren bloot - onder het witte doodslaken lag, vertrokken zij naar Rh.; B. en ik bleven
bij vader. Ik gaf een briefje mee voor Christine, van enkele woorden, en het verzoek,
om morgen met den jongen naar hier te komen; ik heb zo nameloos behoefte aan
haar bijzijn.
Nu is het diep in den nacht. Doodstil staat de woning rond mij, en in éne kamer,
daar ligt de dode, de ogen toe onder de grote leden. Wat zien zij nu? Naar welke
werelden is nu haar blik gekeerd? - Niemand, niemand kan mij zeggen waar zij is,
hoe zij voortbestaat. Is zij nog hier, rond ons? Kan zij mij zien, of rust zij in onzegbare
oorden, waarvan geen menselijke verbeelding zich een voorstelling maken kan? Ik
voel een bizarre beklemming, het is mij of de nacht vol leven is, of alle voorwerpen
een vreemd, diep leven gekregen hebben... Ik moet mij dwingen niet óm te kijken...
Er groeit een bange spanning in mijn wezen... Ik zit hier, een arm verloren mens,
wiens moeder stierf, en ik voel de grondeloze oneindigheid aan alle kanten om mij
heen... Waar is God? Waar is de ziel mijner dode? - Zonderling, hoe ik elk gerucht
hoor... Het suist door de gangen van het huis... Mijn geest is overspannen. Ik moet
rusten.
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14 April
Christine is in den middag met den jongen aangekomen. Ik vertelde haar het sterven,
en samen zijn wij bij de dode geweest. Opnieuw doorleefde ik alles van gisteren. En
mij trof de gedachte hoe ontzaglijk eenzaam een stervende is. Niets en niemand kan
hem helpen, hij moet zelf den doodsstrijd strijden, hij moet er doorheen,
onverbiddelijk; er is geen terugdeinzen mogelijk; de dood treedt immer nader, zijn
koude schaduw groeit, en het lichaam kan zich niet meer verweren. Het moet
verschrikkelijk zijn, een wilden doodsstrijd aan te zien, wanneer de stervende gilt,
de leden zich wringen, de handen slaan en de voeten trappen. Wat er gebeurt tussen
den stervende en het onzichtbare, blijft eeuwig verborgen.
Het doet mij zo goed met Christine te spreken. Nadat wij bij de dode waren
geweest, zijn we in den tuin gaan zitten, Pieterke speelde zachtjes bij ons, liep wat
rond en plukte lente-bloemen, welke hij ons bracht voor Oma-Marie, zoals hij mijn
moeder noemt. - Ik zeide, met telkens pozen: ‘Zonderling is het, maar ik moet
voortdurend denken aan het menselijk lichaam. Alleen door dit kennen wij de ziel.
Men kan zich de ziel niet voorstellen zonder de materiële vormen van het lichaam.
En ik heb toch gezien dat zij het lichaam verliet. Welke is dan de betekenis van ons
lichaam? Het moet wel betekenisvoller zijn dan wij denken. De christenen geloven
dat de lichamen eenmaal verrijzen zullen; dus het kan niet louter een kleed zijn dat
de ziel afwerpt. Er moet een onbekend verband bestaan tussen de ziel en haar aards
hulsel. - Het heerlijk en kwellend verlangen naar het lichaam van uw liefste moet
het zoeken zijn naar haar ziel, in diepste liefde. Het is ontzaglijk geheimzinnig. - Het
lichaam dat daar nu dood ligt, het zal binnenkort vergaan zijn tot stof, een onkenbare,
afschuwelijke hoop vuil, en toch zal het eenmaal verrijzen, zal de ziel het weer
opzoeken, het wederom bezielen. Welk ene, boven alle uitdrukking schone gedachte!
Dus het vlees, ons geraamte, onze ogen, onze

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

112
handen, onze voeten, zij hebben deel aan de roemvolle stijging, of aan de
verschrikkelijke neerstorting van de ziel. Worden ook niet al de zintuigen en de
ledematen van den stervende gezalfd en gezuiverd bij het Heilig Oliesel? - En het:
Verbum caro factum est? God die het menselijk lichaam aanneemt? Is daardoor ook
niet voor immer het vlees gewijd? Zoals Jezus het water, door zijn intreden in den
Jordaan, door de beroering van Zijn lichaam, voor altijd de kracht gegeven heeft, die
volgens het Katholicisme, bij het Doopsel merkbaar wordt? - Ik voel de diepe
schoonheid dezer tekenen, en het is bijna niet anders mogelijk dan het dat symbolen
der waarheid zijn.’
Ik zeide ook: ‘Ik heb een zeer onrustigen nacht gehad. Ik heb bijna niet geslapen.
Mijn geest was uiterst gespannen, en ik had de gewaarwording of de nacht vol
onzichtbaar leven was. De voorwerpen leefden, ik hoorde de dingen kraken, ik hoorde
schreden; ik hoorde soms duidelijk een diepen, diepen zucht. Overal hoorde ik
geluiden. Het was mij vreemd te moede. Ge weet wel dat ik niet bang van aard ben.
Maar dezen nacht was het mij of ik te midden van onzichtbare wezens wijlde, was
het mij of ik mij in verbinding voelde met onbekende werelden. Ik lag roerloos te
luisteren in den nacht. Ik was wakker en eenmaal werd het mij zo benauwd, dat ik
licht maakte. Mijn ogen zagen natuurlijk niets. Maar ik voelde dat aan de andere
zijde van mijn gezichtskring ook een wereld was, en het scheen mij toe gevangen te
zijn tussen dikke muren, ik kon er niet uit; verre verwarde geluiden drongen tot mij
door; - zoals wanneer ge in een grote stad op een kleine kamer zit, alles is rond u
gesloten, de stilte woont bij u, maar ge hoort bestendig de diepe gonzing van een
gerucht, ge hoort door de wanden heen van uw in eenzaamheid verloren kamer de
duizenden en duizenden stemmen van de stad... Aldus was het mij dezen eersten
nacht, na den dood van moeder, maar dan wonderlijk, geheimzinnig, raadselachtig,
somwijlen beangstigend.’
Langeren tijd zijn wij in den tuin gebleven, het was
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zo'n schone lente-dag, de zon scheen, er waren enkele grote witte wolken, die langs
den helderen hemel reisden.
Kort daarna kwam B. terug uit Rotterdam, met de bloemen, en we hebben ze, te
zamen, bij moeder gebracht. Er waren paarse tulpen, seringen, viooltjes, narcissen,
rozen, irissen, grote witte lelies en aronskelken. Het was een heerlijke overdaad.
Schoon lag het zuivere dode gelaat naar omhoog gewend, te midden der bloemen...
En toch ontbrak er iets. Wij waren, ondanks onze liefde, ondanks onze innige verering
voor de dode, niet in onmiddellijke beroering met haar ziel... Ik zeide dat ook aan
de anderen. Christine begreep mij.

16 April
Vanmorgen hebben wij haar begraven. Wij zijn kalm; onze aandacht staat voortdurend
naar zéér diepe dingen gekeerd. Wij gaan door deze plechtige dagen als onder
kerkgewelven door. Ik heb het gevoel of nu gans ons leven hier geconcentreerd is,
het verleden heb ik vergeten, de toekomst boezemt mij niet het geringste belang noch
enige nieuwsgierigheid in. Ik heb als nimmer den uitroep van den Ecclesiast: ‘Omnia
vanitas’, begrepen. Langzaam gleed de grote kist langs de touwen, tot op den bodem
van het gat. Ik wierp een handvol bloemen. Daarna klonk de doffe smak van den
eersten schep aarde op de kist. - Wanneer de ziel niet bestaat, werkelijk, het leven
ware te zinloos, het heelal met zijn zonnen hadde geen doel; alle verrukkingen en
alle lijden waren een waan. Wij blijven hier zo lang wij kunnen, met vader en de
anderen. Het schijnt ons of wij aldus dichter bij de dode zijn.

30 April
Het waren ernstige, schone dagen, welke wij samen hier doorgebracht hebben. Niets
stoorde de verheven stemming. Vaak spraken wij over het verleden, toen wij
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nog kinderen waren. Herinner je je nog?... zeide telkens de een tot den ander. En het
middelpunt van alle herinneringen was de dode.
Morgen gaan wij uit elkaar, ieder naar zijn thuis en zijn werk en eigen omgeving.
Zij zijn voorbij de dagen van rustige, droef-heerlijke beschouwing. Het leven roept
ons weer terug. Ik wilde wel altijd hier blijven, bij de dode die nu eenzaam achterblijft.
Wij vieren kwamen bij haar sterven, wij die samen kind zijn geweest, die eenmaal
gedurende vele en vele jaren niets beters, niets schoners kenden dan ons thuis; die
samen opgegroeid zijn, en de schoonheid ontdekten, elkander onze dromen van
toekomst en wat wij te doen verlangden in het leven, verhaalden en zo innig
deelnamen in elkanders vreugden en verdere ontwikkeling, wij die allen, ondanks
botsingen en tijdelijken toorn - welke dwaasheden doet men niet in zijn jeugd, in
naam der vrijheid! - de moeder vereerden als het wezen aan hetwelk wij zo ontzaglijk
veel te danken hadden; - wij keren nu weer ieder naar zijn leven terug; wij zijn immers
mensen. En moeten de taak welke ons opgelegd is, volvoeren. Ik begrijp nu al de
daden van moeder, en ik heb haar nog meer lief gekregen. Hoe heeft zij door haren
strijd tegen den valsen schijn, tegen de onechtheid der bekrompen omgeving - en
door dit vechten heeft zij bitter geleden, want zelfs van de besten hebben haar
misverstaan, scholden haar een zonderlinge, een overdrevene, een geëxalteerde! hoe heeft zij door haar zoeken naar de waarheid, welke zij nu moet kennen en welke
wellicht gans anders is dan zij meende; maar zij zocht met hartstocht en in oprechtheid
van bedoeling, zij kende den onstilbaren honger naar de waarheid; - hoe heeft zij ons
geholpen en kracht gegeven om onafhankelijk van geest in het leven te staan. Zij
heeft ons geleerd alléén en uitsluitend naar de stemmen onzer ziel te luisteren, en
daarheen te gaan waar zij ons riepen zonder ons te bekommeren om wat men zeggen
mocht, of ons te storen aan maatschappelijke of materiële belangen. Van haar ook
heb ik de vertrouwende overgave, en die geestelijke

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

115
onrust welke mij altijd wel beletten zal tevreden en zelfgenoegzaam, rustigjes in te
dommelen binnen de stikkend benauwende wanden van een horizonloze kamer. Door
haar ken ik het gezegend verlangen naar de toppen, naar de sterren, naar de
oneindigheid.

16 Augustus
Onze geldelijke toestand wordt zeer moeilijk. Ik verdien bijna niets, zodat we leven
van wat wij krijgen en van hetgeen overgebleven is van dat aangename buitenkansje
van verleden jaar. Wij denken er hard over naar Parijs te gaan en het daar te proberen,
wellicht kan ik er makkelijker werk vinden. Ik weet het niet. Soms zie ik de toekomst
al zéér donker in, drukt elke levensomstandigheid zwaar op mij neer. Wanneer ik
niet Christine had, onze liefde niet door de dagen scheen als het zonlicht in een woud,
wanneer ik niet de vreugde kende om mijn werk en om de schoonheid, ik wanhoopte
aan het leven.
Christine heeft aan vrienden, Hollanders, in Frankrijk geschreven, die het ons
indertijd reeds hadden voorgesteld, of zij er nog over dachten met ons samen te
wonen in Parijs, dezen winter.

1 September
Wij verhuizen naar Parijs. Wij willen het eerst, dezen winter, aanzien. Wij gaan naar
die stad tegen den 15den October, gedurende de maand daarvoor nemen wij onzen
intrek bij diezelfde vrienden in een dorp bij Barbizon. - ‘Uw bestaan mist’, verweet
ons onlangs een degelijk, rechtschapen burger - ‘een soliden financiëlen grondslag.’
- En hij vond deze levenswijze onverantwoordelijk. Tant pis!... of tant mieux!

6 September
Zonder Christine en den jongen, die mij volgen zullen zodra ik een appartement
gevonden heb, met den nacht-
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trein te Parijs aangekomen, tegen zes uur in den ochtend. De aanblik van de stad
onder het vale morgenlicht, met haar lege straten en donkere gesloten huizen, was
sinister. Op den boulevard Rochechouart en den boulevard Clichy zag ik den weedom
van den nacht. In de bovenzaal van een café drensde nog dansmuziek; de luusters
brandden. Ik kwam vrouwen en mannen tegen in avond-toilet, de gelaten moe, de
ogen verflenst. Schuw spoedden zij zich langs de huizen, of zochten een rijtuig, een
taxi. Eenmaal hoorde ik het schelle lachen van een deerne. Om hun gedaanten hing
de nacht; zij waren als verdwaalden in het stijgende daglicht, en er was een schuwheid
aan de bewegingen van hun lichaam, of zij zich ontdekt gevoelden. Op een bank zat
een vrouw, in lompen gehuld, diep voorovergebogen, te slapen. Een schooier naast
haar ontwaakte, rekte zich geeuwend uit, en spoog smadelijk op den grond. Wéér
brak een nieuwe dag aan, na den nacht van ellende en weedom. De grauwe hemel
werd bleker boven de stad, het rumoer steeg in de verte als een onontkoombare
dreiging. - Het was mij bang te moede in die ogenblikken. Ik voelde onuitsprekelijk
heimwee naar de zuivere morgenlucht der bergen, naar het gefluit van vogels in het
ontwakend woud, en naar die wonderbare stilte welke den heerlijken dageraad
voorafgaat in de grote eenzaamheid der landen. - En toch welk een duistere bekoring
heeft de atmosfeer van deze stad voor mij; ik voel hier alle mogelijkheden, mijn
verbeelding ziet het volle mensenleven; mijn hart hoort het klagen der mensen en
bloedt van oneindig mede-lijden.

11 September
Wij zijn sinds vier dagen te Fleury, een dorp op een drie kwartier afstands lopen door
de wijde akkerlanden, van Barbizon. Wij kwamen er in den nacht van Dinsdag op
Woensdag aan, na een spookachtige reis. Eerst die krankzinnig gillende, daverende
bliksemtreinen in Melun, en dan een rit van uren, door het onbekende land, zwak
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beschenen door een stervende, omfloerste maan, in een hotsenden postwagen. Daarna
het dorp, de stille woningen in den maannacht, de witte weg die verder baande naar
onbekende oorden, en over alles, en alom, de verlatenheid.
Wij waren reeds in het nabij gelegen bos van Fontainebleau, en ik houd van de
romantische schoonheid van dit grote woud. Wij dwaalden gedurende een gansen
dag door de stille ravijnen, over heuvels vanwaar ge uitgestrekte gedeelten van het
woud overziet, door de groene verten en langs eenzame lanen.

12 September
Zondag. In den middag hebben wij een wandeling gemaakt langs den muur van het
slotpark, dat eertijds, met het daarbij behorende kasteel, eigendom was van kardinaal
Richelieu. Waar die muur van richting verandert, zag ik een mooi landschap. Aan
den kruissprong van vijf wegen staan vier grote bomen, en onder hun schaduw, een
houten kruis. Ik herinner mij toen de diepe woorden van Magister Albertus Magnus:
‘Het leven is de schaduw van het Kruis; daar buiten is de dood.’ - Wij wijlden enigen
tijd in den aanblik van deze eenzaamheid, want onafzienbaar en verlaten strekken
zich de kale akkerlanden tot aan den blauwen woudzoom in de verte.
Terwijl wij terugkeerden door de doffe stilte van den Zondag en de warmte zwaar
en drukkend werd, kwam uit het westen een onweer opzetten. Reusachtige wolken
stonden tegen den hemel op, de koppen in het late licht, lager naar den horizon was
de lucht grauw bewolkt en zéér donker, vol onheilspellende dreiging. Een vreemd
licht scheen over de aarde en over de rijen bomen die onbeweeglijk stonden in de
bange wachtende atmosfeer. Met zo'n grootsen hemel vol licht en wolken die als
oude steden zijn met torens en kathedralen en poorten, voel ik mijn gedachten zich
breiden, stijgt over mijn hart het verlangen als een zee, een gevoel van geluk en
eindeloze droevigheid. Het leven is zo vreemd. Nu zijn wij hier
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in Frankrijk, in een klein verloren dorp. Den winter zullen wij te Parijs wonen, midden
in het kokende hart van het leven. Wat gebeurt er eigenlijk met ons? Waarom handelen
wij aldus en niet anders?

18 September
Er gebeurt niets merkwaardigs, en het landleven is lichtelijk afstompend! - Ik
aanschouw met oneindige verwondering alles wat mij omgeeft: de avond vult als
een zachte wolk den stillen ommuurden tuin vóór de woning; een boom houdt zijn
statige kruin onbeweeglijk, en de hemel daarrond is grondeloos licht; onze liefde,
Christine...; mijn moeder is dood; naar het noorden ligt een stad. Somwijlen begrijp
ik van al die toch gewone verschijnselen niets en tuur ik met verbijstering naar de
meest bekende, onnozelste voorwerpen, als zag ik ze voor de eerste maal!
Tucht, dat is de voorwaarde voor een sterk en edel leven. Ik weet het wel. Maar
waarom naar die zelfbeheersing te trachten, zo alles doelloos is en zonder grond?
Dan is het veel eenvoudiger zich te laten gaan, zich uit te leven naar alle zijden, tot
op den bodem te duiken der geestelijke en lichamelijke lusten, en het lijden der
medemensen aan te zien als een schouwspel vol kunstgenot. Want waarom niet? Ik ken grenzen noch beperking. En tegelijkertijd zeg ik tot mij, dat die zelftucht, die
ordening van het leven, dat streven naar zuiverheid in daden, in gedachten en in
woorden, geheiligd en met een oneindig hoog doel, nergens elders te vinden is dan
in het Katholicisme. Mijn geest wil waarheid. Het duurt te lang, die eeuwige, speelse
strijd. Ik ben te zeer gewond, ik kan niet glimlachen over het leven, als ware het een
luttel en waardeloos ding; ik brak in schreien uit.

21 September
Een brief van mijn vader. En mij overvalt de enorme droefheid van diens bestaan.
Het lijkt mij zo bitter node-
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loos, zijn voortdurend eenzaam gesjouw door de schemering van het leven. Indien
ik slechts den zin ervan kon vermoeden! Maar ik vind niets, ik zie geen oorzaak, ik
zie geen doel aan het lijden en het onrecht. Alles is toevalligheid en chaos. Maar hoe
kan ik, hopeloze, dan het leven dragen?
De hemel is iederen avond onbeschrijfelijk schoon. De Melkweg boogt zijn
ontzagwekkende baan door den besterden nacht. En het is de aanblik van die hemelse
tuinen waar de sterren de eeuwige bloesems zijn, die mij geneest, die mijn ziekte
verzacht. Als een kind schreit het heimwee in mij, naar ik en weet niet welken vader,
naar ik en weet niet welk thuis. En ik ril van smartelijke verrukking.

27 September
Twee ganse dagen met R. door het woud gedwaald, door de groene verten en de
diepe geheimvolle stilte der natuur.

29 September
Met Christine lees ik les Confessions de Saint Augustin, en het treft mij dat deze
heilige, alvorens hij den hogen vrede vond van het geloof, dezelfde angsten
doorstreden heeft, welke ons, moderne mensen, zo nameloos martelen.

1 October
Gisteren ben ik naar de opening van het Salon d'Automne geweest te Parijs. Mijn
indruk: de adel van den geest is dood. Er bestaat uitsluitend genot in het lelijke, het
gemene, het weerzinwekkende. Ware dit door den schilder gezien met eindeloos
medelijden of uit de hoogte van zijn geest met smartelijken spot, ik zou bewonderen;
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maar men zit er onder, men heeft behagen, men wentelt er zich wellustig in. Bij geen
één, neen bij geen één voel ik de niet te weerstane noodwendigheid. Men maakt
dingen welke het publiek, de domme lage massa, treffen door onbeschaamdheid van
onderwerp of door kultuurloze kleuren. Ik ontmoette iemand op de tentoonstelling,
die het prachtig vond en in voortdurende extase uitriep: ‘dit is de werkelijkheid, dit
is de werkelijkheid!’ - De ezels, zij menen dat wat zij zien, dat hetgeen hun botte
geest in zich opnemen kan, de werkelijkheid is. In het voorwoord van den katalogus,
door Mirbeau geschreven, verheugt deze zich luidruchtig, dat er hemelse noch
goddelijke idealen meer zijn die de aandacht van den kunstenaar afleiden van de
realiteit! - Het geestelijk peil der moderne mensheid is buitengewoon laag gezonken.
De verbeeldingskracht is dood. Mocht er nog iets hoogs bestaan in uwe ziel, men
streeft met blind geweld er naar het neer te halen, te vernietigen, te vertrappen; men
wil dieren zijn welke slechts hun lichaam en zijn behoeften kennen. Wat kan de kunst
voor dergelijke wezens zijn? Er moet wel een reactie komen tegen de vervaarlijke
platheid en deze verheerlijking van alles wat zielloos gemeen en abject is. Doch wil
een reactie een diep ingrijpenden invloed hebben, dan moet zij gebouwd zijn op een
metaphysische levensbeschouwing. En waar deze elders te vinden, hecht,
onverwoestbaar, alles-omvattend, dan in het Katholicisme?
- Des avonds. Voortdurend word ik gedwongen aan mijn moeder te denken. In
welke werelden woont zij? Ziet zij ons? Kan zij ons omgeven met hare liefde en hare
rust? Waar is zij nu? - Nog altijd blijft het mij zo bitter onbegrijpelijk, dat zij dood
is, dat zij nimmermeer binnen zal komen in mijn kamer, haar ernstig, blijmoedig
gelaat naar mij toe wenden, dat ik nooit meer haar zien zal in de verte, haar bekende
gestalte en haren gang. Ik zou willen uittrekken om haar te zoeken, overal, in alle
werelden. Ik wil haar weervinden, maar waar? waar?
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3 October
De dagen gaan snel voorbij, zonder bizondere uiterlijke gebeurtenissen.
Gisteren maakten wij een tocht naar de zand- en rotsheuvels achter Arbonne, een
woeste verlaten streek, - waar Johannes de doper in zijn kemelharen kleed had kunnen
dwalen! Bij ons terugwandelen naar huis, over de vlakte tussen Arbonne en St.
Martin-en-Bièvre, ging de zon onder. Ik kan niet zeggen wat dit wondere uur in mij
wekt. Wat, wat is het toch? Weemoed, droefst geluk, heimwee om mee te reizen met
het wijkende licht? De zon schijnt over andere werelden. - Wat kunt ge daar niet
alles zetten in die open, gouden lichtpoort van den westelijken hemel? Het is of ge
voor uw eigen ziel staat en door die gulden poort gaan kunt tot de goddelijke
eeuwigheden. Als een brand vlamt uw hart, ge hebt pijn en toch voelt ge de innigste
zoetheid van het geluk; gedachten omgeven al uw lieve doden, de aarde, uw liefste,
en peilen de eindeloze, ondoorgrondelijke ruimten; - de onrust heeft u verlaten, ge
bezit voor een wijle de zekerheid, ge hebt vertrouwen, ge voelt u in beroering met
dingen waaraan ge geen naam vermoogt te geven... En de zon is gezonken achter
den verren horizon, het licht wordt van de schemering, er is een andere stilte gekomen;
ge keert u af, en eenzaam gaat ge verder.-

16 October
Donderdag te Parijs geweest voor het appartement. Des morgens aan het station te
Melun en gedurende de treinreis las ik in de krant, dat er den vorigen avond geweldige
opstootjes waren geweest te Parijs bij een manifestatie naar aanleiding van den dood
van Ferrer, den Spanjaard, die in zijn vaderland de moderne school stichtte. Hij is
terechtgesteld. Bij zijn geestverwanten, de vrijdenkers en de massaopvoeders wier
doel het is op systematische wijze in de hun toevertrouwde kinderen elk godsdienstig
gevoel uit te roeien, geldt hij nu natuurlijk
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voor een martelaar. Hij was een populaire-wetenschap-vereerder, een steunpilaar der
Volks-Universiteiten, één die het woord vrijheid, het in zijn vaagheid zo gevaarlijke
woord, tot leuze had gekozen, en met zijn levensbeschouwing die een samenraapsel
is van alle duffe en sinds lang belachelijke gemeenplaatsen der zogenaamde vrije
gedachte, de zielen van kinderen vergiftigde, in die broze gemoederen elk verlangen
naar hoogheid en heiligheid vernietigde en hun haat en minachting inprentte voor
het Christendom dat hij een anachronistisch bijgeloof schold! - Moet men er zich
dan over verbazen dat zijn vereerders tot imbeciele opstootjes komen als gisteravond
te Parijs, waar door manifestanten drie autobussen werden vernield en in brand
gestoken, aldus hun woede koelend omdat zij niet tot vóór het Spaanse
gezantschapsgebouw konden doordringen? - Ferrer deed verschrikkelijk kwaad; hij
was een oppervlakkig, dom man die meende dat het leven alles en de natuur een
soort van redeloze afgod is welken men gehoorzamen moet! De Paus schijnt genade
gevraagd te hebben, maar de politiek, de ‘raison d'état’ eiste de doodstraf. Mij lijkt
de agitatie tegen Ferrer al even onnozel en minderwaardig als de beweging vóór dien
man. De geestelijke kracht der mensheid vermindert, gaat op ontstellende wijze
achteruit. Begreep het volk vroeger niet het kloosterleven, vereerde het niet heiligen,
voelde het niet het eigen leven in verband met alle mysteries? Wat is zo'n oproertje
grotesk en weerzinwekkend, wanneer ge even denkt aan den verheven droom welke
de Kruisvaarders bezielde? - In welk een poveren tijd leven wij.
Ik liep den helen dag door Parijs, en alle indrukken, zo eindeloos veelvuldig,
drongen in mij. Ik was als een spons in het water!

23 October
Te Parijs. Zondagmorgen. Wij zijn op orde en het geregeld leven gaat weer beginnen.
Vreemd doet het mij
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aan te denken dat wij nu in deze stad wonen. Ik neem mij voor veel te lezen, vooral
de mystieken.
Bezoek bij X. Enorm gescherm met systemen en meningen, het een al onnozeler
dan het ander. Doch een algemene geestdriftige belangstelling, een hartstochtelijke
bewondering voor de vliegmachines, voor eendekkers, vliegeniers, etc. Ik beweer
dat mij dat volstrekt niet interesseert, want dat nimmer en nimmer een machien, hoe
vernuftig ook uitgedacht, die wonderbare werelden zal kunnen bereiken, welke een
Ruysbroeck, een Sint Franciscus, een Angela di Foligno, een S. Theresia of een
Katharina Emmerich als hun vaderland betraden! Mij treft voor de zoveelste maal
dat men het begrip van de waarde van den geest vrijwel verloren heeft. Een ieder
kijkt slechts met zijn lichamelijke ogen.
In de uitstalling van een boekwinkel ontdekte ik dezer dagen een boek, la folie de
Jésus getiteld, door een doctor in de psychologie. Een commentaar op de hopeloze
stomheid van den auteur en op de schennis van een dergelijken titel is overbodig.
Het ideaal van de tegenwoordige mensheid is een vliegende kruidenier! - God is voor
haar een krankzinnige! De waanzin van Jezus! - Wat hoog is en heilig, wat eenzaam
is en schoon en naar den hemel gekeerd staat, beschouwen zij als krankzinnig. De
Mont-Blanc met zijn eeuwige gletschers en stortende lawinen lijkt hun een onnozele
buitensporigheid; zij haten het sublieme met gans het geweld van hun lage ziel; zij
willen dat het genie een geestesziekte is, dat de mystieken en heiligen deerniswaardige
hulpbehoevenden zijn over wie men slechts meelijdend kan glimlachen en welke
men spoedigst in een zenuwinrichting of gekkenhuis moest opsluiten! Met voldaanheid
en zelfgenoegzaam bekijken zij zich zelve, want zij, o zij zijn de echte, de gezonde,
de verstandige, de degelijke, de normale broeders: de middelmatigen! - En zij smeuren
hun koppen met welbehagen door de modder, hùn element!
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28 October
Des avonds op mijn kamer gezeten, lezend aan mijn tafel onder het lamplicht, denk
ik over de verschrikkelijke armoede van het leven, wanneer men niet geloven kan
aan de onsterfelijkheid der ziel. De horizonnen zijn dicht, als blinde muren. Ik zou
die duisternis rond mij in stukken willen scheuren, om het klare licht te zien, en te
weten. Er bestaat iets buiten den gezichtskring van mijn lichamelijke ogen. Ik voel
het, ik weet het, op sommige zeer diepe ogenblikken. Christine voelt hetzelfde, nóg
heviger.

29 October
Den gehelen dag met Christine en den jongen in de stad geweest. De Puvis
teruggezien. Dit werk is schoon. Het heeft iets van een zachte overwinning, en het
leeft vóór ons, doorschenen van het wondere licht van den droom, op een hoger plan.
Groots symphonisch is de compositie, en al vind ik invloed van Giotto en diens
school, eigen aan Puvis is opvatting en uitvoering gebleven. - Wij waren ook in het
Louvre en stonden ontroerd voor de eenzame pracht van Rembrandts schilderijen.
Thuiskomend op de Butte, hoorden wij het Angelus luiden van de grote klok, la
Savoyarde, van de Sacré-Coeur. De diepe roepende klanken dier bronzen stem gingen
over de stad, als een waarschuwing. Wie luisterden? - Mij, ongelovige, weerklonken
die langzame, zware slagen tot in het diepste van mijn hart.

3 November
Gisteren en eergisteren ben ik naar de Mis geweest in de St. Sulpice. Allerheiligen
en Allerzielen. Ik moest voortdurend en met welk ene ontroering aan mijn moeder
denken terwijl de Mis opgedragen werd, terwijl de heilige handeling van het offer
aan het altaar gepleegd werd, en de gregoriaanse zangen het onuitsprekelijke
uitspraken
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met prachtige woorden en schoonste muziek. Was ik niet bij de dode? Was zij niet
bij mij? - Uit de kerk getreden, en vol van de wonderbare stemming, nog doorgloeid
van de diepe levende rust der plechtigheid, leken mij de mensen te midden van het
oorverdovend rumoer der straten volslagen gek. Ik kon mij maar niet begrijpen,
waarom zij zich aldus bewogen door de lege ruimte, waarheen zij zich spoedden met
hun gebaren als van marionetten. Ik zag nog immer de gebaren van den priester, en
ik weet, waarom hij zijn handen heft, waarom hij knielt, waarom hij van links naar
rechts treedt aan het altaar dat mij, dien ochtend, Golgotha scheen met het grote kruis
en den gekruisigden God. - Het leven had voor mij, gedurende gans dien dag, een
bizarre onwerkelijkheid.

6 November
De meest uiteenlopende indrukken neem ik op; ik speur naar alles, bezeten van onrust.
En het schouwspel van het leven is werkelijk niet zielverheffend. Zo volgt men op
het ogenblik met gulzige aandacht het proces van Madame Steinheil; oud en jong,
rijk en arm voedt zich met het vuil, verkneutert zich met welbehagen over de
slechtheid en de ondeugd van anderen. De kranten zijn er vol van, kolommenlange
verslagen geven den gretigen lezers de meest intieme bizonderheden, alles en alles
wordt, in naam der waarheid, uitgestald. Het is weerzinwekkend. - Vildrac
teruggezien, door wien ik kennis maakte met de groep dichters, schrijvers en
kunstenaars van de zogenaamde Abbaye, begaafde jongelieden, doch mij te uitsluitend
bezig met technische zaken en al te zeer er naar strevend de moderne lelijkheid te
bezielen, alsof dat mogelijk ware! De meeste verzen welke ik op een lezing door
Appollinaire gehouden in de Université populaire van de faubourg St. Antoine,
hoorde voordragen, zijn dan ook hoewel knap, geen kunst, missen den innerlijken
klank, de tot zang geworden gedachte. Vildrac is beslist de meest talentvolle.
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8 November
Ik zal dezer dagen aan Léon Bloy schrijven. Ik verlang dien man te kennen, dien
eenzame die voor niemand buigt dan voor God en voor de Kerk, die zich niet stoort
aan het oordeel der mensen, maar elke laagheid en elke schennis van het heilig geloof,
door wie zij ook bedreven wordt, met felste woorden laakt, zonder aarzeling tot de
uiterste gevolgtrekkingen gaat van zijn godsdienst, en zijn smart en zijn verrukkingen
uitzegt in een taal welke brandend is van liefde. Hoe groot en sterk staat die man te
midden der moderne mensheid. Sommigen die zijn werk kennen en bewonderen, en
hem als schrijver zelfs zéér hoog stellen, vinden Bloy's meningen en
levensbeschouwing onmogelijk en buitensporig in onze maatschappij, en halen hun
schouders op over zo'n bekrompen geestdrijver voor wien het katholicisme de absolute
waarheid is. - ‘Hij bederft zelf zijn succes,’ zeide mij iemand, - ‘hij mist soepelheid.
En werkelijk, zijn katholicisme, dat is volkomen onbruikbaar!’... - Kan wel zijn.
Maar Bloy is een mens naar mijn hart. Hij durft de uitersten in het aangezicht te zien,
zijn wezen is liefde, en zijn stem klinkt, klinkt luider en schoner dan al dat weeë
gefluister van de algemeen bekende en veel gelezen schrijvers die den smaak van
het publiek vleien, wèl soepel en tact-vol zijn en nimmer den last kenden in hun
pover brein van een hoge, buitensporige gedachte!Het is een weldaad, des avonds na den drukken dag, gedurende welken ik talrijke
mensen zie en spreek, en mijn ogen zo oneindig veel beelden in zich opnemen, met
Christine, in den rustigen schijn van de lamp, op onze kamer te zitten. Deze is zeer
stemmingsvol. Aan den effen wand hangen foto's naar schilderijen van Giotto, uit
Padua en Assisi; wat boeken staan zij aan zij gerijd op de planken. Over het divanbed,
in den schemerigen kamerhoek ligt de groene Italiaanse deken. Alleen het bovenvlak
van de tafel, waar mijn werk en enige boeken liggen, is helder belicht door de lamp.
Boven de schouw met de
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zachte knettering en de geruchtloze vlammen van het houtvuur, op den
schoorsteenmantel staat een beeldje, de wenende monnik. Daarboven hangt de foto
naar het grote Madonnaschilderij van Duccio. Het is stil rond ons. Alleen horen wij
de diepe gonzing van de, tot één vreemde stem versmolten, duizenden geluiden der
stad.

14 November
Een tentoonstelling van enkele doeken van Van Gogh, bij den kunstkoper Druet.
Duidelijk heb ik nu begrepen, wat dezen echten, hartstochtelijken mens ontbrak: de
maat. Maar welk een verfrissing is dit werk! Hoe voel ik er de noodwendigheid! Hij
kon niet anders, hij moest aldus schilderen. De verven, de penseelstreken zijn rillend
van de pijn van den kunstenaar. Dit werk is altijd belangrijk, hetgeen men zeker niet
kan zeggen van de afzichtelijke, onoprechte middelmatigheid van het huidige
gemodder met kleuren.

24 November
Ik ben in een maalstroom van leven. Mijn aandacht staat gespannen naar alles rond
mij heen. Ik neem de meest tegenstrijdige indrukken op, ik ontmoet de meest
verschillende mensen. Het leven is schoon, al is het hartverscheurend. Gisteravond
woonden wij een uitvoering bij, in de Schola Cantorum, van kamer- en orgelmuziek
van Franck. Welk een vrome ziel vol heimwee bezat deze grote muzikant! Smart
zingt u tegen, en een klagen, tot hevige schoonheid verworden. Somwijlen ook, bij
het horen van deze muziek, was het mij, of ik door den aardsen vrede van een
Zondagmorgen trad, in den zomer.
Enige dagen geleden was ik op een soirée bij Eshmer-Valdor, een samenkomst
van: les Amis des Lettres et des Arts. Een komischen indruk maakte dit bont
gezelschap van schilders, schrijvers, beeldhouwers, dichters, beroemdheden en
schuwe debutanten, langharige en kaalhoofdige
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kunstenaars, jonge artistieke dames en oude gedekoreerde heren, die
dichtopeengedrongen in de twee kleine kamers, in de gang en in het keukentje van
het niet zeer ruime appartement, uren achtereen met elkander stonden te praten en
te lachen. Ik ontmoette daar Bourdelle, Han Ryner, Saint-Pol-Roux (bijgenaamd le
Magnifique!), Paul Fort, cubisten, uitgevers, en lieden van elke nationaliteit. Wat de
bekoring uitmaakt van dergelijke bijeenkomsten, ontgaat mij. Vooral wanneer men
weet hoe die lieden over elkander en elkanders werk oordelen!
Durand terugzien, een Parijzenaar dien ik uit het oog verloren had en met wien
wij binnenkort een haschischséance zullen houden. Die Durand is het type van den
mislukten intellektueel. Verfijnd van geest, zeer kritisch, doch zonder een bepaalde
gave, kent hij geen groter genot, dan, in den middag, te wandelen door de Jardin du
Luxembourg, nu eens hier, dan daar stilstaand, kijkend naar de schone belichting
van het paleis of van de stompe torens der S. Sulpice-kerk. Langen tijd kan hij zitten
op een bank, sigaretten rokend, en het schijnt hem voldoende, louter toeschouwer te
zijn van het machtige leven. Hij is zéér arm, bewoont een zolderkamertje, en is een
hartstochtelijk schaakspeler. Iedereen kennend, houdt hij zich, vol belangstelling,
op de hoogte van de moderne literatuur en van de nieuwste stromingen in de
schilderkunst. Het is uiterst aangenaam, enige uren met hem te praten. Ik mag hem
dan ook zéér gaarne.
Onlangs gedejeuneerd bij een koopman van de Hallen, een die met heel zijn familie,
zoons, dochters, zwagers, schoonzusters, broeders, neven en nichten, de zaak drijft.
Het was een Gargantua-maaltijd, en de luidruchtigheid der schetterende stemmen,
het enorme schransen en drinken, hebben mij vrijwel ziek gemaakt voor het overige
deel van den dag! Welke mening mogen dergelijke lieden, wier enig doel is geld te
verdienen, hopen geld, en op grove wijze van het leven te genieten, wel hebben over
den dood en de onsterfelijkheid der ziel! Ik vraag het mij
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met ontsteltenis af! Want deze, door een ieder geëerbiedigde mensen - want zij
werken hard, zij hebben zich een plaats in de maatschappij weten te veroveren - zijn
geen uitzonderingen, zij vormen de massa, de overgrote meerderheid die een
grenzenloze minachting heeft voor alles wat den geest betreft.
Bij denzelfden Hollandsen schilder geweest, dien ik, enige jaren geleden, in de
bitterste ontbering gekend heb. Hij ‘is er’ nu, bewoont een ruim atelier van enige
duizenden franken huur, in het centrum der stad, vraagt voor zijn schilderijen wat
hij wil, en krijgt zijn prijs uitbetaald. Dat hij geen gebrek meer lijdt met zijn huisgezin,
vind ik best, maar dat zulk werk opgang maakt en gretig gekocht wordt, doet mij
verbluft staan! Ook Picasso, den jongen genialen schilder en zijn bizar en hevig
begaafd cubistisch werk teruggezien.
In het Odéon een voorstelling bijgewoond van de ‘Zeven tegen Thebe’,
voorafgegaan door een lezing van Ledrain, een autoriteit op kritisch gebied! Ondanks
dat inleidend woord hetwelk mij bijna de zaal heeft doen ontvluchten, ondanks de
slecht verzorgde, begriploze opvoering, bleef de pracht van die oude tragedie
ongeschonden; de brand der schoonheid laaide door alle hindernissen heen.
Ik heb boeken gekocht: twee Bloy's; le Château de l'Ame van Ste Thérèse, la Vie
de la Bienheureuse Angèle de Foligno, l'Avent, deel één van l'Année liturgique door
Dom Guéranger. En ik verheug mij grotelijks op de lezing dezer boeken.

27 November
Vanavond houden wij met ons drieën, Durand, mijn contubernaal en ik de
haschisch-séance. Ik ben zéér benieuwd naar de gewaarwordingen. Ik zal er
aantekening van trachten te houden. Het is natuurlijk verkeerd, om aldus, op
kunstmatige wijze, zijn geest tot hoogste spanning te brengen. Maar waarom zou ik
't niet eens
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proberen? Wellicht komt deze proefneming mij bij mijn werk te pas! Ik doe het: in
the name of Art!Vanmiddag schreef ik aan Léon Bloy om hem te vragen, wanneer hij mij ontvangen
kan. Hij woont hier op de Butte, vlak achter de Sacré-Coeur.

29 November
Onze haschisch-proefneming had zéér treurige gevolgen kunnen hebben, daar wij
een veel te grote dosis van de onwelriekende zalf namen! Gedurende een uur zaten
wij reeds op mijn kamer, bij het haardvuur, de één op den divan, de twee anderen in
makkelijke stoelen, de uitwerking van het verdovingsmiddel af te wachten, sigaretten
rokend, met elkander schertsend om den tijd te korten, en ietwat sceptisch over de
wonderbare eigenschappen van die oosterse jam. Er gebeurde niets buitengewoons.
Wij spotten met onze naïveteit, al wisten wij dat de inwerking, bij de eerste maal
wanneer men dit goedje gebruikt, langeren tijd nodig heeft om merkbaar te worden.
Wel voelde ik plotseling een onberedeneerden angst, dat ik niet meer ontkomen kon,
dat ik het ondergaan moest, of ik wilde of niet. Het was onherroepelijk. Maar die
bange gedachte wijkt weer. Ik ben nu lichtelijk nerveus, en soms overvalt mij een
doorschijnende verdoving, wat geen onaangenaam gevoel is. Doch meer en meer
word ik ongewoon zenuwachtig, tril ik van een innerlijke nervositeit en er is een
drukking aan mijn slapen. Begint de haschisch te werken, of is het auto-suggestie?
- Plotseling staat Durand van den divan op, zegt: ‘Ik heb het benauwd.’ - Ik kijk hem
zwijgend aan, mijn blik moet verbazing dragen. Er gebeurt iets vreemds... Ik moet
alles niet helder meer begrijpen... Hij komt langs mij, en de bleekheid van zijn gelaat
rond de zwarte ogen valt mij op. Hij is naar het venster gegaan, schuift de gordijnen
weg, opent het, zegt nogmaals met een zonderlingen klank in zijn stem: ‘Het is hier
verschrikkelijk benauwd’. - En hij ademt diep de koele avond-
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lucht in. - Ik ben bij hem gaan staan, mijn hand op zijn arm, onrustig. Wat heeft hij?
Wat wil hij doen? - Ik denk opeens aan zijn leven, zijn eenzaamheid, zijn
melancholischen aard, en de gedachte aan mogelijken zelfmoord bliksemt door mijn
reeds verhitte hersenen. Doch hij heeft zich afgewend, en begint rusteloos heen en
weer te lopen door de kamer. Ik sta als een dwaas zijn wandeling gade te slaan, hem
telkens vragend: ‘Wat hebt ge, Durand? Wat voelt ge?’ - Hij antwoordt niet. Zijn
ogen hebben de bange uitdrukking van een voortgejaagd dier, zijn gezicht is
doodsbleek, met diepe groeven. Plotseling staat hij stil, prest krampachtig zijn handen
tegen de borst, praat snel: ‘Mijn hart staat soms stil, en dan vlak daarna stort het
bloed zich weer in de aderen, met zulk geweld, dat zij barsten zullen; zij kunnen die
drukking niet uithouden... zij kunnen die drukking niet uithouden...’Ik tracht hem te kalmeren met onnozele woorden, dwing hem terug op den divan,
ga naast hem zitten, en het gebeuren rond mij groeit in mijn opgejaagde verbeelding
tot een wilde onwerkelijkheid, die mij echter de realiteit is. Maar Durand springt
weer op, hervat zijn stotenden gang, terwijl ik verdwaasd en loom van lichaam zitten
blijft. Hij praat, ik luister met felste aandacht, zijn woorden wekken in mijn geest
een reeks gedachten die ijlend snel, de een uit de ander, voortkomen; hij zegt: ‘Het
wordt erger. De slagader kan dien machtigen aanstroom van bloed niet uithouden.
Hij zal barsten... En mijn maag is verbrand...’ Hij snakt naar adem. Groenachtig
bleek is zijn gezicht om de zwarte holten der oogkassen. - Wij lopen nu in de gang
en in de keuken. Ik heb overal de vensters opengezet. - ‘Hebt ge geen ether? Misschien
zal het mij goed doen’, vraagt hij, en zijn angst schijnt groter te worden. Ik verlaat
hem niet, peinzend of bij hem wellicht de haschisch deze bizarre physieke uitwerking
heeft en hij zich al die gewaarwordingen verbeeldt, of dat hij werkelijk in nood
verkeert. Iemand brengt een flesje ether, hij snuift den sterken geur op, herhaaldelijk,
maar het kalmeert niet de geweldige
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kloppingen van het bloed. - ‘Weet ge zeker dat het haschisch is?’ vraagt hij mij
opeens met verschrikkelijken ernst. Ik knik van ja, povertjes glimlachend. - Maar hij
is reeds weggelopen, ik hoor hem zeggen: ‘Telkens is het doodstil in mij, mijn bloed
staat stil, en dan opeens spuit het de aderen in - die zullen scheuren...’ En terug bij
mij, nauwelijks mij aanziend, fluistert hij: ‘We zijn vergiftigd.’ - Wanneer hij die
woorden gezegd heeft, doorrilt mij het paroxysme van angst, ik zie het einde. Ik moet
sterven, straks, binnen enige ogenblikken, nu dadelijk. Ik kan er niet aan ontkomen.
Het gift werkt daar binnen in mijn lichaam... Christine, - het leven, - de mensen, het zonlicht... alles wordt van mij afgescheurd opeens. In roekeloos spel verspeel ik
het leven... De dood, en God...
- Die ogenblikken waren van een krankzinnige intensiteit, ik kende de ontzetting
voor den onontkoombaren dood; want, daar mijn geest, onder invloed van dat
vervloekte goed, alle indrukken en gewaarwordingen buiten verhouding verhevigde,
geloofde ik aan zijn woorden: we waren vergiftigd. ‘Laat iemand onmiddellijk den
dokter halen’, ijlde Durand. Ik zond iemand, iets kalmer weer, maar het bleef mij
vreemd te moede. Durand wendt zich tot mij en zegt in vollen ernst: ‘Mocht er iets
gebeuren waarschuw dan mijn vader.’ - ‘Maar ik weet zijn adres niet’, antwoord ik.
Wij moeten toen wel twee gekken geleken hebben. - ‘Boulevard Voltaire, 86, vijfde
verdieping, couloir links, deur 7’, praat hij snel. En ik zoek een stuk papier en een
potlood, wil het noteren, maar ik kan niet schrijven. - ‘Ik kan niet meer schrijven, ik
ben geen meester meer over mijn hand’, - en dwaas voeg ik er bij: ‘Is dit alles? Moet
er niemand anders gewaarschuwd worden?’ - ‘Neen, dank-je’, hoor ik Durand zeggen,
die zijn rusteloos heen en weer geloop hervat heeft. Het is sinister. De derde
proefnemer ligt wezenloos in zijn stoel. Ik sta rechtop tegen den gangmuur, en volg
met verwilderde ogen Durand die met grote stappen heen en weer marcheert. Eindelijk
komt de dokter.
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Na doodleuk geluisterd te hebben naar het gejaagd relaas, vertelt hij ons even, alvorens
twee van ons een morfine-inspuiting te geven, dat het zo zelden niet voorkomt, dat
lui, die uit liefhebberij dergelijke proefnemingen doen, hun onvoorzichtigheid met
den dood boeten. Ik heb het niet nodig, voel ook geen inwendige storing. En kort
daarna zitten wij weer in mijn kamer, rond het haardvuur, en ondergaan nu de normale
inwerking van de haschisch. Wonderlijk is het. Alles, in en buiten mij, wordt
onwerkelijk, en toch werkelijker dan gewoonlijk; voorwerpen en gedachten krijgen
een vreemden, ongekenden aard. Het is uiterst bizar en toch verbaas ik mij niet al te
zeer. Ik voel mij bovenmate tevreden. Alles staat in een ander licht, is vrij van de
wetten der materie. Ook de tijd heeft alle beperkende grenzen verloren. De tijd bestaat
niet meer. Ik zweef in de eindeloosheid. Ik verander voortdurend van gedachten, en
het is mij zéér zoet, deze geestelijke roes. Nu verzink ik in een droom, - of is het
werkelijkheid? - langen, langen tijd, en schoonste visioenen glijden langs mijn
verbeelding heen - of zien mijn lichamelijke ogen ze? - Ik ontwaak en bemerk met
verwondering, dat, wat mij eeuwigheden scheen, nauwelijks enkele minuten duurde.
Ik voel mij heerlijk hoog boven de platte werkelijkheid verheven. Ik zweef, en vóór
mij ontrollen zich verrukkelijke taferelen van bossen, bloemen-lanen, en een prachtige
vloot van schepen vaart met volle zeilen en met kleurige vlaggen getooid, langs den
wand; het behangselpapier is mij een geel strand, zéér ver van mij af, in het licht van
een heerlijken, volkomen droom. Ik zie gedaanten; kinderen dansen, het regent rozen;
een gebergte met glanzende witte toppen staat enorm aan den horizon; ik hoor muziek,
en mijn hart breekt van geluk. Ik zie werelden vergaan, ik zie zonnen als gouden
ballen, ik zie Christine glimlachen, en het wordt als een grote, licht doorstraalde
ruimte, waar ik niets meer onderscheiden kan... Het zonderlinge van den toestand
onder invloed van de haschisch is, dat ge tussen die dromen, waarin ge telkens weer
meegesleurd wordt,
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volmaakt helder over uw gewaarwordingen en gevoelens tijdens deze geestelijke
dronkenschap kunt spreken. Ik verkeer in een bizarren staat; ik leef in een
bovenwerkelijk gevoel, in een dubbelheid van zeer zoete omneveling en van uiterst
verhevigde helderheid.
Tegen twaalf uur in den nacht begaven we ons, moede van deze proefneming, ter
ruste.
Den gansen volgenden dag had alles wat ik zag en dacht en voelde nog een vreemde
onwerkelijkheid aan zich, gewaarwording, welke een, na lange ziekte, herstellende
heeft, wanneer hij voor het eerst tot het bewustzijn is weergekeerd. Wat wij gedaan
hebben is niet goed en vooral onnozel! En toch, waarom niet dergelijke buitengewone
sensaties zoeken, zulke geestelijke sprongen wagen, daar het leven immers een spel
is?

2 December
Van middag bij Léon Bloy geweest. Het gaf mij een bizondere vreugde den man,
dien ik zo goed ken door zijn boeken, nu van aangezicht tot aangezicht te zien. Hij
zelf opende het hek, dat toegang geeft tot het triestig ommuurd tuintje vóór het oude
paviljoen, waar hij woont, gelegen vlak achter de Sacré-Coeur, op het hoogste gedeelte
van de Butte Montmartre. Ik noemde mijn naam, en met vriendelijken glimlach
ontving hij den vreemdeling. Hij ging mij voor, met langzame, ietwat slepende
schreden, naar de kamer, en dáár in het licht van de lamp die op tafel brandde, midden
in het hoge, schaars gemeubelde vertrek - een boekenkast, wat stoelen, een lessenaar,
foto's en platen aan den wand, en een divanbed, - zag ik het gelaat, terwijl wij aan
weerszijden van de kachel plaats namen. Eenvoudig en vol macht is de uitdrukking;
het heeft gelijkenis met dat van den ouden Rembrandt, maar zonder diens sombere
tragische eenzaamheid. Rust woont in dezen man, en klaarheid. Mij blikken de twee
bolle vochte spiegels der grote ogen tegen en ik begrijp opeens, dat, al mag hij nog
zo door
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het leed geteisterd zijn sinds al de jaren van zijn leven, hij den innerlijken vrede heeft.
Wist ik het niet uit zijn boeken? Zijn stem is mild, kan ook streng zijn, en dan gloeien
zijn ogen, onder het sterke voorhoofd met de rechtop-staande groef tussen de
wenkbrauwen. En wij praten. Ik zeg hem waarom ik verlangde hem te leren kennen.
Eenvoudig spreek ik mijn bewondering uit voor zijn werk, voor zijn leven, voor zijn
gedachten, en wanneer ik zeg, dat ik niet katholiek ben, maar toch zo diep door zijn
boeken getroffen word, omdat ik er veel meer vind dan louter kunst, antwoordt hij
rustig: ‘Mon ami, si vous n'êtes pas dans l'Église, vous êtes dans l'erreur.’ - Nadat
hij me een exemplaar van zijn laatste werk, le Sang du Pauvre, dezer dagen
verschenen, gegeven heeft, vertelt hij mij dat hij weldra een nieuw boek zal beginnen,
en wel over Napoleon. Sinds jaren bestudeert hij die wonderbare geschiedenis, en
hij heeft over den groten keizer een bizondere opvatting, voegt hij er glimlachend
bij. - ‘Ik zoek God in hem.’ - Zoals ik ook vermoed had, vond ik bij Bloy niet de
geringste verbittering. Zijn wezen is mannelijke tederheid en liefde. Hij leeft temidden
van enige vrienden en van zijn huisgezin. Hij heeft een grondigen afschuw van de
moderne maatschappij en bemoeit zich bijna niet met de huidige literatuur. - ‘Het
leven is te kort’, vindt hij, - ‘ik heb andere, meer belangrijke dingen te doen.’ - Ik
ben een groot uur met hem gebleven; de nabijheid van zo'n man, die in onzen
troebelen tijd daar eenzaam en arm leeft, wiens geestkracht en geloof door niets,
door geen bitterste ontbering, door geen wreedste smart, aan het wankelen worden
gebracht, doet mij goed. Wie heeft er ooit, na enkele heiligen, zo schoon, en met zo
diepen zin, over de armen geschreven, als deze arme? Elke gebeurtenis, elk mens,
elke omstandigheid, iedere daad krijgt onder zijn woorden een raadselachtige
betekenis, wordt een mysterie waardoor God zich openbaart. Doch Bloy is niet
uitsluitend en voortdurend de diepzinnige denker. Hij, de drie-en-zestig-jarige met
volkomen witte haren, is stuivend van
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jeugd, en zijn rappe geestigheid, zijn kostelijke ironie, mij bekend uit zijn Exégèse
des Lieux communs, hebben mij meermalen gedurende ons samenzijn hartelijk doen
lachen. - Hij vroeg mij terug te komen. Ik verbaas mij er maar steeds over dat een
dergelijk mens die christen is, die katholiek is tot in uiterste consequentie, hier woont,
in deze stad. Ik houd daarom nog meer van Parijs! - Wat zal uit deze kennismaking
voor ons groeien?-

4 December
Ik was, dezen ochtend, in de kapel van het Benedictinessenklooster, rue Monsieur.
Het is subliem. De zingende vrouwenstemmen - enkel het zuivere Gregoriaans wordt
daar uitgevoerd - ik hoor ze nog voortdurend. Onstoffelijk is deze muziek. Soms
gaat een stem vooraf, de klanken stijgen, het is als wordt een offerande geheven, of
God een zingend hart wordt aangeboden. En dan de stilte van deze plek, de
in-zich-zelf-gekeerdheid. Voor de eerste maal heb ik gevoeld dat er iets onzegbaars
gebeurde, toen de priester die de Mis opdroeg, eerst over het brood, dan over den
wijn, de wijdende woorden sprak. Ik kan niet zeggen hoe of vanwaar die gedachte
mij kwam, maar ik wist, dat er iets veranderd, dat er iets enorm groots geschied was.
In den middag, met Christine en den jongen, de Vespers bijgewoond. Uw ziel
wordt door den regelmatigen golfslag der psalmodiërende stemmen als over een zee
van verre heimweevolle klanken gevoerd. - Wie zijn in den waan bevangen? Deze
vrouwen, die afstand deden van hetgeen ons allen het heerlijkste en schoonste bezit
is, van liefde, van vrijheid, van moederschap, van zwerven en van roem, haar leven
wijden aan God en zijn verering, en zich opsluiten, al de menselijke dromen en
verlangens welke zo overgroot geweld bezitten, verlaten en haar leven lang bidden
en zingen ter verheerlijking van een onzichtbaar wezen? - Of wij, die daar buiten in
de steden als bezetenen leven, schreeuwen en wenen, wild de dagen
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doorjagen met koortsige haast, alsof we hoopten dat de avond of de nacht of de
volgende dag het verwachte zou brengen, wij die onze angsten trachten te stillen
door meest gezochte genietingen, en onze ogen blind kijken aan het zichtbare? Eén
van die twee bezigheden moet absoluut nodeloos, en een absolute leugen zijn. Doch
welke? - Toen ik die stille zwarte gedaanten in het koor zag binnen komen dat met
een hoog traliehek en een zwarten sluier van de kapel waar het altaar staat, is
afgesloten, hoorde ik in mij de bange vraag: offeren die vrouwen haar leven niet op
aan een waanbeeld, aan een leugen? - Het ware verschrikkelijk. - ‘Ego sum vita et
veritas’, zegt Jezus van zichzelven. Is dan nog twijfel mogelijk? - Maar de ontelbaren
die de Waarheid met eigen ogen, van aangezicht tot aangezicht, geschouwd hebben,
en nièt geloofden, nièt opeens voor eeuwig wisten! - Pilatus vraagt aan Jezus: Wat
is waarheid? en de Waarheid stond vóór hem, tastbaar.
O, dat wanken, dat innerlijk verscheurd zijn, nimmer ‘ja’ te kunnen zeggen, maar
altijd twijfelen! O, die vervloekte lust in gecompliceerdheid, in het subtiel geestelijk
spel van alles stuk te rafelen! O, dat dodende genot van zichzelven te analyseren, en
trots daarop te zijn en te menen dat ge u aldus boven het menselijk zoeken verheven
hebt en met sceptische houding en hooghartigen glimlach, tevreden om uw
alomvattendheid, het leven kunt bekijken als ware het een spel dat voor u alleen werd
opgevoerd! Hoe arm ben ik, want het bevredigt mij niet, het stilt niet het ondraaglijke
heimwee van mijn ziel.

14 December
In het koffiehuis: la Closerie des Lilas bezoek ik nog al eens de
Dinsdagavond-bijeenkomsten van ‘Vers et Prose’. Ik maakte er kennis met een
ongelofelijk aantal kunstenaars, schrijvers, schilders, dichters. Het kan er leutig
toegaan; laat op den avond sprankelen de snelle
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woorden vol geest uit de dronken monden! Er komen daar artisten van elke natie.
Paul Fort is de hoofdman. En hun leven gaat in een wilden roes. Werkelijk, een
enkele maal, doet het mij goed, te midden dier van dromen trillende bende te zijn!

20 December
Ik ga zoveel mogelijk naar de kapel der Benedictinessen en volg de diensten, bij
benadering, want zij hebben een eigen Breviarium en een eigen Ordo, - in het boek
van Dom Guéranger, l'Avent, dat, hoewel nog al breedsprakig en af en toe mij minder
bekorend door den preektoon, in zijn geheel een deugdelijke inleiding geeft en een
leek op dit gebied als ik ben, zeer bruikbare inlichtingen en veel wetenswaardigs
verstrekt. - Wat ware er een prachtig boek te schrijven over het liturgisch Kerkjaar,
die geestelijke kathedraal met de altaren der feesten, met de zuilen der Zondagen,
met de brandend kleurige rozen en ramen van heiligendagen, met de schone portalen
der kerkelijke tijden: de Advent, de Kersttijd, de Vasten, de Lijdensweek, de
Paasweek; met de twee torens van de Nativitas Domini en de Resurrectio, met de
kapel der Onze Lieve Vrouwefeesten, waar alle verdoolden en alle bedroefden een
toevlucht vinden. Goddelijk is de schoonheid van het jaar, hetwelk aldus mij is een
beeld, in den tijd, van de eeuwigheid waar alles gelijktijdig is.
De laatste avonden een uiterst merkwaardig en ontstellend boek voorgelezen van
den Engelsen schrijver Hugh Benson: le Maître de la Terre. Ik kocht ook zijn Lumière
invisible.

27 December
De Kerstdagen zijn voorbij. Ik was gedurende den gansen nacht in de kapel der
Benedictinessen, ik heb de Metten gevolgd, de Middernachtmis en wat later tegen
het aanbreken van de dag de Dageraadsmis bijgewoond.
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Nu leeft nog in mij de ontroering na om de verheven pracht dier diensten. De
uiterlijkheid is schoon, de zang, de woorden, de plechtigheid der Mis door drie
geestelijken opgedragen; maar bovenal ben ik tot in het diepst mijner ziel getroffen
door de innerlijkheid, want elk gebaar, elk woord, elke daad bergt betekenis, is als
de zichtbare vlam van een onzichtbaar vuur, is een tastbaarwording van het mysterie,
wijst heen naar goddelijke gebeurtenissen.
Ik ben den gansen nacht opgebleven, liep alleen terug, door de feestvierende stad,
naar Montmartre, waar in en om den Moulin-Rouge mannen en vrouwen zich
overgaven aan luidruchtige en grove genietingen. Welk 'n tegenstelling! Wie denkt
in dezen nacht, terwijl de eenzame maan over de stad schijnt, aan den stal van
Bethlehem en wat daar wonderbaars gebeurde in tegenwoordigheid van een paar
mensen en enkele dieren, terwijl een ster aan den hemel straalde? - Ik kan het niet
rijmen. Jezus is toch gekomen voor allen, voor alle mensen? En deze lieden dan?
deze mensen die hun ziel bevuilen en haar langzaam en moedwillig doden? deze
menigten voor wie niets anders bestaat dan het lage lichamelijke genot? - Er schijnt
geen evenwicht te zijn. Of zou Jezus, en na Hem Zijne heiligen ook, door Zijn lijden
en door hun bidden en hun ontberingen en hun liefde voor al de zonden en al de
misdaden van al de eeuwen vergelding hebben gegeven?

8 Januari 1910
De tijd gaat angstwekkend snel. Weder is een jaar voorbij. En wat heb ik gedaan?
Wat is er met ons gebeurd? Ik begrijp den zin noch den gang van ons leven. Het lijkt
mij zo chaotisch, ik word heen en weer geslingerd. Ik heb geen vastheid, ik heb geen
zekerheid.

10 Januari
Vandaag is het als een lentedag, de lucht is zoel, de wind warm. Tegen den avond
varen ijle paarse wolken

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

140
over den zee-groenen hemel. De roerloze bomen zijn zwart, de huizen dragen een
vochtige kleur, de aarde is zwart. De muren en de vensters naar het westen houden
het diepe licht, dat wondere, tedere, heerlijke licht der vroege lente. Ik heb den smaak
van het bitter en zoet verlangen in mijn mond. Dezer dagen in de kapel der
Benedictinessen zijnde, voelde ik mijn hart popelen van een grote innerlijke
vervoering. Het was mij duidelijk en onomstootbaar zeker, dat God bestaat,
onmetelijk, oneindig, onomschrijfbaar, dat Hij het begin is en het einde, en dat alles
zich zal oplossen in een boven elk begrip verheven harmonie; ik had vertrouwen en
de rust. Maar hoe wankel en kortstondig heb ik dat gevoel. Waarom wordt mijn geest
andermaal vervreten door den twijfel, kan ik niet geloven aan den almachtigen Geest
die God is, lijkt mij die gedachte zo uitermate onnozel en zinloos en lachwekkend?
Zijn dit de zwakke duistere ogenblikken? Zijn die andere momenten van plotselinge
helderheid, wanneer ik niet zou kunnen zeggen hoe of wat ik weet of denk, doch
wanneer mijn geest als een peillood den verborgen bodem van den goddelijken
afgrond raakt, niet de enige waarin ik niet door den waan bevangen ben? Het leven
is zwaar en donker, en moeilijk te overzien. Deze stad drijft mij naar een beslissing.
Ik kan mij niet bevrijden van de kwelling der iedere zekerheid verwoestende vragen,
en toch komt meer en meer de macht van het Katholicisme over mij. Deze godsdienst
met zijn vormen-schoonheid waarachter ik somwijlen de waarheid bespeur, verlost
mijn geest uit de stof, breekt de banden, zodat hij op kan wieken, vrij als een vogel,
naar het licht. Bij God! het is niet mogelijk dat alles zinloos is en een ijdel schijnbeeld,
een droom van onze verbeelding. God is de grond, onkenbaar maar bestaande.
Waarom geef ik mij dan niet over en geloof en bid? - Wellicht moet dit gevoel tot
een weten rijpen, en zal het eenmaal, onverwachts, van mij afvallen, als een vrucht,
in de handen van mijn verlangend hart.
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25 Januari
Gisterenmorgen heb ik iets afschuwelijks gezien. Een oude vrouw, rillend onder den
scherpen kouden wind, in lompen gehuld, strompelde langs de Seine-kade, op de
hoogte van de rue du Bac. In plaats van een rok, hing een vuile blauwe lap om haar
naakt lichaam; haar voeten waren omwikkeld met vodden door touwen
bijeengehouden, het met modder besmeerd gelaat droeg een gestolde bloedvlek onder
het rechteroog. Het was verschrikkelijk om aan te zien. Zij klappertandde, zij
schokkerde van de kou. Ik vroeg haar waar zij heen moest, zij mompelde enige
onverstaanbare woorden. Nauwelijks had zij de kracht haar wonde voeten te verzetten,
zij kroop op handen en voeten de twee stoeptreden van het trottoir op. Telkens zakte
de lap welke zij om heupen en benen droeg, af en ontblootte haar arm lichaam. Zij
hield in haar énen arm een mand vol vuile stukken brood, de andere hield de lap om
haar lendenen. En er was niemand, niemand die haar hielp, die haar wankele schreden
steunde, tot haar sprak met een stem bevende van liefde en medelijden. Zij wendde
zich af en toe, als een schurftige straathond, naar de voorbijgangers, die zeer talrijk
waren, want men kwam kijken naar het hoge water der Seine. Men keek haar na met
kille nieuwsgierigheid, enkelen schudden wel meewarig het hoofd. Doch geen één,
geen één stak haar de hand toe om te helpen. Ik volgde haar een eindweegs, niet
wetende wat te doen, deed niets. Mijn hart bloedde. En ik dacht aan Sint Franciscus,
die op zijn schreden terugkeerde en schreiend den leproos kuste. Ik wilde ook tot
haar gaan, maar was het geen dwaasheid zo edel te handelen? Ik spotte met mijzelven,
en ik bewonderde toch de eenvoudige pracht ener dergelijke daad! - Wat boeit toch
zo'n jammerlijk mens aan het leven? - Toen ik haar eindelijk liet, had ik een afkeer
van mijzelven, en tegelijk een zeker welbehagen in dit deerniswaardig tafereel. Plotseling hoorde ik de woorden in mij: In elke arme, in elke lijdende zult ge uwen
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broeder Jezus zien. - Ik wilde terugkeren, maar het was te laat.

8 Februari
Weinig nieuws noch belangrijk gebeuren, al deze dagen. Hetzelfde drukke leven van
mensen-zien, werken en uitgaan. Een teken van onzen tijd was de eerste opvoering
van Chantecler; alle kranten zijn er vol van geweest, als ware het een
wereldgebeurtenis. Ik tracht het te lezen, blader het slechts door. Wat een prul! - Men
roept, men schrijft, men schreeuwt, dat het een meesterwerk is, dat men nimmer zo
iets diepzinnig schoons aanschouwd heeft, als dit vod! Niemand schijnt te weten dat
één vers van Baudelaire of Verlaine, één bladzijde van Bloy of van Claudel de
schoonheid gloedend in zich draagt, terwijl het hele oeuvre van dien zo'n antipathiek
hoofd hebbenden Rostand gewoonweg niet bestaat. Immers, iedereen bewondert,
iedereen begrijpt! Hij beklimt geen eenzame hoogten waar de burgers met hun zware
hersenen hem niet kunnen volgen, hij is niet duister noch doet vreemd, hij is het
genie der onbeduidendheid, verdient dus veel geld, is lid van de Académie Erançaise
(deze stal voor vleugelloze Pegazen!), gaat door voor den vertegenwoordiger van
den Fransen geest, en is de echte broeder!

14 Februari
Wij denken er zeer sterk over, ons voor goed hier te vestigen, maar dan gaan wij
wonen op den anderen Seineoever, in de buurt van den Jardin du Luxembourg.

13 Maart
Na een wilden roes van dagen, heden tot mijzelven gekomen, in de kapel der
Benedictinessen, waar Christine en de jongen en ik de mis van Passie-Zondag
bijwoonden. Hoe een alles omvattende symboliek houdt de ritus en de
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liturgie van dezen dag in. Het leven van Jezus is het centrum van den tijd; de jaren
bewegen zich daarrond in altijd zelfden kringloop van heiligendagen en gedenkfeesten.
Ik tast de eeuwigheid.

19 Maart
De tentoonstelling der ‘Indépendants’ is dezen middag geopend. De laatste
nieuwigheid van deze schilderijen-uitstalling, waar men tevergeefs de schoonheid
zoekt, vormen de ‘Cubistes’, naast wie van Dongen, Rouault en andere ‘Fauves’
reeds klassiek en te ouderwets schijnen. Bizarre stad, Parijs. Ieder jaar moet er iets
nieuws uitgedacht worden, om de aandacht van het publiek, op welke manier dan
ook, te trekken. Picasso heeft school gemaakt. En de jongere navolgers, waaronder
enkelen beslist met talent, schilderen nu voorwerpen, landschappen, mensen, als een
onontwarbaar samenstel van kubussen, cylinders, kegels, pyramiden, bollen, enz.!
Ik begrijp wel wat zij willen: een schilderij moet gebouwd zijn, moet niet een
klakkeloze weergave van de werkelijkheid zijn of een vlotte impressie. Zij verlangen
het architektonische. Maar waarom toch al deze proefnemingen te laten zien? Zij
hadden die stilletjes in hun ateliers moeten bewaren. - Niets bereikts zag ik in deze
nieuwe richting, doch zij lijkt mij belangwekkend als hevige reactie tegen de
allerslapste epigonen van het impressionisme.Morgen begint de Grote, de Heilige Week, de Major Hebdomada. We zijn van
plan, iederen dag de diensten bij te wonen in de kapel der Benedictinessen.

28 Maart
Jezus, de Zoon van God, werd gekruisigd. Dit onbegrijpelijk, heilig drama is het hart
der eeuwigheid, de enige belangrijke, zichtbare gebeurtenis sinds den aanvang. Dat
heb ik gevoeld, de vorige week. Het is ontzaglijk. De treurnis zwelt met iederen dag,
de rouw wordt don-
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kerder, ge treedt den nacht van het lijden binnen. De bijna twintig eeuwen die ons
scheiden van die drie dagen, van den Donderdag, den Vrijdag, den Zaterdag, zij
vallen weg als niet bestaande; alles gebeurt op het ogenblik zelf. De tijd bestaat niet
meer. - Jezus breekt nòg het brood, geeft Zichzelven te eten en Zijn bloed te drinken
aan de Apostelen. Jezus ligt nòg, in den nacht, geknield in den hof van Gethsemani,
bloed zwetend; Jezus wordt nòg verraden, gehoond, in het gelaat gespuwd, gegeseld,
ter dood veroordeeld; Jezus draagt nòg het kruis ten Golgotha op, en valt drie malen
onder den smadelijken last van het Hout en van den zéér zwaren last van alle, van
alle zonden; Jezus wordt nòg aan het kruis genageld en opgestoten, als een
spotwekkende trophee, tussen hemel en aarde; Hij zegt nòg de Kruiswoorden, en
Zijn Zuivere Moeder weent bitterlijk; nòg sterft Hij met een groten schreeuw, en
verrijst den derden dag. De liturgie van deze dagen is heilig schoon. Het is onnozel,
ik weet het wel, woorden van bewondering te gebruiken. Het spreekt immers vanzelf
dat deze eredienst schoon is welke het diepste, het goddelijke vertolkt en in zuivere
pracht een witte strakke vlam zet in het donkere leven. Wat is de kunst armelijk en
oppervlakkig en een ijdel spel, naast deze sublieme zangen, naast deze gezongen
bijbelwoorden, naast deze heilige teksten, naast deze gebeden van rouw en deze
poëmen van uiterste vreugde! Ik hoor voortdurend in mij den zang van het slot der
Laudes: Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem
crucis; - waarbij in den derden nacht gevoegd wordt: propter quop et Deus exaltavit
illum et dedit illi nomen, quod est super omne nomen. - De muziek daarvan, de trage
klagende, wanhopige muziek, die alle droefenis en alle raadselen draagt. Kan ik ook
de klaagliederen van Jeremias vergeten, in de eerste Nocturn der donkere Metten?
En het Ecce lignum Crucis, van den Vrijdagochtend, wanneer het Kruis plechtig
ontkleed wordt van den paarsen rouw-doek? En de Improperiën, de goddelijke
verwijten van den gekruisigden God? - Den Zaterdag wordt het nieuwe
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vuur ontstoken, zingt de voortschrijdende diaken de driemaal herhaalde woorden:
Lumen Christi, telkens één toon hoger; het licht stijgt, stijgt tot een ontzaglijk
inwendig vuur. Ge voelt de verlossing tastbaar aan uw ziel. Ken ik iets heerlijkers,
iets verheveners dan het: Exsultet iam Angelica turba caelorum, in welke woorden,
in welker vasten gang van melodie, de ingehouden hartstocht van onmetelijke vreugde
hoogtij viert en als een regenboog van de aarde naar den hemel bouwt? En de verder
volgende Praefatio met de wonderlijke kreten: O certe necessarium Adae peccatum!...
O felix culpa!... Te denken dat het niet een ledig schouwspel is, een schone droom,
maar tekenen zijn, symbolen die slechts den afschijn in zich dragen van de
onbeschrijfbare, goddelijke werkelijkheid. Ik ben tot in het diepst van mijn ziel
geschokt. Een waan kon mij aldus niet doen schreien. Ik voel dat achter al wat ik zie
en hoor, banen gaan naar God. Mijn God, ik verlang verschrikkelijk te mogen geloven.
Wat zal er toch groeien uit deze grote bewondering, uit dit niet meer uit mij te
drijven gevoel dat hier de waarheid is en de woordenloze verklaring - uit deze
onweerstaanbare aantrekking tot het Katholicisme, tot de Kerk met haar heilig gezag
en haar goddelijke eenheid? Tot nu toe ben ik niets anders dan een overbodig
toeschouwer. Een macht stuwt mij voort. Ik weet niet, ik kan mijn gedachten en mijn
gevoelens niet ordenen. Kan ik mijn geest gevangen zetten binnen een dogma? Weet
ik niet te veel, om ooit den vrede te kennen van den gelovige? Het is toch ook een
vreugde, al is deze nog zo smartelijk, te spelen met het leven en met den dood en
hoogmoedig te glimlachen om alle zekerheid. En mijn ziel, die hongert, die mij geen
rust laat? O, ik weet niet, ik weet niet wat dat al beduiden moet. Ik kan het niet
omvatten, verschrikkelijke duisternis woont in en om mij; ik kan den weg van mijn
leven niet onderscheiden. Maar dat is niet nodig! Het leven is immers een zinloos
avontuur! Maar onze liefde dan, Christine? - Ik heb soms het gevoel of er om mij
gestreden wordt. Zonderling, zonderling. En
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ik stort mij van het ene uiterste in het andere. Hoe zal dat eindigen?

15 April
Vele en volle dagen zijn voorbijgegaan. Van alle kennissen hier afscheid genomen,
soms in dolle uitgelatenheid. Den laatsten nacht doolde ik met enige metgezellen
door de stad. Nu zit ik in den trein naar huis, waarheen Christine en de jongen reeds
gisteren vertrokken zijn. Ik mocht weten, wat de toekomst ons brengen zal.

3 Juli
Sinds bijna drie maanden zijn we weder thuis. De tijd gaat angstig snel. De oude
vrienden zagen wij terug, we waren te Oostvoorne met vader en mijn zusters, waar
wij enige dagen doorbrachten, vol van de ontroerende herinneringen aan het vorige
jaar. Mijn onbevredigheid met het leven groeit immer. Dingen welke ik vroeger met
hart en ziel bewonderde, welke mij in grote vervoering brachten, ontvallen mij.
Onlangs zag ik den Ring in de Monnaie, het waren goed verzorgde opvoeringen met
bekende Duitse Wagnerzangers. Ik herinner mij nog mijn geestdrift toen ik de
Generalproben te Bayreuth bijwoonde in 1901. Alles, omgeving, mijn eigen gespannen
gemoedstoestand, het landschap dat ge telkens in de pauzen zo schoon onder de
stijgende schemering van den nog zon-door-gloeiden zomeravond voor u zaagt,
verhoogden den indruk welken die tragedie en die geweldige muziek op mij maakten.
En nu is het, of ik voor goed met Wagners theater heb afgerekend. Deze kunst is het
niet meer die ik zoek, die mij in verrukking brengt en bevredigt. Het wilde tragische
spel der hartstochten boeit mij niet meer. Het is eng, het blijft van de aarde. Ik verlang
de gedachte van God te voelen achter de figuren. Ik lees den Bijbel, de mystieken,
en Bloy's boeken. Deze weerklinken in mijn geest.
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De Bijbel is mij, goddeloze, Gods woord. Ik weet dat het de waarheid is, en al ontgaat
mij meestal de diepe zin, ik voel het geweldig, goddelijk geheim schemeren onder
de woorden. Soms zit ik gebogen over een enkel vers, ik herlees het ontelbare malen,
en ik duizel, alsof ik in een afgrond staar, doch zonder angst. Ik ken dan ogenblikken
van onmetelijke vreugde en toch mis ik de rust.
De mystieken, Angela di Foligno, Ruusbroeck, Katharina Emmerich, en de levens
der heiligen als van Sint Franciscus, zij helpen mij zeer duistere en wonderbare
dingen begrijpen, zij steken als het ware een spiegel in mijn ziel, en ik zie. Bloy,
dien ik véél lees, doet mij het katholicisme kennen in zijn alles-omvattende goddelijke
macht, in zijn sublieme eenheid, en wat het betekent God lief te hebben boven alles.
Door hem heb ik begrepen wat dat is: de Communio Sanctorum, het onzichtbare
verband, de gemeenschap der mensen; wat het lijden betekent, en wat de vrede is en
de geestelijke vreugde. Hij dwingt mijn aandacht naar de diepten, en zijn woorden
werpen een verblindenden glans op zeer duistere onbegrijpelijkheden. Ik verlang er
naar dien man weer te zien en met hem over den godsdienst te spreken. Zijn taal,
brandende van liefde, grijpt mij in het hart.
In het leven zijn mij alleen uitzonderingen, het buitengewone, het voor den gewonen
mens absurde, het heilige, dat wat krankzinnig lijkt en dwaas en buitensporig, de
moeite waard. Alléén de uitersten: gekken en verdwaalde koningen, dichters en
heiligen. De rest is verwerpelijk. Ik houd slechts van die mensen welke naar de toppen
streven, welke de diepste diepten peilen, de nooit bevredigden, de nimmer
verzadigden, hen wier wezen een mateloze spanning is naar God. Zoals mijn
Christine... Al het lauwe, het makkelijke, het tamme is te haten. Ook ik ken het
hartverscheurend verlangen naar het allerhoogste. Ik kan niet tevreden zijn met het
dagelijkse, gewone, gewone, gewone leven. Ik wil God.
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8 Juli
Vanmorgen naar de Wereldtentoonstelling geweest om de afdeling Huisarbeid te
bezoeken. Wat ene bittere donkere ellende bestaat er vlak naast ons. In die woningen
welke beestenhokken zijn zonder licht en lucht, leven mensen en zij werken daar
dag in dag uit, al de jaren van hun leven, zonder ophouden, tot aan den dood. Mocht
men somwijlen vergeten wat armoede, wat ellende- en gebrek-lijden is, dan kan men
hier de reële betekenis dier woorden aanschouwen. Ge vraagt u af, waarom dergelijke
mensen leven, waar zij den moed vinden hun bestaan voort te sleuren. Twaalf, dertien,
veertien uren achtereen werken zij, zitten zij in een weefstoel, maken touw, of smeden
spijkers, altijd door, altijd door, tot zij afgestompt en onbruikbaar, uitgeput als dieren
neervallen. Hun plaats wordt onmiddellijk ingenomen door een ander.
Ik noteer enkele lonen en het aantal arbeidsuren. Een vader werkt met twee
kinderen, een knaap van 14 en een meisje van 12 jaar aan het touwslaan; de kinderen
arbeiden ieder 66 uur per week, de vader 84; verdiensten: 18 à 20 frank. Een
kantwerkster ontvangt voor 60 uren 10.62 frank; een andere, voor 78 uren, 7.98 frank.
De huidenkaarder. De stank in hun woninghokken is ondraaglijk, men kan er
nauwelijks ademen door de warrelende pluisjes. In een laagzolderige ruimte werken
een man en een kind; in het belendende vertrek waar gekookt, geslapen, gewoond
wordt, arbeiden twee vrouwen. Ieder werkt 60 uren per week, de man verdient 21
frank, de vrouw 12, en het kind dat 12 jaar oud is, 9 frank.Terwijl ik daar rondging met de onverschillige, nieuwsgierige bezoekers, moest
ik voortdurend denken aan Bloy's boek: le Sang du Pauvre. Ik begrijp de woorden
van Jezus: Vae vobis divitibus. De levens der mensen zijn verweven op onnaspeurlijke
wijze. En Jezus, de Mens-geworden God, is het onwankelbare middelpunt.
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13 Juli
Ons plan om te Parijs te gaan wonen, lijkt zich wel van zelf, ondanks ons, te
verwerkelijken. Het leven is inderdaad een duistere zaak, maar hoe schoon, Christine,
hoe schoon!

20 Juli
Wij hebben dan eindelijk besloten, aanstaanden herfst, naar Parijs te verhuizen.
Waarom weet ik niet. Hier hebben wij onze vrienden, hier woonden wij vele jaren.
De gedachte aan de scheiding van alles wat ons lief is geworden en innigvertrouwd
doet mij pijn. En wij worden er als het ware toe gedreven, heen te gaan.
Al te zeer neemt het dagelijks bestaan u in beslag met onbeduidende dingen, ge
hebt nauwelijks één ogenblik om uw aandacht te wenden tot het wezenlijke, het enig
belangrijke, tot dat wat alleen de diepe aandacht van uw geest waard is. Mijn vader
woont bij ons voor enigen tijd. Wij maken veel muziek. Zijn hartroerend vioolspel,
de man speelt met zijn ziel - is mij weldoend en een echte vreugde.

30 Juli
Wij zijn terug uit Parijs, waar we, na lang zoeken, een klein appartement huurden in
de buurt van den Jardin du Luxembourg, op een vijfde verdieping. Het onverwachte
moet ons helpen! Wij rekenen daarop. Want waarvan moeten wij leven in die grote
stad? - Zodra wij geïnstalleerd zijn, zal ik Bloy weer opzoeken, ik verlang er naar
dien man terug te zien en met hem te praten. Te weten dat een dergelijk mens daar
leeft, een man die alles aanziet in het licht van God, boven het menselijke uit, het
absoluut goddelijke verheerlijkt en onverstoorbaar zijnen weg gaat van hevig overtuigd
katholiek - doet mij goed. - Ik voel wel dat ik nog niet aan het einde van mijn
levensavonturen ben!
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19 Augustus
Het onverwachte wordt zichtbaar, begint ons te helpen! Tot nu toe wisten wij niet
op welke wijze aan geld te komen voor de verhuizing en nodig om den eersten tijd
in die vreemde stad te leven, en zie! de grote hal van de wereldtentoonstelling
verbrandt met alles wat daar geëxposeerd is. Daaronder bevond zich ook het
kunstnaaldwerk van Christine. Wat zéér jammer is, doch de voorwerpen zijn verzekerd
voor een belangrijke som zodat wij de middelen zullen hebben om de verhuizing te
bekostigen! - De brand van deze afschuwelijke wereldkermis - de ganse grote hal
stond in lichter laaie en brandde gedurende uren - was een groot fantastisch
schouwspel, in den nacht.

29 Augustus
Mensen en nog eens mensen ontmoet. En in geen één voel ik de diepte, bij geen één
hoor ik onder de gewone woorden welke zij zeggen, den doffen kreet der zoekende
wanhoop; zij bewegen zich behaaglijk en kennen niet de kwelling van het geestelijk
heimwee noch den droom der toppen. In hun bijzijn verlang ik onuitsprekelijk naar
de ijsvelden der eenzaamheid! - Die lieden zijn vervuld van dingen die mij volkomen
onverschillig laten, zij maken zich warm om onbeduidendheden, zij schijnen mij toe,
zich te bewegen in een duistere leegte. En zij zijn toch de begaafden, de bewusten
die voortreffelijks presteren op kunst- en wetenschappelijk gebied. En geen één kan
mij geven wat ik nodig heb, wat ik nu sinds vele jaren wacht.
Want de behoefte is in mij ontzaglijk gegroeid om te leven met mijn aandacht en
mijn liefde gekeerd naar den geestelijken achtergrond, naar het onbegrensde, naar
den oneindig groten geest. Alleen het eeuwige water der waarheid kan den
verschrikkelijken dorst van mijn ziel lessen. Doch welk wanken! Ik verlang naar de
hoogten, en de
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dalen lokken mij. Ik wil stijgen en ik waag den ijzingwekkenden sprong naar het
laagste. Ik heb geen vasten gang, ik ken de onverwoestbare zekerheid niet. De twijfel
verscheurt mij. Ik begrijp het verlangen naar de zuivere bergtoppen der heiligheid,
eeuwig omgloeid door het afgrondelijke licht van God. En ik begrijp het verlangen
naar de tovertuinen der zonde. En nergens vind ik rust. Het is mij niet mogelijk, aldus
heen en weer geslingerd en innerlijk verscheurd, voort te leven.

9 September
Het leven is een zonderlinge bezigheid. Morgen word ik dertig jaar. Het leven is
moeilijk te overzien. Men maakt zich druk, men beweegt zich met enorme gebaren,
men schreeuwt of zit doodstil, of zingt liederen, en niets van dat al vindt weerklank
in de lege onmetelijkheid der ruimten. Jaren gaan voorbij, zo snel alsof het dagen
waren. Wij woonden hier te Uccle, zeven jaren. Nu gaan wij weg. Waarom? Een
nieuwe levensfase vangt aan. Waarheen zal die ons voeren? - En aan het einde
verdwijnen wij, de een na den ander, in den dood. Welken zin heeft uw leven, daar
ge immers, op een goeden dag, doodstil ruggelings ter neer ligt met roerloze voeten,
de handen gevouwen, de ogen voor altijd toe in het stil en raadselachtig dode gelaat?
Uw daden, uw dromen, uw liefde, uw onstilbaar verlangen, alles, alles was om niets,
was ijdel, was nodeloos. Er wordt wat geschreid rondom. En enigen tijd daarna is
het alsof ge nimmer bestaan hebt. Is het leven dan wel onze moeite en onze marteling
waard? - Maar hoe heeft het ons vast, hoe zijn wij er aan gebonden met gouden
ketenen als je liefhebt, als je de liefde kent, de liefde, Christine, die het diepe
vermoeden geeft van de eeuwigheid! Te geloven dat het mensenleven, hetwelk het
aanschijn heeft van absolute doelloosheid, wèl zin heeft en gebouwd is op een vasten
grond, is het heil, en zo ge met aandacht leeft, u niet afleiden laat door het blinkend
kleed der dingen en der gebeurtenissen,
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maar immer peilend peinst naar de diepte, dan moet ge wel op een onverwacht,
begenadigd ogenblik de oorzaak beroeren, de duistere, eindeloos geheimzinnige
verwevenheid vermoeden en de tegenwoordigheid van Gods geest voelen op
onzegbare wijze. Ken ik niet dit mijnen geest doorbliksemend weten? Is dan niet
alles binnen in mij verbrand? En hoor ik niet op de puinhopen van mijn hart het
heimwee schreeuwen met grote stem? Ik ben een arm mens die vraagt en zoekt, en
nergens wordt mij iets gegeven, noch vind ik wat ik zoek. Ik herinner mij de uren
doorgebracht in de kapel der Benedictinessen wanneer de Mis werd opgedragen,
terwijl de zingende stemmen klimmen langs de nostalgieke stijging der tonen, of
wanneer ik daar of elders in andere kerken alléén in de grote stilte gezeten was met
mijn barstensvol hart en turend naar het altaar, voor welke woning, want Jezus woont
daar werkelijk, zeggen de gelovigen - de kleine lamp brandde. Ik moet kloppen aan
die deur. Pulsanti aperietur.
De moraliteit Elkerlyc, welke ik gisteravond zag, heeft mij grotelijks ontroerd. De
dood koepelt over het leven, als de hemel over de aarde. Ge kunt nergens vluchten.
Niemand kan u helpen. Ge zijt alleen, onverbiddelijk alleen. En ge moet voor God
verschijnen met uw moedernaakte ziel. Ik kan 't niet met woorden zeggen, ik begrijp
het nauwelijks met mijn gevoel, maar ik zie elke gebeurtenis van het leven, elk mens,
alle daden, gedachten, de planten, de sterren, als beelden, als beslagen spiegels,
waarachter de werkelijke wereld die, onzichtbaar, ons omgeeft, verborgen ligt.

15 September
Zondag. De herfst is begonnen met zijn grijze, stille dagen. Er is geen wind. De
bomen houden den welkenden tooi hunner bladeren onbeweeglijk. Er waart een
schrijnende droefheid rond om het doodgaan van heel de zomerse heerlijkheid. Wáár
moed en kracht te vinden om te leven?
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9 November 1910
Woensdag. Te Parijs.
Sinds enige dagen zijn wij op orde, en voelen we ons thuis in het kleine appartement
op de vijfde verdieping, te midden van de bekende meubels en voorwerpen en onze
boeken. Den eersten avond toen wij bij elkander in de woonkamer zaten, bij de lamp,
die op tafel brandde, en ik voorlas, was het mij vreemd te moede. Ik voelde den
zwaren druk van onze eenzaamheid midden in deze grote stad vol mensen. Wat zijn
wij hier komen doen? - Ik wacht. Er moet iets groots met ons gebeuren. Ik wacht
een wonder. Ik kan niet langer zo met bloedend hart en verscheurden geest door
blijven leven. Ik voel mij met ketenen beladen. Een wonder moet ons bevrijden.
Maar wat? En hoe? Door wien? Een mens zonder God is bitter verlaten.
Verleden Zondag waren wij weer voor de eerste maal sedert onze aankomst te
Parijs in de kapel der Benedictinessen, en ik hervond onmiddellijk de heilige
stemming, dat zachte en hevige gevoel van verlangend geluk hetwelk ik zo menigmaal
den voorbijen winter in deze vrome omgeving kende. De onrust en alle twijfelingen,
het ijdel jagen mijner gedachten, de duizelende herinneringen verlaten mij; mijn ziel
is stil als een rustige zee, zij spiegelt het hemellicht, en de diepten openen zich. Onder
de mis, terwijl de priester de gebeden bad van den Canon, hoorde ik onverwachts
de gedachte in mij: hoe heerlijk moet de ontroering zijn voor een mens, die sinds
altijd eenzaam door het leven doolde en zocht en nimmer vond wat hem vrede geven
kon, plotseling te voelen en te begrijpen dat hij ook een kind is van den Vader, door
Dezen geweten, gekend; hij is géén zinloos, verloren atoom in de onmetelijkheid der
ruimten. De vreugde van den zoeker die dat ontdekt! Tevoren zwierf hij door de
angstwekkende leegheid van alle meningen. Opeens vlamt het bewustzijn in hem
dat zijn bestaan nièt anoniem is; hij heeft een eeuwigen onvergankelijken naam; God
kent hem, Jezus
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heeft hem lief; zijn leven en al zijn geestelijke lotgevallen werden, van den aanvang
af, gevolgd in goddelijke, liefdevolle aandacht, en wie weet hoe geleid. Hij ziet zijn
gedachten en gevoelens in verband met de oneindigheid, met het mysterie; hij weet
dat hem een onmetelijke schat gegeven is, zijn ziel, waarvan hij de verantwoordelijke
bewaarder is. O, de vreugde, de verlossende blijdschap dit te weten voor altijd! Word ik geroepen? Men noemt een daad niet-menselijk, wanneer zij boven het menselijke uit, tegen het
menselijke in, naar God gericht staat. Men houdt niet de minste rekening met wat
God mag eisen. Zo beoordeelt men het trachten van een gelovige om zijn stervenden
vriend te brengen tot het geloof, terwijl de vrouw welke die stervende liefheeft, niets
daarvan begrijpt noch weten wil en vijandig is, als onmenselijk. Dit is een wanbegrip,
en minderwaardig. Hoogste belang is hier in het spel. Dit is mij, ongelovige, volkomen
helder.Vanavond bezoek gehad van Vildrac en zijn vrouw, sympathieke mensen. Wij
spraken over Italië, ik vertelde van onze reis en toonde de foto's. Ook hadden wij het
over de nieuwe richtingen in de kunst. Iets nieuws geven, al is het nog zo absurd of
lelijk, is het uitsluitend streven der jongeren. Hoe reusachtig en vol diepen, eeuwigen
zin, staat daarnaast het werk van een Bloy, van een Claudel. Het allernieuwste op
gebied van poëzie en literatuur is het Unanimisme. Wat een woord! De dichter Jules
Romains is de uitvinder en de leider dezer school. - Meer en meer wordt mij helder
wat ik in mij woelend leven voel, en wat ik verlang van de kunst: heimwee in
schoonheid, heimwee naar God, naar de schone absolute éénheid; de rijkdom van
verschijnselen in dit leven te zien als gebaren van God, en dit niet om een litterair
doel, om er mee te spelen met wel-klinkende maar voze woorden, doch ze te
aanschouwen en te begrijpen als tekenen, als figuren, als zinnebeelden van de eeuwige
onveranderlijke werkelijkheid. De schoonheid is altijd tragisch, want het

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

155
is de zang om een gemis. Alles van den mens, zijn denken, zijn voelen, zijn
verrukkingen en zijn dromen zijn vervuld van het ontzaglijk heimwee, want de ziel
heeft het paradijs, dat is: God, verloren, verlangt terug daarheen met groot geweld.
De volmaakte vreugde moet wel zijn de verslondenheid in God, zoals de heiligen
die kennen op zekere ogenblikken van extase. - Kunstenaars zoeken het in het
verleden, of in de toekomst, of in het heden, en hun werken rillen van die nostalgie.
Doch in gans zijn volheid, geleid door het katholicisme, is dit gevoel uitgedrukt door
de primitieven, zowel in architektuur, schilderkunst, als in beeldhouwkunst en
literatuur. Wij modernen, van den twijfel doorvreten en iedere zekerheid missend,
hebben niet die rustige macht noch den sterken innerlijken vrede van waaruit die
oude kunstenaars hun biddende dromen tot schoonheid schiepen. Ik vind in onzen
tijd alleen Bloy en Claudel. Wij wankelen her en der, de rusteloze wanhoop zoekt
overal, ons verstand kan het oneindige niet bevatten, en een einde volgens menselijk
begrip is nog onbegrijpelijker. En toch het enige, wat onze ziel vol zet, als het zonlicht
den hemel, is het oneindige.Naast dit al lijkt mij het geschrijf van een Romains c.s., over de rue Montmartre
bijvoorbeeld welke hij als een bezield wezen laat optreden, al zéér onnozel. Wat
betekent een dergelijk litterair vermaak in het aanschijn van het eeuwige? De
verschillende verlangens, de meningen der mensen, hun streven, zijn chaotisch.
Waarheen beweegt deze maalstroom? Waarheen jaagt die chaos, wanneer er niet een
eeuwig vast en onwrikbaar middelpunt is, waar alles zich heen stort, na er éénmaal
van uitgegaan te zijn, langs onbekende, onzegbare wegen?

10 November
De verwondering om het leven verlaat mij nimmer. Met bange verrukking zie ik al
de schone dingen der aarde, 'n boom, 't gelaat van mijn liefste, ons dansend kind,
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'n wijd landschap, als beelden welke van elders hun licht ontvangen. Ik beweeg mij
tussen het zichtbare door, en ik schouw het aan in overmachtige verbazing, want
hetgeen mijn ogen zien, is niet het werkelijk bestaande. - Het was heden een koude
droge dag met heldere zon en strakken hemel. Ik herinner mij plotseling, als gebeurde
het in een vreemd verhaal, een avond van het vorig jaar, een lente-avond in Holland.
Wij stonden vóór de woning, aan den dijk gelegen, even buiten het dorp. De maan
scheen. Geheimzinnig en schoon was de aarde. Binnen, in de kamer welker vensters
open stonden, zong mijn zuster en haar ernstige zang en de weke zachte pianoklanken
bevingen mij met bitteren weemoed, met een heimwee dat mij, als een verlaten kind,
tot schreiens toe ontroerde.

25 November
Sedert enigen tijd ben ik teruggevallen in den troebelen roes van uitgaan, mensen-zien,
lege kletspraat houden en aanhoren, alles bezigheden, waarvan ik walg. Ik verknoei
den kostbaren tijd van mijn leven. Ik heb anders te doen. Dat voel ik wanneer ik tot
mij zelven kom in de kapel der Benedictinessen. Morgen vangt de Advent aan, het
wachten naar Jezus' geboorte, en òòk naar de verschijning van Jezus, in nubibus
caeli, cum virtute multa et majestate. Wat zijn mij de uiterlijke verschijningen van
het leven, naast deze wonderbaarlijkheden, die zich ondanks mij, aan mij opdringen,
als wankelloze werkelijkheid? Hetgeen in de Kerk geschiedt gedurende het liturgische
jaar is het wezenlijke, is de ganse realiteit. Daarbuiten staat ge blind in den waan.

11 December
Zondagavond. Eindelijk dan Léon Bloy weergezien. Toen de enkele bezoekers
vertrokken waren en ik alleen met hem was, heb ik over mijzelven gesproken, heb
ik hem gevraagd - iets dat ik mij sinds lang reeds voorgenomen had - mij in kennis
te brengen met een priester.
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- Ik zeide: ‘Ik verlang te spreken met een priester over het katholicisme. Ik kan noch
wil meer weerstand bieden aan den drang die mij drijft. Er moet iets met mij gebeuren.
Ik voel dat ik niet meer vooruit kan, en ik kan niet meer terug. Sinds jaren dool ik
rond het katholicisme; slechts in een kerk vóór het altaar ken ik de geestelijke rust,
is mij het verband der dingen op onbegrijpelijke wijze helder. Het absolute
christendom dat gij in uw boeken zo prachtig hebt uitgesproken, weerklinkt in mij;
ik weet de waarheid, maar ik bezit haar niet als een onvervreemdbaar eigendom. Ik
wankel jammerlijk. Op sommige zéér diepe ogenblikken voelt mijn geest dat de Kerk
het zichtbaar omhulsel is van het Licht, dat buiten haar deuren de mensen dwalen
door de bange schemering en men nimmer den zin van het leven kennen kan. Doch
op andere tijden lijkt mij alles een begoocheling, een door de mensen uitgedachte
troost, en vind ik het een zwakheid en minderwaardig, die oude dromen voor de
werkelijkheid te houden. En toch word ik gedreven naar de Kerk door een
geheimzinnige macht. Ik wil tot klaarheid komen met mijzelf. Ik kan zo niet verder
leven. De duisternis wordt te groot. Ik wil een priester vragen, wat ik doen moet.
Want ik weet geen raad meer.’
Mijn verzoek scheen Bloy bizonder te treffen, hij had mij aangehoord met zijn
grote, van tranen vochtige ogen; er glansde een ontzaglijke vreugde in zijn blik. En
met diep ontroerde stem beloofde hij over mij te spreken met een kapelaan van de
Sacré-Coeur, en mijn hand trouwhartig tussen de zijne vattend, zeide hij: ‘Vriend,
wees van goeden wil, en God zal u den vrede geven, God zal u helpen.’ - Ik voelde
een schok varen door mijn ziel, toen hij den naam van God uitsprak. Welke wonderen
zullen met ons gebeuren?

16 December
Gisteren een briefje van Bloy ontvangen om mij te melden, dat kapelaan Langlois,
met wien hij over mij
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gesproken heeft, mij wacht. Ik ga morgenochtend. Zouden wij hiervoor naar Parijs
gekomen zijn? De gang van ons leven is wonderbaar.

17 December
Dezen morgen heb ik Bloy aan zijn woning afgehaald, en hij vergezelde mij naar de
Sacré-Coeur, om mij aan kapelaan Langlois voor te stellen. Wij werden in een klein
bureautje gelaten en wachtten daar. Spoedig kwam de priester, en ik bleef met hem
alleen. Zéér lang sprak ik over mijn leven, over Christine en onzen jongen, over mijn
werk, mijn zoeken en mijn honger. Zonderling hoe makkelijk en oprecht ik over de
meest duistere dingen mijner ziel kon spreken. Het is ook zo weldadig in de klare,
rustige ogen te kijken van een mens die God kent. Ik betreed een onbekende wereld.
Al de bezwaren welke ik opper, lijken mij op het ogenblik zelf dat ik ze zeg, absoluut
zinloos. De priester spreekt over Gods liefde. Telkens wanneer ik den naam van God
hoor of zeg of denk, duizelt het mij van vreze, als blik ik in een bodemlozen afgrond,
en toch rilt mijn geest van verlangende liefde om ganselijk in Hem, dien ik nu den
Vader in de hemelen noem, te vergaan. De priester geeft mij den Catechismus Concilii
Tridentini en raadt mij de hoofdstukken te lezen over het Credo en de Sakramenten,
vooral over het Doopsel. - ‘Maar bovenal moet ge bidden, ge moet het Pater noster
en het Ave Maria bidden. Met die gebeden moet ge aan de deur der Kerk kloppen,
en Jezus zal u opendoen. Wanneer ge van goeden wil zijt, zal God u helpen, ik
verzeker het u. En ge moet knielen en het teken des Kruises maken: in nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti. - Ik zal voor u bidden.’
Daarna ben ik gaan bidden voor het Allerheiligst Sakrament, dat in deze kerk dag
en nacht staat uitgesteld. Ik schouwde op, uit mijn knielende houding, naar de
licht-omstraalde, zuiver-ronde Hostie, in den monstrans. O, de vernietigende gedachte
dat dat schamele stuk brood
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Jezus is, dat Hij schuil is gegaan met zijn Lichaam, met zijn Bloed, met zijn oneindige
Goddelijkheid, daar in dien witten ouwel, uit liefde, uit liefde, uit liefde; - dat Hij
vlak voor mij is, Hij, mijn God; dat ik tot Hem spreken kan en Hij mij hoort, dat Hij
mij ziet tot in de diepste verborgenheden van mijn wezen... Ik dorst niet meer Hem
aan te zien, ik boog het hoofd, de ogen sluitend, en trachtte te bidden. Ik zeide Hem
mijn geestelijken nood en mijn ellende, ik vroeg erbarmen: - ‘Jezus, Gij moet mij
helpen. Gijzelf hebt gezegd: de zoekende zal vinden, degeen die vraagt, zal ontvangen.
Heb ik niet gezocht, heb ik niet gevraagd met elken hartklop van mijn leven? Geef
mij, o Jezus, het geloof, geef mij het weten en de liefde voor God. Neem de blindheid
van mijn ogen, opdat ik U helder onderscheiden kan. Gij zijt God, Gij hebt het heelal
geschapen. Gij hebt met een enkel gebaar den Melkweg door de ruimten gebouwd.
Gij gaaft mij een ziel naar uw beeld en uw gelijkenis. Ik wil ze U wedergeven; ik
wil ze leggen in Uw Heilig Hart, o mijn Jezus, opdat zij zich verwarme en tot een
vuur van liefde worde door Uw zuiverend Bloed. Ik zie U niet in die witte zon der
Hostie onder welker onzichtbaar licht ik gebogen lig. Want ik ben blind. Ik zou
immers den aanblik van Uw Almacht niet kunnen harden, den aanblik van Uw
Heerlijkheid, den aanblik van Uw Liefde; maar al zie ik U niet met mijn lichamelijke
ogen, ik weet dat Gij daar zijt; de gedaante van brood is slechts schijn; het is Uw
Lichaam, het is Uw Vlees, en gans Uw Goddelijkheid ligt bevat in die bete. Ik kan
het niet begrijpen, dit groot geheim, maar ik weet Gods tegenwoordigheid in verholen
gedaante. Jezus, mijn lieve Heer, is daar, dicht bij mij, daar vóór mij, op het altaar.
Het is geen droom, geen verbeelding, geen leugenachtige schijn; Hij is daar werkelijk.
Hij is daar gekomen, omdat Hij mij en alle mensen lief heeft met zo onmetelijke
liefde. O, mijn lieve Jezus, leer mij bidden, help mij in den nood. Gij zijt almachtig;
ziehier mijn ziel, zuiver haar, splijt haar vaneen, zoals een houthakker een boomstronk,
en geef mij het nieuwe leven.
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Want uit mijzelven ben ik een machteloos ontredderd mens die te lang U ontbeerde
en die niet weet hoe hij handelen moet. Ik geef mij aan U over, o mijn grote Broeder.
Ik ben de armste bedelaar, ik heb U zo eindeloos veel te vragen, en ik weet niet hoe
te beginnen. Omarm mij met Uw wijd-uit-gestrekte armen, reik mij één Uwer
doorboorde handen, ik zal mij vastklampen aan Uw lichaam, o ik vind de woorden
niet welke ik U zeggen wil. Is het schennend hetgeen ik U toeroep? Maar ge zijt toch
gekomen voor de zieken en de verdwaalden. Ik ben doodziek, ik was ook onder hen
die U hoonden en martelden, ik ook heb gespot met het Kruis en den Gekruisigde,
en wilde niet luisteren naar de Waarheid. Ook ik heb gelachen om Uw bloedzweet
en Uw lijden en Uw strompelenden gang ten Golgotha op. En in plaats van mij,
gemenen dwaas, voor immer te verstoten, hebt Gij mij geroepen, hebt Gij mij, zonder
dat ik het bemerkte, tot U gevoerd, mij en Christine en ons kind. O Jezus, ge moet
ons helpen. Wij komen van zo vèr, zo ver. Ik durf Uwen Heiligen Naam niet uit te
spreken met mijn bezoedelden mond. Gij zijt te hoog, te zuiver, te goddelijk. En toch
trekt ge ons, armen, onweerstaanbaar aan. Ik vrees U en ik heb U lief; ontzagwekkend
zijt Ge en ik honger naar Uw tegenwoordigheid. Ik voel het zwellen van een jubelende
blijdschap en mijn ogen schreien; mijn verworpenheid overstelpt mij, en ik stort mij
naar Uw barmhartigheid. Ik heb met al mijn zintuigen gezondigd, en Gij alleen kunt
mij zuiveren met Uw rood Bloed. Jesu, Jesu, miserere mei.’ En mijn ziel stortte zich in stemmeloze aanbidding. - Terug bij Bloy, vertelde ik
hem en aan zijn vrouw, die ik de vorige maal slechts even gesproken heb, doch die
mij zo bekend was door de dagboeken van Bloy als zijne buitengewone levensgezellin,
- in het kort mijn onderhoud met den priester. Bloy sprak over het Doopsel, over de
macht der Sakramenten en de goddelijke kracht, die in hen woont. De uitwendige
handeling is symbool, maar de uitwerking is reëel. - ‘Gij zijt nu een dode,’
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zeide hij mij, - ‘en door het Doopsel wordt ge een levende; ge zijt nu naakt, en door
het Doopsel wordt ge met Christus bekleed. Mocht ge nu nog bezwaren en twijfeling
kennen, wanneer de priester over u de woorden gezegd heeft: Ego te baptizo in
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, - zijt ge bevrijd van de ketenen.’
Ik neem alles aan. Want ik hoor de Waarheid. Mijn gedachten zijn voortdurend
met deze diepe wonderen bezig. Menselijkerwijs gesproken begrijp ik deze mysteries
niet, maar mijn ziel weet het. En ik geef mij over aan God. Fiat voluntas tua.
Bloy leende mij het levensverhaal van Katharina Emmerich, geschreven door Pater
Schmoeger, hetwelk een bizonder prachtig boek moet zijn.

23 December
Het aanschijn der dagen is veranderd, de blik op het leven is ganselijk gewijzigd,
want mijn geest is verscholen in de gedachte aan God. Ik loop door de straten, tussen
mensenmenigten, ik zie de huizen en de lucht daarboven, ik spreek tot ieder over
zeer gewone dingen, alsof er niets gebeurt en mijn geest is omtogen door een gouden
wolk. Wanneer ik met Christine die hetzelfde wonder doorleeft, over God spreek,
over het onzegbare dat ons gegeven wordt, wanneer wij samen met den jongen de
ochtend- en avondgebeden bidden, dan voel ik mij in verbinding met de grote macht
buiten ons, schreien wij van geluk als kinderen die hun thuis weer teruggevonden
hebben. Ik weet met onwankelbare zekerheid, dat, wanneer wij gedoopt zullen zijn,
wanneer wij gehuwd zullen zijn, wanneer wij gecommuniceerd zullen hebben, er
een nieuw leven voor ons zal aanbreken, van welks rijkdom en diepe schoonheid en
nieuwe verre mogelijkheden wij ons geen voorstelling maken kunnen. En toch zijn
er nog dagen van alles verwoestenden twijfel; dan ben ik bang dat ik mij verleiden
laat door een wel schoon, maar geen werkelijkheid in zich dragend, waanbeeld. Alles
is mij dan ont-
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vallen, en ik ben nog armer, nog wanhopiger dan vroeger. Nauwelijks herinner ik
mij het ongeduld en het verlangen naar het komende. De moed verlaat mij, vol
aarzeling en met angst val ik terug in de duisternis. Mijn wezen wil geen gehoor
geven aan den drang der innerlijke stem die mij zegt, doch zo zwak, zo héél uit de
verte is haar geluid, te volharden en te bidden en te vragen en te kloppen met bei
mijn handen aan de deur van Gods woning. Het zijn zware uren, mijn geest ligt ten
dode toe gewond, en ik stamel de gebeden als een stervende. Maar zij helpen mij
niet, zij verlossen mij niet van de martelende onzekerheid. Ik hoor, in mijn geest,
een wisselgesprek van twee stemmen; de éne drijft mij voort, de andere spot met
mijn verlangen. Ik zal trachten dezen vreemden innerlijken strijd, waarvan ik als het
ware toeschouwer ben en tegelijk het doel, onder woorden te brengen. - ‘Ziet ge wel
hoe ge aarzelt en bang zijt voor den dwang welken het katholicisme u zal opleggen?
Gij zijt immers geen man voor zelftucht en beperking! Keer terug naar het leven.’
‘Het leven! Maar wat gij het leven noemt, is schijn. Ge leeft eerst in waarheid, als
ge God kent, wanneer de liefde uw ziel naar God stort, als 'n boom zijn kruin naar
den hemel.’
‘God! Haha! God is een droom. En wilt ge dan uw leven offeren aan de
verheerlijking van een droombeeld, een inhoudloos woord? Ge gelooft niet werkelijk
aan zijn bestaan, ge maakt het u wijs, het verlangen verblindt u. En laat het leven
schijn zijn! Het is tastbaar, het is stralend, ge kunt ervan genieten, ge kunt het
vastgrijpen. Is het niet onnozel om te geloven aan het scheppingsverhaal, aan de
zonde, aan de Onbevlekte Ontvangenis, aan de Incarnatie, aan de macht van den
priester, aan de onsterfelijkheid der ziel? - Dergelijke legenden mogen als waarheid
gelden voor minderwaardige geesten, maar gij! Het is belachelijk! Gij kunt toch niet
menen dat de aarde, die povere bol, het centraalpunt zou zijn van het heelal, omdat
toevalligerwijs, in den loop der eeuwen, de mens daar ontstaan is! - Gij gaat u een
juk opleggen, zo ge christen wordt.’
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‘Neen, ge zult bevrijd worden; de oneindige wereld van den geest zal u geopend
worden. Ge zult voor immer de zekerheid ontvangen, in uw hart den vrede, en de
blijdschap van den geest. De zin van het leven wordt u geopenbaard op wonderbare
wijze. Jezus, de vlees-geworden Liefde, is het hart der eeuwigheid. Voelt ge niet uw
grenzenloze onmacht, wat ook met uw verstand te begrijpen? Heeft het zogenaamde
leven u ooit bevredigd? De oneindigheid van God alleen kan u verzadigen. Ge weet
dat. Waarom geeft ge u dan niet over?’ ‘U overgeven aan de Kerk zoals zij
tegenwoordig is! aan priesters die onbeduidende mensen zijn en zeker niets van een
gecompliceerden modernen geest in welken alle mogelijkheden gedacht worden,
begrijpen kunnen? En aldus uw leven verarmen? Uw wezen komt vanzelf in opstand
daartegen. Ge kunt gerust de schoonheid van het katholicisme bewonderen; maar
het is niet voor u. Het is één der vele levensuitingen, maar niet de énige; en sluit ge
u bij deze aan, dan verwerpt ge de andere als grove dwalingen. Is u zo iets bekrompens
mogelijk?’
‘De Kerk bezit de Waarheid, want zij heeft Jezus. Jezus rust op de altaren, en
nergens elders kunt ge zijn Lichaam dat het eeuwige leven geeft, als voedsel
ontvangen, dan hier, in de Kerk, en uit de hand van een priester, hoe zondig en diep
gevallen en armelijk van geest als mens deze ook zij. Hij heeft de leven-gevende
woorden en draagt zijn wijding tot in alle eeuwigheid. Schouw verder dan het
zichtbare; begrijp het geestelijk wonder der Kerk. Overweeg de heilige Sakramenten,
de Liturgie, het Officie, en de Mis. Dit is de onzichtbare, geestelijke, vlekkeloze,
want goddelijke Kerk. Maar ge kunt deze slechts naderen door de aardse, door de
zichtbare heen. En zie nu het wonder der oneindige Caritas. Jezus, die God is, evenals
zijn Vader en de Heilige Geest, heeft nimmer geaarzeld tot u te komen, onder de
gedaante van brood, hij wacht u, hij heeft u nodig, hij wil gegeten worden, hij wil
verslonden worden, hij heeft zich klein gemaakt om u niet te ontzetten, om u niet te
vernietigen met zijn geweldige
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goddelijkheid. En gij zoudt u niet storten naar hem, als een dorstige naar de bron,
als een hongerende naar het brood? Wilt ge dan verdorren en van honger omkomen?’
Neen, mijn ziel wil zich verzadigen aan God. Ik verlang het Sakrament van het
Doopsel opdat ik bevrijd worde van de ketenen van onwetendheid en blindheid. Zo
God wil, - o de vreemde verrukking, deze woorden te zeggen en den zin ervan te
doorvoelen! - zo God wil, zullen wij den 6den Januari, in festo Epiphaniae, zullen
de jongen en ik gedoopt worden, zullen Christine en ik het Sakrament van het
Huwelijk ontvangen. Daarna vangt voor ons drieën de grote innerlijke reis aan.

28 December
In welk een mysterieuze werkelijkheid gebeurt het wondere leven van die sublieme
kloostervrouw Anna Katharina Emmerich. Het lijden en het gebed; wat onafzienbare
betekenis kunnen deze daden hebben, volbracht door een ziel die zich verliest in
God. Ik lees dit verhaal, in een suizende ontroering. Ieder ogenblik ontdek ik nieuwe
wonderen in het katholicisme. Ik weet het als een geestelijke kathedraal,
oneindig-schoon, en mijn ziel kan nu ook daar binnentreden. En het is mij zo
klinkklaar, dat alleen door de Kerk ge den rechten weg kent die naar God, die naar
Jezus voert. Bloy heeft gelijk gehad toen hij mij dit boek ter lezing gevende, zeide
dat het mij ontzaglijk helpen zou om tot helderheid te komen en veel duisters te
begrijpen.

5 Januari 1911
Dit zal een schoon jaar worden. Het nieuwe waarachtige leven breekt aan;
gebeurtenissen welker omvang en betekenis ik niet bevatten kan, zullen weldra plaats
hebben, en onze zielen zullen getekend worden voor de eeuwigheid. Ik leef in een
voortdurende geestelijke opgetogenheid, in een gestadig diep innerlijk geluk van
verwachten.
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Iederen ochtend en iederen avond liggen wij met ons drieën geknield voor het kleine
kruisbeeld, en wij bidden. Wij zeggen de gebeden luidop, en ik tracht elk woord met
felste aandacht te omgeven. En ik kan niet anders dan schreien van liefde, van
woordeloze verrukking. - Ik herleef, ik heb mijn ziel weergevonden na te lange
omzwervingen door den legen nacht van den schijn. Hoe krankzinnig onnozel lijkt
mij nu gans het menselijk weten naast de woorden van het Pater noster. Mijn geest
hongerde, en dit simpel geheimvol gebed, dat Jezus ons leerde, verzadigt mij
volkomen met zijn oneindigheid. Ik maak het teken des Kruises, en de vrede bewoont
mijn hart. Ik begrijp het niet, ik kan het niet verklaren. Ik voel mij onzichtbaar klein
en mateloos groot. Ik dorde, ik was als een verschroeide tuin, en de milde regen
drenkt mij. Wat heb ik daarvoor gedaan? Waarom mij, waarom òns die overstelpende
genade? - Ik zocht rusteloos naar de oplossing der raadselen, en het is zo eenvoudig:
neerknielen en biddende uw hart geven aan God, en alle mysteriën worden als een
gouden hemelgewelf. Met uw verstand begrijpt ge niet wat u gebeurt, maar ge weet,
ge weet; ge kent de zekerheid, de Kerk bidt met u in uwen geest; het geloof is u
gegeven en uw gesloten ogen zien.
Hoe gans anders sta ik nu in het leven welks zwaartepunt verplaatst is. Ik verwacht
alle wonderen. Ik ben niet meer alleen in het heelal; ik weet de heiligen rond God,
als een leger van geestelijke zonnen. Ik bepeins de geschiedenis der eeuwen, en er
bestaat geen verleden, de tijd is weggevallen. Ik zie Jezus gaan door Galilea, ik volg
Hem overal, ik luister naar Zijn woorden die elk een afgrond zijn van goddelijke
onnaspeurlijke waarheid. Ik zie de aarde in de schaduw van het Kruis. De aarde, zij is volgens de astronomen een intiem klein hemellichaam zonder belangrijke rol
in het spel der zonnestelsels, zij telt nauwelijks mee, die verloren zwarte stip, en
schijnt niet den geringsten invloed te hebben op de formidabele kringlopen der sterren.
Hoe onnozel zijn die beweringen, hoe grenzenloos absurd, naast het weten dat Gods
Zoon,
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de enig geborene van den Vader, haar met zijn goddelijke voeten betreden heeft, dat
het bloed van Jezus droppelend op haar neervalt, dat het Kruis in haar geplant staat.
In werkelijkheid moet haar betekenis enorm zijn. De zin der aarde. Zij is geschapen,
opdat Gods liefde, de Caritas, zichtbaar en tastbaar zich openbaren kan. - Wat meende
ik vroeger toch, dat het katholicisme een dode stilstand was, dat het geloof een
teruggang was naar oude schone beelden van het verleden? Ik dwaas! De Kerk omvat
de eeuwen als waren zij één ogenblik, en ik leef in dat ogenblik, ik kijk niet achteruit
naar het verleden, ik blik vóór mij, en ik zie de Heiligen, ik zie de Moeder van Jezus,
ik ben tijdgenoot van Sint Franciscus, van Sint Benedictus, van de heilige hermieten
der woestijn, van Sint Benoît Labre. Ik trek mee met de kruisvaarders, ik ben te Rome
in de katakomben met de eerste christenen. Mijn God, ik kan deze zware verrukkingen
bijna niet dragen. En nog ontving ik geen enkel Sakrament. Ik verlang met gans mijn
ziel, met gans mijn geest het Doopsel en de Heilige Communie. Dan zal ik geen
buitenstaander meer zijn, een toeschouwer wel vol belangstelling, maar die geen
deel heeft aan de wondere genade welke God overvloedig gegeven heeft. Doch
spoedig, spoedig zal dit anders zijn, zal ik middellijk en onmiddellijk in beroering
treden met God, zal ik zijn oneindige liefde proevend kennen en zijn barmhartigheid
en zijn almacht voelen aan mijn lichaam en aan mijn ziel.Het leven van Anna Katharina, de schamele kloostervrouw wier vurigst verlangen
was - moet ieder christen die verterende begeerte niet hebben? - om gelijkvormig te
worden aan Jezus, en die daarom om het lijden bad als om de heerlijkste, de beste
gave, en in de smart de onzegbare zoetheid smaakte van Zijn tegenwoordigheid, doet
mij de diepte van het christendom begrijpen. Een echt christen moet een vuur zijn,
hel en hevig, dat licht geeft en warmte uitstraalt voor al degenen die door de kille
eenzaamheden van het leven rillend en radeloos dolen.Bloy en zijn vrouw zullen mijn peter en meter zijn,
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Bloy en zijn jongste dochter peter en meter van onzen jongen. Er groeit een prachtige
vriendschap tussen ons. Het zijn christenen. Wanneer zij spreken over God, over de
Kerk, over de mysteries en de oneindige diepten van het geloof, dan doet de machtige
blijdschap om wat ons gegeven wordt, ons schreien. Bloy wijst ons de afgronden
van licht, hij richt onze willige aandacht op het bovennatuurlijke, op het goddelijke
geheim dat in elke zichtbaarheid van het katholicisme bevat ligt. Communio
Sanctorum. Wie heeft, zonder ons te kennen, zonder ons bestaan te weten, voor ons
gebeden? Wie is er van bitterheid verzaad geworden, opdat wij de vreugde zouden
kennen der verlossing uit de onwetendheid, het geluk van het geloof? Ik weet niet
wie mijn naaste broeder is, noch hoe nameloos er geleden is voor onze bekering.
Bloy voedt met zijn woorden den brand der liefde voor God, welke in ons ontstoken
is. Ik klim langzaam hoger in een geestelijk bergland, ik ontdek immer nieuwe toppen;
ik begin de goddelijke ordening te overzien. De dagen zijn gewijde tijden. De Kerk
neemt uw ziel en wendt haar voortdurend naar God. Zondag den 1sten Januari waren
Christine en ik bij de Bloy's. Om zes uur in den avond begon de grote klok, de
Savoyarde, van de Sacré-Coeur te luiden; wij waren in de kamer als omhuld door de
zware sonore golven, en Bloy, zijn vrouw en zijn dochters stonden op, sloegen het
teken des Kruises, en baden samen het Angelus. Die ogenblikken zal ik nimmer, neen
nimmer vergeten.
Zo dikwijls mogelijk ga ik naar de kapel der Benedictinessen. Daar waren wij ook
in den Kerstnacht en woonden de Metten, de Nachtmis en de Lauden bij. Het is boven
alle uitdrukking schoon. De pracht der goddelijke woorden en der muziek drong in
mij, als een stormvlaag in een donker verlaten huis; ik onderging het heerlijk geweld,
en mijn ziel luisterde lijk een kind naar een wonder verhaal, met grote open ogen en
trillenden mond. De Kerk is de zichtbare en tastbare projectering van God op aarde.
Toen de abdis met haar oude keelklankige stem,
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waaruit alle hevigheid geweken was voor wijsheid en heimwee, de opsomming der
voorvaderen van Jezus uit den aanhef van het St. Matthaeusevangelie op sobere wijze
zingende noemde, en al die mannen en vrouwen in een plechtige processie ons
voorbijschreden, begreep ik met klimmende ontroering de Liefde. Mijn geest steeg
met de woorden naar den top, de innerlijke spanning was bijna niet meer uit te houden;
dan zong de abdis: Jacob autem genuit Joseph virum Mariae, de qua natus est Jesus,
qui vocatur Christus. En opeens was het de kalme spiegeling en de eindloos diepe
rust, de rust van zéér diepe zeeën.
Welk een nacht! Waren wij niet te Bethlehem in den stal, toen het Kind geboren
werd? Zag ik niet de Ouders en de herders, den ezel en den os, hoorde ik niet het
Engelenkoor? - De handen van den priester, die Jezus met zijn eigen woorden smeekt
en dwingt te komen, waren dien nacht de kribbe waarin het heerlijk Kind geboren
werd.
Ik ben niet in staat om klaar uit te drukken wat er in mij omgaat, wat ik voortdurend
voel. Mijn woorden waren rond als blinden met tastende handen, zij kunnen de kern
niet vatten. God is een oneindige geest met alle volmaaktheden, en ik heb slechts
een arme menselijke stem welke alleen woorden van stof en beperktheid kent. Ik kan
Hem niet omvatten, en ik weet Hem alomtegenwoordig. Het geloof geeft mij de
zekerheid van Zijn bestaan, en mijn ogen kunnen Hem niet zien. Hij is groter,
almachtiger, heerlijker, wijzer, geweldiger dan al wat ik mij denken kan. Hij is boven
de menselijke maat, Hij omvat alles; Hij kent het binnenste van mijn hart, en Zijn
barmhartigheid is oneindig. Ik kan Hem geen gedaante geven. En zie Zijn liefde: Hij
gaf Zijn Zoon. De geheimenis van God is onmetelijke stilte. De gedachte aan God
bewoont mij als een wijde nacht, en deze is de afschijn van het Licht. Ik voel de
schaduw van het Licht, wanneer ik mij in Hem verlies. O, wat dwaze woorden stamel
ik, om Zijn mysterie te doorgronden dat ondoorgrondelijk is. Alleen de eenvoud van
de liefde kan Hem die Liefde is bevatten.
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De beide plechtigheden van Doop en Huwelijk moesten uitgesteld worden tot over
enige weken, wegens kinkhoest van onzen jongen.

12 Januari
Hoe vast blijft in mij het oude wezen, met den twijfel en de aarzelingen, met de
bijtende zelf-analyse en al de hartstochten! Wel wortelt het geloof zich hechter en
hechter in mijn ziel, toch ken ik nog de verschrikkelijke dagen van dodende geestelijke
stilte, van botte geslotenheid, van dompe dofheid, lig ik weer geketend in de oude
gevangenis van den schijn; ik kan niet vluchten, en ik verlang er naar, de kracht
ontbreekt mij en ik ben willoos om den bozen ban te breken. Zelfs het gebed vermag
mij niet te helpen, alles lijkt mij een sinistere grap. Andermaal luister ik niet naar de
sluwe stem van den vijand, minacht ik die listige influisteringen, ik hoor ze ook
nauwelijks, want zo sublieme koren klinken in mijn ziel.
Sinds wanneer geloof ik eigenlijk? Dat weet ik niet, dat zou ik niet kunnen zeggen.
Alleen dit: op een dag ben ik neergeknield met bei mijn knieën op den grond, heb
ik aandachtig en uit de volheid van het verlangen en de liefde mijner ziel het teken
des kruises geslagen, met mijn hand mijn voorhoofd beroerend: In nomine Patris,
dan het midden van mijn borst: et Filii, en daarna mijn beide schouders: et Spiritus
Sancti. Amen; en heb ik de gebeden gezegd welke de Kerk ons leert als de
voortreffelijkste. Sindsdien ben ik ontwapend, en heb mij overgegeven. - Het mysterie
rondom mij groeit. Zó, het mysterie der woorden. Hoewel ik vroeger ook reeds
daarover nadacht, treft het mij nu veel dieper. De woorden zijn als lichte wolken
achter welke een onzichtbare realiteit moet stralen die hun den glans verleent doch
die wij met onze lichaamsogen nimmer zien kunnen; alleen onze geest kan haar
vermoeden, plotseling, op zekere ontstellende ogenblikken van uiterst helder gevoel.
Woorden

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

170
zijn tekens, een werkelijkheid dekkend. Verbum Caro factum est. Het Vleesgeworden
Woord is Jezus, de tweede Persoon der Drievuldigheid. Et in hac Trinitate nihil prius
aut posterius, nihil majus aut minus; sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et
coaequales, zoals het luidt in het Symbolum S. Athanasii. De woorden zijn dus een
projectering van God in de zichtbare en de tastbare wereld der mensen. Wat betekenen
dan in goddelijken zin de Bijbelwoorden, de woorden der gebeden van de Kerk, van
de Heilige Mis? Wat is het diepste wezen van de gelijkenissen? Jezus spreekt altijd
in parabels, zoals S. Matthaeus getuigt. De verborgenheden van den Bijbel, van God,
welke ik vermoed onder het geheim der woorden, verblinden en verrukken mij. - De
betekenis van dengeen die schrijft, van den kunstenaar dus die het woord hanteert,
wordt in dit licht gezien heel uitzonderlijk en van welk een verantwoordelijkheid!
Met iederen dag dringt dieper in mij de liefde voor Onze Lieve Vrouwe, de Zuivere
Moeder van Jezus. Regina sine labe originali concepta. Ik begrijp somwijlen den
omvang van Haar waardigheid. Welk een wonder is het al deze dingen te voelen
welke ons begrip verre te boven gaan. - Het is mij soms of ik Gods hand mijn hart
omgrijpen voel met eindeloze tederheid; dan klinken in mij de heilige namen van
Jezus, Maria, en ik moet bitterlijk schreien van liefde en van dankbaarheid om de
zware genade waarmee God ons overstelpt. Ik denk veel aan mijn moeder. Hoe
oprecht heeft zij de waarheid gezocht en met nimmer te stillen verlangen. Zij dwaalde.
Hoe kon het anders, opgevoed als zij was en steeds geleefd hebbend in een protestant
land waar de katholieken vooral in de zogenaamde intellektuele kringen beschouwd
worden als minderwaardige overblijfselen, als fossielen uit een of ander Jura-tijdperk!
Tot alle levensbeschouwingen en mystische surrogaten wendt men zich wanneer de
geestelijke onrust te groot wordt, slechts nièt tot het katholicisme, want dit is immers
een sinds eeuwen overwonnen
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standpunt, een soort veredeld heidendom, alleen nog geschikt voor kinderen en
achterlijken van geest, en waarover ieder modern ontwikkeld mens lichtelijk en vol
mededogen de schouders ophaalt! Ik herinner mij nog mijn eigen mening, toen ik te
Amsterdam studeerde, een twaalftal jaren geleden; de Roomse godsdienst bestond
niet voor ons. Die was onherroepelijk voorbij. Welk een angstwekkende
verantwoordelijkheid hebben de hervormers op hun zielen geladen! Door hen derven
millioenen en millioenen het licht, en versmachten in de duisternis. Ik moet
onafgebroken bidden voor mijn moeder. Ik kan haar helpen.

16 Januari
Een ijdel gesprek gevoerd met lieden die volstrekt niet vijandig tegenover het
Katholicisme staan, het beschouwen als een zeer belangwekkende levensuiting, die
in betekenis gelijk staat met het Buddhisme b.v. en alle andere dromen van den
menselijken geest. Te denken dat ik ook, en nog kortgeleden, zulken
heiligschennenden onzin beweerde, ik mijzelven zéér ruim vond en van een wijde
ontvankelijkheid daar ik al die metaphysische fantazieën met hoogmoedige
welwillendheid bekeek, uitsluitend geschikt om den zwakken enigen steun te geven.
Ik meende mij een trotsen koning, en ik was een jammerlijk blinde zwerver. Ik ontdoe
mij van het oude wezen, ik heb niets, God zal mij alles geven. Ik werp gans mijn
vroeger gedachtenleven van mij af, als waardeloze lompen. Iemand vroeg mij of ik
niet vreesde mij bekneld te zullen voelen binnen de dogma's en onder het autoritair
gezag der Kerk. Ik antwoordde: ‘Sinds ik besloten heb het Doopsel te ontvangen,
denk ik volstrekt niet meer na over die mogelijkheid. En wat zonderling is,’ - voegde
ik er lachend bij - ‘ik voel juist het tegenovergestelde van een druk, ik voel de
bevrijding. Vroeger toen ik God niet kennen wilde en als een wanhopige rond zocht
temidden der leugens, was ik een onvrije, liep ik rond
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in de enge ruimte van een gevangeniscel, en waar ik mij ook keerde, stootte ik mijn
geest tegen de muren. Nu storten de muren, de grenzen vallen weg, eindelijk ken ik
de vrijheid. Het is mij of ik uit een moerassig land waar de atmosfeer stikkend is en
doodsdroef de eeuwige schemering, naar een heerlijk, lichtstralend hooggebergte
trek! De dogma's zijn de gouden palen die den weg wijzen op deze schoonste reis!
- En bovendien, hoe zou mijn geest zich bekneld, beëngd kunnen voelen in Gods
oneindigheid? Ik bemerk nu eerst grondig dat ik, ondanks mijn oprechte bewondering,
niets van het katholicisme afwist, niets kende van zijn eigenlijk wezen. Was de
nederigheid, de deugd bij uitnemendheid der heiligen, mij niet een woord zonder
betekenis? Begreep ik den zin van het lijden? - Alle tegenwerpingen, alle bezwaren,
welke ik zelf vroeger ook geopperd heb, lijken mij nu onuitsprekelijk onnozel, boven
alle mate stompzinnig, want zij komen voort uit een volmaakte onwetendheid. Het
geloof is de bevrijding. Ziedaar een feit dat vast staat. Ik, die nog wachtende buiten
de Kerk ben, ik voorvoel met stadig stijgende verrukking, welke een oneindige
wereld, waar de geest kan reizen, waar de ziel God vindt, Abyssus abyssum invocat,
en waarnaast de zichtbare wereld een te veronachtzamen geringheid, iets niet
bestaands lijkt - dáár binnen de Kerk verborgen ligt, in opperste schoonheid. Hetgeen
ik nu leer en lees van den Rooms-Katholieken godsdienst, in den Catechismus Concilii
Tridentini, in de boeken van Bloy, in het leven van Katharina Emmerich, in
heiligenlevens, en bovenal in den Bijbel en in de gebeden van het Breviarium en van
de Mis, lijkt mij van ouds bekend. Ik herken ze als het ware. Diep in mij, als een
dode lag mijn ziel, en die is nu wakker geroepen. Veni foras! Mijn God, hoe heb ik
zonder U kunnen bestaan?

23 Januari
Ik begrijp nu waarom wij naar Parijs moesten komen. God voerde ons hierheen,
zonder dat wij het wisten,
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omdat wij Bloy nodig hadden om den beslissenden stap te doen. O, het is
bewonderenswaardig hoe ons leven geleid is geworden. Zonder Bloy had ik wellicht
nog jaren rond de Kerk gedoold, alvorens de noodwendigheid te begrijpen van de
eerste werkelijke daad. Hij heeft mij den weg gewezen die naar God voert. Met zijn
boeken en nu met zijn woorden. Zijn geest staat immer gekeerd naar het vuur dat
God is; zijn wezen is liefde, absolute liefde voor God. En hij heeft zich Hem ganselijk
gegeven, onvoorwaardelijk. Te midden der dreigingen en van den haat welke zijn
absoluut christendom wekt, te midden van de menselijke stilte waarmede zijn
konfraters, die povere kwajongens lijken naast dezen eenzamen vriend van God, en
de overgrote meerderheid van zijn geloofsgenoten hem op schandelijkste wijze
omgeven, blijft hij onwrikbaar trouw aan Jezus, aan Maria, aan de Kerk. Hij zingt
zijn liederen van verrukking, hij stamelt zijn verbijstering om Gods mysterie;
aanbiddend, de ogen blind van tranen, spelt hij de Schriftuur; hij geselt de lauwen,
de Pharizeërs, de geestdriftlozen; waar of door wien ook aan Jezus niet alles gegeven
wordt, werpt hij zich op als kampvechter van de glorie en toornt geweldig. En deze
zelfde geweldenaar brandt van een oneindige tederheid. Denkend aan Jezus' liefde,
aan Onze Lieve Vrouwe, wier waardigheid boven elk menselijk begrip verheven is,
schreit hij van liefde. Zijn boeken en zijn leven vormen te saam een zang van liefde
voor God, zoals er zéér zelden weerklonken heeft in een mensenziel. Hij is een
eenvoudig man. Hoe slecht moet men hem gelezen hebben of kennen, om hem te
betichten van hoogmoed! Deze beschuldiging is absurd. Hij is een héél nederig mens,
een christen in de waarachtige, de sublieme betekenis van het woord, een minnaar
van Jezus die zich offert voor den Meester, en wien dreiging, noch lijden zullen doen
wanken. Hij is een mens van levend geloof.
Zoals hij zich geeft in zijn boeken, geeft hij zich aan God, aan de wezens die hem
lief zijn, aan zijn vrienden, - ganselijk en zonder voorbehoud. Edelmoedigheid en
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tederheid zijn de hoofdtrekken van zijn wezen, hij is mild op alle wijzen. Heeft er
iemand, nà het Evangelie en na enkele heiligen, schoner en diepzinniger gesproken
over de armen, over den arme in wien hij den Arme bij uitnemendheid aanschouwt?
Vrees noch listige overwegingen doen hem aarzelen getuigenis af te leggen. Ik begrijp
nu waarom hij sommige zielen zo diep treft. Hij spreekt altijd over God. Zijn ziel
weerklinkt van God.
Bij hem heb ik het katholicisme gevonden, niet als een morele sentimentaliteit,
maar als een mannelijke, alles doordringende levensbeschouwing. Ik lees nu le Salut
par les Juifs, dit boek vol wonderbare, mystieke vermoedens van wat verborgen ligt
in de diepte der woorden. Ik begrijp dat Hello versteld stond over Bloy's exegese en
van bewondering popelde. Er gaat een suizing van grenzenloze liefde voor God door
zijn woorden, zoals een grote wind een woud doet sidderen. Het doet u vermoeden
de boven elke uitdrukking verheven grootheid van God, en de éénheid. De Bijbel is,
indien men aldus op menselijke wijze mag zeggen, het levensverhaal der
Drievuldigheid. Hoe wordt uw geest verblind van verrukking door zulk een visie.
Liefde en aanbidding doorhuiveren u. Ge kunt den tekst niet verklaren tot in zijn
diepste betekenis, ge kunt den zin niet doorgronden, maar ge weet immer Gods glorie
achter de woorden, en welk een verschrikkelijk licht straalt u tegen! Door Bloy heb
ik begrepen en gevoeld dat de woorden van God het leven geven aan de ziel en den
geest een wonderbaar voedsel zijn. En nergens, nergens elders kunt ge dit vinden,
dan in de Kerk, want dáár is het Brood, dáár is Jezus.
Ik kan geen woorden sterk genoeg vinden om de jubeling te uiten van mijn hart
nu ik binnen zal treden in de Kerk, nu wij, Christine en de jongen en ik deel zullen
hebben aan de Communio Sanctorum, deze wonderbare gemeenschap der zielen. Ik
heb aldoor het Kruis voor mij zweven, het wijst mij den weg, ik volg in de schaduw
van dit eeuwige teken.
Ik zou mijn geest begrenzen door het Katholicisme!
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En ik heb de eeuwigheid, ik heb God! - Hoe kan men zich bekneld voelen in de
Waarheid? Wanneer ik den een of ander zeg: ik word Christen, dan doet die
mededeling bijna allen niets, absoluut niets; het laat hen volkomen koud. Zo ik hun
kon aankondigen dat ik honderdduizend gulden ontvangen zou, hoe zouden zij mij
gelukwensen! - Wel zeggen zij: het is te begrijpen; de godsdienst is zo troostvol, is
een steun. - Neen, neen, en neen! Het geloof is niet een troost, of een stokje waarop
men stut; het is het leven zelf. Ik heb God nodig, zoals mijn lichaam het bloed; God
is het bloed van mijn ziel. - Er moeten bedwelmende zoetheden zijn, de heiligen
spreken er van - welke God schenkt. Maar de angsten en de pijnen en de strijd
dierzelfde heiligen! De godsdienst is geen gemoedelijk gekweel, noch een manier
om het aardse bestaan zo rustigjes mogelijk door te kruipen, noch een warme stoof.
De godsdienst is God dienen, den eigen wil vervangen door den wil van God. En
daardoor worden de waarden van alle dingen gewijzigd. Het leven staat in het licht
van het bovennatuurlijke.
Ik begrijp nu welke onverbreekbare solidariteit de zielen onderling verbindt. Er
gaat een verborgen wisselwerking van de ene naar al de anderen, en van al de anderen
naar de ene. Een ieder is als het ware verantwoordelijk, op zekere wijze, voor het
lijden, moet rekenschap afleggen voor de zonden en de misdaden welke gepleegd
zijn en worden en zullen worden. Wij kunnen en moeten elkander helpen; wij kunnen
door daden en door gebeden vergelding geven aan God voor een ziel. Van hoevele
zielen hebben de heiligen niet het heil bewerkt met hun handelingen en hun lijden?
Zijn wij allen niet bestemd heiligen te worden? Vormen wij niet de strijdende Kerk?
Worden wij niet aan elkander geketend op wonderbare, goddelijke wijze door de
Communio Sanctorum? Mijn God, hoe schoon, hoe diep, hoe aanbiddenswaardig is
dit al! Ik dank U, Vader die in de hemelen zijt, voor de genade van het geloof, voor
de gaven waarmee ge ons overstelpt hebt, ons arme kinderen, die zonder Uwe
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hulp nimmer gevonden hadden en somwijlen zo doodsbedroefd waren om de
verschrikkelijke eenzaamheid onzer harten. U te mogen kennen, U te mogen naderen
op onze knieën, schreiende, schreiende van liefde! Het is zo onzegbaar heerlijk, het
is zo zwaar, het is zo eindloos zoet. Langs de donkere verlaten wegen hebt ge ons
naar Uwen Zoon geleid, naar mijn groten broeder Jezus, dien ik liefheb, dien ik
liefheb, dien ik liefheb... - Ik zie het leven en den dood, de mensheid en gans het
heelal met zijn zonnen en gedoofde werelden, in het licht van het absolute
Christendom waarvan de Katholieke Kerk de zichtbare vorm is, en alles wordt zéér
diep en vol mysterieuze betekenis. Het middelpunt der zichtbare historie is de
menswording van Jezus, is het in tijd en ruimte Mens-worden van God die Liefde
is. De zoon van God leeft op de aarde als een mens, vervult de Wet en de Profeten,
en verlost ons met zijn nameloos Lijden en zijn Bloed. In zijn Ziel al de noden, al
de verloocheningen, al de zonden, al de misdaden en al de smarten vergarend en
doorlevend in uiterste verschrikking - zweette Hij niet bloed in den tuin van
Gethsemani? - en aan zijn edel Lichaam boetend met pijnen waarvan geen verbeelding
zich een voorstelling maken kan, door kneveling, door geseling, door smaad, door
kruisiging, en aldus vergeldend bij God onze snoodheden en ons bevrijdend van het
tè veel, van dat wat boven onze krachten zou gaan, - is het niet onnozel dit heilig
geheim te beroeren met onze woorden? Biddende wachten is het enige, en met gebed
en met daden (is het gebed niet de meest machtig werkende daad?) den matelozen
last welken Jezus draagt, te verlichten, als het ware mede te werken aan de
Verlossing.Iets dat bijna elk onzer kennissen mij tegenwerpt, is dat men absoluut niet de
noodzakelijkheid begrijpt van een toetreding tot de Kerk; men kan God naderen,
zich in Hem verliezen, even goed, zo niet beter, buiten den godsdienst; men kan ook
buiten de Kerk een diep zieleleven hebben, etc. Er moet reeds een grote innerlijke
verandering
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in mij plaats hebben gehad, dat die bezwaren mij toe klinken als uit een andere wereld
komend welke ik vergeten heb. Het is mij vanzelfsprekend dat alléén in de Kerk ge
God kunt kennen, want daar alléén is Hij werkelijk aanwezig op het altaar, onder de
gedaante van het Brood. De Kerk is de weg naar God; de Kerk of duidelijker gezegd:
God, dat is de Drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, geeft ons door
de Kerk de middelen om God te omvatten, om Hem te kennen; want zij geeft ons de
middelen, om heilig te worden. Een Christen moet streven naar het hoogste, naar de
heiligheid, daar alléén de heiligen Hem kunnen naderen, zich in zijn grenzenloze
heerlijkheid kunnen verliezen.
In een zieleleven buiten de leiding der Kerk zoekt ge u-zelven, het wordt een
zelfvergoding, en ge verwijdert u immermeer van God. Een gelovige zoekt God,
nooit zichzelven.
De goddelijke ordening der Kerk temidden van den chaos van het leven is
onuitsprekelijk schoon.

4 Februari
Christine en ik spraken vanavond over de mensen die wij kenden, over onze vrienden
en kennissen, en zij zeide den indruk te hebben, of zij niet waarlijk leven. Dat is zo.
Ik zie hen en ook mijzelven, vóór ik de genade van het geloof ontving, als fantomen
ontstellend nodeloos zich bewegen, wier gebaren zonder zin zijn in de verschrikkelijke
leegte. Zij schijnen mij te wonen in een killen nevel, zij verbeelden zich te handelen,
iets te verwerkelijken, en zij doen niets, zij volbrengen niet één daad. Wat zeggen
zij toch? Hun monden gaan open als van vissen, en er breekt geen levende stem uit;
hun lichamen lopen ergens heen, hun geest meent te denken; zij draaien, zonder het
zelve te weten, in een vast gesloten cirkel, zoals gevangenen in een kleine,
hoogommuurde binnenplaats, aldoor hetzelfde wanhopige pad betreden.
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Ik zie de jaren van mijn eigen verleden, als één langen donkeren dag, en mijn ziel
was een dode. Doch zonderling, wij denken nu veel meer dan vroeger aan onze
vrienden, aan de wezens die ons lief zijn, aan de mensen, aan de onbekenden aan
wie wij verbonden zijn door den geestelijken band der Communio Sanctorum; wij
kunnen hen nu helpen, wij moeten hen nu helpen.
Meer en meer leer ik bidden met aandacht. Dan zegt ge levende woorden, dan
doet ge werkelijke gebaren, en volvoert een daad. Ik vraag aan Onze Lieve Vrouwe
mij te leren bidden, mij Jezus te leren liefhebben.
Ik herlees en herlees het wondere levensverhaal en de openbaringen van Anna
Katharina Emmerich. Zij zag de werkelijkheid.

13 Februari
Maandagmorgen. Te Courcelles bij Méréville. Gisteren in dit gehucht aangekomen,
met de vrienden die, hartelijk, ons hun buitenwoning hadden aangeboden voor een
verblijf in zuiverder lucht, voor den jongen. Des avonds vertrokken zij weer naar
Parijs, en ik wandelde alleen door den maannacht huiswaarts. Straks ga ik Christine
en Pieterke van den trein halen, aan het station te Méréville. Ik heb wat vuur gemaakt
in de grote benedenkamer, want zodra de zon, die dit helder zomerhuis doorstooft,
onder is, wordt het kil. Het is een diep genot, in de wijde zuivere stilte van het land
te toeven. Geen geraas, geen mensen; alleen de vroege lente vult met haar blinkend
licht den hemel en de aarde. De tijd, de acht dagen welke wij drieën hier zullen
doorbrengen, zijn voor ons een retraite, en wij willen ons voorbereiden, met al de
liefde waartoe wij in staat zijn, tot het grote gebeuren van de komende week, wanneer
de jongen en ik, den 24sten Februari, in festo S. Matthiae, het Doopsel en Christine
en ik eindelijk het Sakrament van het Huwelijk zullen ontvangen. De grote rust en
de eenzaamheid, waarin mijn hart hier klopt, doen mij onnoembaar goed.
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De hoge muur welke de open plaats vóór de woning omgeeft, sluit mijn aandacht in
afzondering, en zonder stoornis kan ik mij richten naar de werkelijkheden. En bidden
en nadenken. De macht van het gebed wanneer ge volkomen zuiver zoudt zijn van
geest en van lichaam, zoals de heiligen wel waren in vele ogenbikken van hun
godgewijde leven, moet grenzenloos zijn; mijn bidden is slechts een wankel stamelen
en zonder invloed, maar hoe voel ik dat het werkelijk gebed God als het ware geweld
aandoet. Et omnia quaecumque petieritis in oratione credentes, accipietis.
Jezus, Gij zijt mijn Broeder. En terwijl ik u dien naam geef, ril ik van ontroering.
Ge zijt onbereikbaar hoog en heilig, mijn geest duizelt over den afgrond van uw
geheim, en toch Gij alléén, Gij alléén geeft mij den vrede en de diep-innerlijke,
uitbundige vreugde. Gij zijt boven al mijn woorden, en Gij zijt het Dagelijks Brood.
Ik kan dat niet bevatten. Ik lig doodstil en zie niets meer dan een verschrikkelijk
Licht. En dat is rond als een Hostie. Gij geeft Uw Lichaam en Uw Bloed, en ik kan
U niets geven, Jezus, ik heb niets, ik ben een arm mens die mateloos naar U hongert.
Ziehier mijn ziel; ik leg haar in de holte van Uw Hand. Zij is vuil en vol modder;
maar is zij niet kostbaar en van uiterste waarde? Rust zij niet zwaar in Uwe Hand?
- Want ook voor haar hebt Gij, Gods Zoon, vergelding gegeven door Uw lijden aan
Onzen Vader. Nu zie ik tegen den hemel de grote gedaante van het Kruis waaraan
de bloedige tropee van Uw gemarteld Lichaam gespijkerd hangt, en het Bloed stroomt
over mij. Het is dat Bloed dat mijn ogen heeft genezen van de blindheid. Waardoor
heb ik het verdiend? Ik ben zo klein, zo gering, zo nietswaardig, zo walgwekkend,
en toch hebt Gij niet geaarzeld mij aan te raken, et exsultavit spiritus meus in Deo
Salutari meo. O, Uw liefde deinst voor niets en is oneindig. Gaaft Gij ons niet de
Kerk? Tekendet ge niet de dagen tot feesten? Is elke dag niet door U een eeuwigheid
geworden? De woorden en de gebaren der Mis, de gebeden van het Breviarium, gans
de heilige Liturgie
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storten zich naar U als rivieren naar den oceaan. Gij koepelt, lijk de hemel over de
aarde, over mijne ziel, en ik ril van woordenloze verrukking, mijn Jezus, mijn lieve
Heer.

17 Februari
Vrijdag. De dagen zijn boordevol. Bidden en nadenken en het spreken over de
wonderen. Rondom ons de schoonheid der aarde, en in ons het immer machtiger
stijgend verlangen naar den Doop en het Huwelijk. Ik sta nog buiten, maar ik vermoed
de schoonheid en de verrukkingen van het nieuwe land. Wij bidden tot Onze Lieve
Vrouwe, de Moeder van Jezus, tot de Maagd die de tempel was en het altaar waar
het Kind rustte vóór zijn geboorte, wier hart doorboord werd door de Zeven Zwaarden
van de Smart om het Lijden van haren Zoon en haren God, en bloedend medeleed
en voor ons mensen bidt, die niet weten wat wij doen; - ondersteun ons, Machtige
Maagd, geef ons kracht, leer ons bidden en God liefhebben met geheel ons hart, met
geheel onze ziel, met gans onzen geest, o Moeder der goddelijke genade.
Ik verlang ontzaglijk naar den Doop, naar de zuiverende hergeboorte. Dan zal ik
het leven kennen. Ik ben nog een dode, ik ben nog geen levend deel van Jezus. Het
gaat alles boven mijn bevatting, ik geef mij over, wij zijn in Uwe handen, Jezus; doe
met ons wat Gij wilt, hetgeen Gij in Uw wijsheid nodig weet. Alles wat Gij ons geeft,
vreugde en smart, geluk en rampen, is een goddelijke gave en dus aanbiddelijk.
Als nooit te voren, heb ik gevoeld dat ik thuis kom, wanneer ik een kerk binnentreed
waar de kleine lamp voor het altaar brandt. Ik weet Zijn aanwezigheid, Jezus is dáár
en Zijn oneindige barmhartigheid valt over mij als een sterren-regen.

20 Februari
Hedenavond naar buiten tredend om het hek te gaan sluiten, bleef ik, overweldigd
door het schouwspel van
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den nacht, stilstaan in de opening der deur. Mijn God, wat was dat schoon! Zacht
riep ik Christine, die bij mij kwam. Wij stonden hand in hand. De aarde was zwart
en vol geheim als gesloten ogen. Maar naar boven sprong mijn blik, naar den
sterrenhemel, en ik weidde mij aan de bevonkte velden; de sterren, zij waren er alle,
àlle, de ontelbare hemellampen. En er daalde van de hemelse luchters ene wondere
zacht-lichtende zegening neer over de zwarte en smartelijke aarde. - Dit al is nog
slechts het zichtbare en het vergankelijke, en het is reeds boven elke uitdrukking
schoon. Hoe moet de onzienlijke wereld zijn die tijd noch ruimte kent, waar de
geestelijke sterren schitteren, waar Gods oneindige glorie, in alle eeuwigheden,
onverminderd en onmiddellijk voor de ogen onzer zielen die zien zullen, straalt? O, het heimwee naar het Paradijs!
Morgen keren wij huiswaarts. De afzondering midden in de zuivere stilte der eerste
lente-dagen deed ons goed. Niets stoorde het peinzen en het bidden. Ik overzie nu,
zover het mogelijk is, het verleden. Ik wacht God.

23 Februari
Donderdag. Het zijn dagen van onzegbare ontroering. Wat wij voelen, wat in ons
omgaat, kan ik niet onder woorden brengen. Een macht trekt ons aan, het
bovennatuurlijk geweld der Liefde zuigt ons op als een onweerstaanbare maalstroom,
en in de diepte zullen wij God vinden. Het is verbijsterend, en bovenmate zoet, om
stil neer te liggen in stemmeloze aanbidding en dankbaarheid. Nimmer, neen nimmer
had ik den omvang van de genade kunnen vermoeden. Alles is veranderd, alles staat
onder een ander licht. - Il wil alles in mijn hart bevatten: God en zijn
ondoorgrondelijkheid, Jezus, Maria, - o, louter deze namen overstelpen mij! - mijn
vrouw, ons kind, mijn moeder, mijn vader, Bloy en de zijnen, allen die ons lief zijn,
alle mensen... - Vanmorgen in de Sacré-Coeur heb ik met geweld gebeden, mijn
wezen stortte
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zich naar Jezus. Te verbranden, te vergaan door het vuur, dat zijn liefde is, is mijn
verlangen. Doch hoe armzalig blijft mijn onmacht, hoe stumperig is het gestamel
van mijn ziel. Ik mocht mij bergen tussen Uw armen, Jezus, ik mocht verzinken in
den afgrond van Uw Hart, de bron van Uw Bloed, ik Uw povere minnaar, die mij
aan U vastklamp voor eeuwig. Ego amo te, mi Jesu amantissime.
Ik heb slechts één droefenis: dat mijn moeder niet meer leeft, dat ik haar niet
zeggen kan dat ik de waarheid en het leven gevonden heb. Zij had mijn vreugde
ganselijk begrepen. Zij weet nu ook. Ik kan vergelding geven voor haar dwalen,
biddende haar helpen, zeide mij kapelaan Langlois. Zij behoort ook tot de
Gemeenschap der heiligen!
Bloy is mij een vriend geworden in den korten tijd dat ik hem ken, zoals ik nimmer
had. En ge kunt niet anders dan van hem houden, van dezen man wiens wezen verteerd
wordt door het zachte en geweldige vuur van de liefde voor God.

25 Februari
Gisteren is het gebeurd. Gisteren. Den feestdag van Sint Matthias, den Apostel, door
den Heiligen Geest aangewezen als plaatsvervanger van Judas. Men zou zuiverste
engelenwoorden moeten hebben om in volkomen omvang te kunnen zeggen wat er
in werkelijkheid geschied is. Onze jongen en ik hebben het Doopsel ontvangen,
Christine en ik zijn gehuwd. Jezus heeft ons verlost en gezuiverd; wij zijn herboren.
Wat wil ik neerschrijven van het onbeschrijfelijke? Onder de woorden van den priester
viel het oude leven van mij af als vuile lompen, een nieuw lichtschijnend gewaad
werd mij omhangen. De priester dreef de troebele duisternis van het verleden uit mij,
mijn lichaam werd zuiver, een albasten vaas gelijk, waar binnenin de hevig zachte
vlam der ziel nu vrijelijk branden kan.
Welk een dag! Reeds vroeg waren wij met ons drieën in de St. Médard, onze
parochie-kerk, en bleven wachtende
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bidden. Verlangen en vrees, ontzag voor het enorme dat ons gebeuren ging, hielden
mij bevangen. Nimmer, nimmer zal ik die uren vergeten. De gebeurtenis van dien
dag is het centrum van mijn leven, voor altijd. Ik ben nu een Christen. Mijn God,
Uwe genade is zo zwaar, en mijn verrukking staat naar u, als een berg in het
hemellicht. Ik ben een Christen. Ik ben een Christen. En dat is geen droom, dat is
geen schoon spel der verbeelding, dat is geen zelfbegoocheling met wel-klinkende
woorden, dat is geen schone schijn noch troostvolle leugen, néén, het is werkelijkheid
voor eeuwig. Ik ben Christen voor alle eeuwigheid.
Toen kapelaan Langlois en de Bloy's aangekomen waren, begaven wij ons naar
de Doopkapel. Allen traden binnen het hek, ik alleen moest er buiten blijven, stond
daar als een bedelaar. De priester en Léon Bloy zeiden afwisselend de verzen der
Psalmen, ik beantwoordde de vragen, ik bad, geknield vóór den drempel, het Pater
noster; eindelijk mocht ik binnenkomen, werd ik gedoopt. Ik heb de macht van de
gewijde vingers van den priester gevoeld; de zuiverende macht van het Sakrament
doordrong ziel en lichaam, ik heb het ontvangen in gans zijn omvang,
onvoorwaardelijk, aangezien ik niet gedoopt was. Welk een daad verricht de priester!
Hij heeft mijn ziel ontboeid, hij heeft den kwaden vijand uit mij gedreven, en toen
hij de woorden over mij sprak: Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti, was ik een rein kind zonder zonde. Ik stond in onmiddellijke beroering met
het bovennatuurlijke. Schreiende van vreugde omhelsden wij elkander. Het is van
zo oneindige verrukking, Gods genadevolle liefde als het ware tastbaar te ervaren.
Ik ben nu bekleed met Christus. Het is duizelingwekkend schoon. - Nadat ook
Pieterke gedoopt was, voor wien al deze wonderen zo natuurlijk zijn en wiens ziel
beefde in zijn kinderogen, werd ons huwelijk in een andere kapel gezegend. Nu zijn
Christine en ik waarachtig getrouwd, zijn wij onverbrekelijk één geworden, zoals
Jezus verenigd is met de Kerk. Wat
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kunt ge anders dan snikkende neerknielen en de heilige Namen stamelen!
Na afloop der plechtigheid zijn wij gezamenlijk met de Bloy's en kapelaan Langlois,
naar Montmartre getrokken, naar de woning van mijn peter, waar een feestelijke tafel
gereed was gemaakt. Nu weet ik wat het is, de christen-vreugde en de vrede-volle
diepe blijdschap. Het was een waarachtig feest. En aller ogen hadden een wonderen
glans, dien dag. Eerst laat in den avond keerden wij huiswaarts. Hoewel ik den
omvang van hetgeen met mij gebeurd is niet bevatten kan, noch begrijpen, voel ik
den volslagen ommekeer. Ik ben vrij, de ketenen zijn van mij afgenomen, mijn ziel
kent geen belemmering meer, en mijn verstand heeft rust. Alles wat mij vroeger
waardevol was en waaraan ik aandacht meende te moeten verlenen, is weggevallen.
Ik herken mij zelven niet, terugblikkend naar het verleden. Ben ik die dwaas, die van
onrust-bezetene, die gejaagde en die zoekende, welke zo rampzalig rondzwierf en
met zijn angst trachtte te spelen en den vrede niet vinden kon? Ben ik die onnozele
welke zijn honger naar God te stillen poogde met den tijdelijken schijn en zich
misleidde met hoogmoedige leugens? - Ja, ik verlustigde mij in eigen bloedende
wanhoop; ik zelf en het leven golden mij het schouwspel van een zinlozen chaos. Ik
lachte om den godsdienst als om een poveren droom, waarmede een moderne geest
volstrekt geen rekening meer te houden heeft. En ik vond het ruim en superieur,
zowel het ‘ja’ als het ‘neen’ en al de schakeringen daartussen, volmondig te kunnen
beamen! Ik was een belachelijke gek met blindheid geslagen. - En nu zie ik.
Wonderbaar is het. Nu lig ik geknield in Gods woning. Eerst nu vangt mijn werkelijk
leven aan. Ik verwerp al het vroegere, mijn meningen, mijn gedachten, mijn daden,
mijn woorden, mijn verlangens. Ik behoor U, mijn God, U alleen; neem ons, doe met
ons volgens Uwen wil. Fiat voluntas tua. Het is zo bitter te weten, dat wij, die beweren
U, Jezus, lief te hebben met gans ons wezen, en U kennen als de Waarheid
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en de Liefde, en naar U verlangen als naar het opperste bezit, immerdoor U zullen
doen lijden, opnieuw de nagels slaan - wij altijd wankele mensen - door Uw heilige
Handen, die ons het leven gaven, door Uw gebenedijde Voeten die de aarde wijdend
betraden, opnieuw de Doornenkroon met geweld zullen pressen op Uw hoofd, nadat
wij opnieuw U de verschrikkelijke uren in den Olijftuin, toen Gij bloed zweette,
zullen doen doorleven. Ik moet afstand doen van alles, en U volgen. Zegt ge niet, op
den dag van mijn doop, in het Evangelie van de Mis, deze woorden: Tollite jugum
meum super vos... Jugum enim meum suave est et onus meum leve. Het moet een
verborgen zin hebben dat mijn Patroon is Sanctus Matthias, de Apostel van den
Heiligen Geest, en dat de Doop en het Huwelijk hebben plaats gehad vlak voor den
aanvang van de Grote Vasten. En welk een mysterieuze band is er gelegd tussen
Léon Bloy en de zijnen, en ons! Met heel mijn hart dank ik God, dat Hij mij tot dezen
man geleid heeft. Dezen ochtend woonden wij met ons drieën de Mis bij in de kapel
der Benedictinessen, de eerste maal dat ik als christen die heilige handeling gebeuren
zag. Bevende lag ik geknield, en ik voelde nimmer het mysterie zo duidelijk aanwezig,
daar voor mij, rondom mij, in mij; een onbeschrijfelijke vreugde doorgloeide met
hevigst licht mijn wezen. Ik verlang mijn God, Jezus lief te hebben en Hem die de
smart aan zijn hart drukte als zijn heerlijke Bruid, gelijkvormig te worden. Ik vraag
U de Liefde en het Lijden, te lijden uit liefde, en zal mij daardoor niet de opperste
vreugde gegeven worden?
Het is moeilijk terug te keren in het gewone leven met zijn dagelijkse bezigheden,
en toch, hoe doorschijnt God de dagen! Wij moeten onze taak volvoeren, den weg
volgen welke ons gewezen wordt. En zijn de moeiten en de noden en alle
beproevingen niet licht te dragen en zoet, zelfs het felste leed, wanneer ge het
aanneemt als gaven van God, aan Jezus denkend die zo onnoembaar leed om ons te
verlossen, en indachtig dat, door te lijden, gij Jezus helpt en zielen redden kunt?
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Christine zeide mij dezen avond: ‘Hoe wonderbaar is de liefde! Wij geven onze liefde
aan elkander, milder, overdadiger dan ooit te voren, wij geven liefde aan degenen
die ons dierbaar zijn, aan de vrienden, aan de doden, wij geven liefde aan de
onbekenden die Jezus van node hebben en Hem niet kennen. Met liefde omgeven
wij de lijdenden, de armen, de vagebonden, en degenen, die van allen verlaten zijn.
En hoe meer ge geeft, des te onuitputtelijker wordt de schat waaruit ge neemt.’ -

7 Maart
Dinsdagmiddag. Met iederen dag wortelt het geloof dieper en hechter in mijn ziel,
en ik verwonder mij erover hoe mijn wijze van denken en voelen ganselijk veranderd
is en immer meer mijn aandacht uitsluitend naar God gekeerd staat. Sinds ik gedoopt
ben, is het mij of alle hinderpalen zijn weggestoten, en zonder aarzeling, verlangend
omdat ik nu weet dat de Kerk mij de waarheid geeft, neem ik alles aan wat zij leert.
En het verbaast mij grotelijks: geen enkele tegenwerping komt in mij op; ik begrijp
onmiddellijk de goddelijke ordening, en elke instelling, elk voorschrift komt met een
geestelijke behoefte overeen. Bovenal, ik voel mij vrij, de verste mogelijkheden zijn
mij teruggegeven, ik leef voortdurend in beroering met het bovennatuurlijke, mijn
ziel is levend geworden door het Sakrament van het Doopsel. Mijn leven, heel mijn
denken en mijn voelen is doordrongen van de gedachte aan God. De oude tweespalt
tussen geest en leven is volkomen weggevallen, het begrip van tijd verdwijnt als een
waanbegrip, ik ben een tijdgenoot van Sint Franciscus zowel als van Sint
Christophorus en Sint Benoît Labre, en deze gelijktijdigheid is geen droom, geen
zelfsuggestie maar diepe, waarachtige werkelijkheid. Dat er vliegmachines door het
luchtruim snorren, dat de wetenschap de verschijnselen tracht te analyseren en meent
ze te verklaren, dat er een zogenaamde vooruitgang zou zijn, die langzamerhand de
oplossing van het levens-
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raadsel zou brengen, dat volken oorlog voeren, dat geleerden dikke boeken schrijven
en ministers uiterst gewichtige wetsvoorstellen indienen, - al deze daden hebben
niets te beduiden naast de schijnbaar schamele gebeurtenis van het gebed, nu of tien
eeuwen geleden, van een heilige of van een vroom kind, die den Vader vragen dat
Zijn wil geschiede zowel op aarde als in den hemel. Materiële behoeften zijn van
geen belang. Quaerite primum regnum Dei, et justitiam ejus; et haec omnia adjicientur
vobis. Ik behoor Jezus toe; waar Hij niet is, wil ik niet zijn. Alleen Jezus volgen en
liefhebben, dat is mijn enig verlangen, dat is de enige bezigheid; de rest is ijdel
tijdverdrijf, en men verknoeit zijn leven. - Jesu, Jesu, suscipe me.

9 Maart
Ik heb gelezen en nagedacht, biddende gepeinsd over de Eucharistia, het heilig Brood,
dat door de wijdende woorden, als het ware door het bevel van den Misopdragenden
priester Jezus' werkelijk lichaam is geworden, waarmee Hij geleefd en geleden heeft
op aarde, dat van gedaante veranderde op den berg, dat gegeseld en aan het kruis
genageld werd, en dat in heerlijkheid ten hemel opvoer. Welk een onvatbaar wonder!
Welk een duizelingwekkend geheim! En van welk een oneindige liefde getuigt deze
goddelijke nederigheid. - Een mens die communiceert, ontvangt God. En dit is geen
beeldspraak, geen symbool. Die bete broods, die Hostie is waarachtig Jezus' lichaam.
Mijn lichaam zal dus gevoed worden door het Zijne, mijn ziel door Zijn goddelijkheid.
Vrees en verrukking doorwoelen mij bij die gedachte. Wordt niet alles zinloos
hierneven, en mocht ge niet altijd schreien van vreugde en van droefenis om uw
onwaardigheid en om Zijn nimmer deinzend erbarmen? Ik begrijp degenen die alles
verlaten om den groten Koning te volgen en te dienen; ik begrijp nu dat Angela di
Foligno op geen andere wijze het verschrikkelijke geweld harer vervoering wanneer
zij Gods naam hoorde, wist te uiten, dan met een schreeuw.

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

188
Nadat ik 's morgens enige uren bij kapelaan Langlois was geweest, heb ik den verderen
dag bij Léon Bloy doorgebracht, die juist een vriend, een oud-aalmoezenier van de
Franse vloot op bezoek had. Ik zal nooit dezen middag en dezen avond vergeten.
Bloy sprak over den Bijbel. Ik luisterde met bevende gedachten; ik zag telkenmale
in den spiegel zijner woorden als een schamp der Waarheid; ik weet niet, hoe het te
zeggen. Alle figuren storten zich tezamen tot één figuur; er vaart bij ogenblikken
een vlaag licht over mijn geest, hij doet mij, in plotseling jubelende verrukking, Gods
oneindige heerlijkheid voorvoelen; God is het centraalpunt van zijn denken, van zijn
voorstellingen en van al zijn begrippen. Bij hoe weinigen vind ik de volheid van een
dergelijk geloof, zulk een absolute overgave aan God, en zulk een absolute liefde.
In den avond, toen wij aan de tafel in de woonkamer rond de lamp gezeten waren,
door de diepe stilte omgeven, want van de grote stad drong geen geringst gerucht tot
deze woning door, welke in de beschermende schaduw van de Sacré-Coeur gelegen
is, - en toen er gesproken werd over la Salette, over Mélanie, over de heilige Kerk,
en over de lauwheid, de onverschilligheid en de vijandige gezindheid van de overgrote
meerderheid der mensen tegen het Christendom - was het mij of wij christenen waren
van het einde, of van den aanvang, christenen der katakomben.
Het heimwee, dit onbestemd maar verterend verlangen waarvan ik vroeger niet
begreep waarheen het mij snikkende joeg, - hoe weet ik nu dat het mij drijft met
overmachtig geweld naar God! In ons dragen wij, diep verborgen, een beeld van den
verloren Tuin der Lusten, en is de wilde onrust der ongelovigen, van degenen die
God niet kennen, niet een blind zoeken naar dien heerlijken Hof? De zielen zijn
geschapen door God, en zij herinneren zich haren Vader, zelfs in diepste
verdorvenheid.
Het is een brandende vreugde, al deze gedachten te voelen welke boven ons
menselijk begrip uit gaan. Ik staar met biddende ogen in de geheimen. Ik weet en
voel
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een onmetelijk licht achter den schijn van het zichtbare. Ik weet dit door het geloof,
en het is mij, o wonder, onwrikbaarder zekerheid dan al wat ik met mijn lichaamsogen
zien of met mijn handen omtasten kan.
O Maria, Gouden Woning, Toevluchtsoord der zondaars, bid voor ons tot den
Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.

27 Maart
Zo de Biecht ingesteld ware door een mens, deze had daardoor een diepe kennis der
menselijke ziel getoond en een wijze weldaad verricht. Maar de Biecht is meer, wij
weten het, en ge voelt dit wanneer ge geknield ligt bij den priester, ge het meest
verborgene van uw ziel bloot legt, en ge tenslotte de woorden hoort: Ego te absolvo
a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. - Dan is de last van u
genomen, dan is de troebele donkerte der zonden uit u gedreven, is het u weer licht
en vreugdig te moede. Hoe voelt ge in dit Sakrament de bovennatuurlijke macht van
den priester, den plaatsvervanger van Jezus. Ge spreekt tot Jezus, Jezus vergeeft uwe
zonden. Ge waart gevangen binnen de ketenen van uw zonden. Jezus ontbindt ze,
en ge ademt weer vrij, ge zijt herschapen. Ik heb de realiteit gevoeld van die innerlijke
verandering. Dat God den mensen dit genademiddel gegeven heeft om hen te helpen,
op bovennatuurlijke wijze, in den strijd tegen het kwade, het is wonderbaar. De broze
en gebrekkige menselijke natuur kan niet uit eigen kracht den weg naar God, zonder
wankeling betreden, zij heeft immer den goddelijken bijstand nodig. En daarvoor
gaf God de zeven sakramenten.
Over veertien dagen zullen de jongen en ik onze eerste Heilige Communie doen,
zal ook Christine, die sinds haar jeugd de Kerk ganselijk verlaten had, weer ter hoogtij
gaan. Den heiligen Woensdag, van de Grote Week, zullen wij drieën, met onze peter
en meter, des morgens om 8 uur, onder de Mis door kapelaan Langlois opgedragen,
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in de Sacré-Coeur communiceren. De gedachte aan wat dan gebeuren zal, verbrandt
mijn hart van liefde.
Menigen dag brengen wij door bij de Bloy's en het is een diepe vreugde zich als
christenen met elkander verenigd te voelen in de liefde voor Jezus en Maria. Welk
een geestelijke innige verwantschap bindt ons aan deze buitengewone wezens!
Wanneer ik nu met andere mensen ben wier denken niet uitsluitend gekeerd staat
naar God, heb ik het drukkende gevoel kostbaren tijd te verknoeien met onzin en
ijdele woorden. Ik verveel mij! Eigenlijk moet ge altijd stil en vol wachtende aandacht
zijn, zacht spreken, opdat ge, wanneer het ook zij, de stem van God en van de heiligen
in uwe ziel vernemen kunt.

31 Maart
Van morgen de Mis bijgewoond in de kapel der Benedictinessen, waar wij bijna
iederen dag komen. Het is in festo Pretiosissimi Sanguinis D.N.J.C. Wéér doorvoer
mij de huivering der heilige aanwezigheid. De priester nadert, het Lichaam houdend
tussen den duim en den eersten vinger van zijn rechterhand, tot degenen die aan de
Communiebank geknield liggen, en hij zegt tot elk, de Hostie hem in den mond
gevend: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam.
Amen. Ik beef van ontroering. Het is zo ontzaglijk wat daar gebeurt. Ik zie de ronde
blanke Hostie, en dat is Jezus, dat is Jezus...
Telkens verbaas ik mij, ik kan het mij nauwelijks meer voorstellen, dat ik al de
voorbije jaren heb kunnen leven zonder God. Het leven, elke dag, elk uur, elke
gebeurtenis, elke gedachte heeft nu een zwaren en diepen zin. Ieder ogenblik is, als
een beker, tot den rand toe vol. De geschiedenis der mensheid door de eeuwen heen
zie ik als den berg Golgotha, en daar boven op staat het Kruis geplant, met het tussen
hemel en aarde opgestoten Lichaam van den Vorst der Vorsten.
Hoewel ik niets van de goddelijke geheimen begrijp,
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heeft mijn verstand rust. De vaagheid van voelen en het doelloos geestelijk zwerven
zijn geëindigd. Door de heilige Liturgie, die het jaar bouwt tot een geestelijke
kathedraal van zangen en gebeden, van hymnen en lessen, van feesten en bitterste
gedenkdagen, heeft elke dag zijn eigen waarde, zijn eigen schoonheid, zijn eigen
wonder; en alles, alles stort zich naar God. Ik bid, dat Jezus, die zichzelven gegeven
heeft, zich verheugen moge in onze arme, zo onmachtige liefde. Wat, wie zijn wij,
tegenover den Zoon van God, die zich mateloos vernederde en den doodsangst kende
en weende als een zwak, verlaten mens? Hij, de almachtige, de koning der negen
engelenscharen?

3 April
De dagen dalen naar de verschrikking der Lijdensweek. Ik kan niet zeggen wat in
mij omgaat, gedurende dezen tijd. Zo hevige verlangens klinken in mij; immer te
denken aan Jezus, te verzinken in Zijn liefde, met brekend hart zijn leven beschouwen,
Hem aanbidden aldoor, aldoor; neergebogen in aanbidding mijn smart en mijn vreugde
uit te stamelen, om Zijn menswording en Zijn Dood.
Zondagochtend, in de kapel, vóór en gedurende den Canon van de Mis heb ik 'n
vreemde gewaarwording ondergaan. Een donkere vormeloosheid drukte loodzwaar
op mijn geest. Ik kon niet bidden. Het was mij volstrekt onmogelijk één zin te denken,
wat ook mij te herinneren van hetgeen God mij gegeven had. Ik wilde, en vermocht
het niet. Ik was wanhopig om die geestelijke verlamming, ik kon de verschrikkelijke
donkere onrust welke mij bevangen hield, niet verjagen. Ik kon mij niet losrukken,
een zwarte wolkende chaos benauwde mij tot stikkens toe; alles was mij ontvallen.
Eindelijk vermocht ik om hulp te smeken, bad ik: ‘Jesu, adjuva me; Jesu, mi Jesu,
adjuva me; Sancta Maria, defende me’; - en langzaam week die woelende angst,
totdat bij de Elevatio een gouden en kalm licht over mijn ziel daalde en de vrede mij
weer bewoonde. Ontstellend is die kwade macht
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welke uwen geest onverwachts omnacht. Ge voelt dat zij van buiten in u gekomen
is. Zij verlamt uw wil, niets meer kunt ge door de duisternis onderscheiden, ge zijt
bevangen in een donkeren droom waaruit ge niet vluchten kunt. De Vijand houdt u
gevangen in een chaotischen angst. Ge vermoogt niets anders, blind als ge zijt, dan
u vast te klampen met bange handen, aan het Kruis.

4 April
Wanneer de priester, de heilige Hostie leggend in den mond der hongerenden, zegt:
Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen,
dan breidt er zich opeens een grote stilte: de stormen leggen zich, zoals toen Jezus,
ontwaakt, met een enkel gebaar het wildbewogen meer bedaren deed; de wind zonk,
en er woonde een klare kalmte over het water. Aldus deed mij, dezen morgen, de
nadering der heilige Hostie aan. Een onuitsprekelijke vrede straalt van het Lichaam
uit; de hartstochten en alle onrust zwijgen, worden onzichtbaar, en degeen die
communiceert, is lijk een monstrans waarin het heerlijk Lichaam van Jezus rust.

10 April
Niet over zichzelf gebogen zijn en met angstige nauwkeurigheid zijn ziel bekijken,
niet zichzelven zoeken, maar met geweldige liefde God zoeken; niet zijn
gewaarwordingen proevend analyseren, maar zich storten naar God, in algehele
zelfvergetelheid, zich verbranden aan God - dat is de echte, de goede macht van het
geloof.

11 April
Iedere gedachte, elk gebed, elk woord zelfs moet de aanvang zijn van een reeks
gebeurtenissen in het onzichtbare, welke op haar beurt weer werking uitoefenen, op
onzegbaar verborgen wijze, zowel ten goede als ten kwade.
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Daarom moeten onze gedachten en onze woorden zuiver zijn, onze gebeden van zo
groot mogelijk innerlijk geweld.
De katholieke godsdienst noopt ons - en hoe begeren wij dien zoeten dwang,
hongerenden wien brood gegeven wordt, - iederen dag onze aandacht te richten naar
God en Zijne wonderheid, en de schone ordening der Liturgie leidt den geest vanzelf
tot aanbidding.
Het leven is zeer ernstig en van diepen zin. Morgen communiceren wij, zullen wij
de Eucharistie ontvangen. O, dat Uw roemvolle Goddelijkheid, mijn Jezus, in mij
branden moge als een onblusbaar vuur! Hoe is het mogelijk dat wij, arme mensen
met zwak hart en wankel gemoed de werkelijke aanwezigheid van Hem die het Licht
is en het Leven en de Waarheid, verdragen kunnen? Uit liefde verbergt Gij U, de
blote aanblik Uwer Goddelijkheid, van Uw Godwezen, van U, die zijt de Tweede
Persoon van de Drievuldigheid, zou ons vernietigen. Ik kan de gedachte niet bevatten:
God wonend bij ons, onwaardigen. Ik voel als een waanzin in mij stijgen, en tegelijk
een uiterst vreugdevolle vrede. Wij zijn in de heilige Week van Jezus' lijden. De
verschrikkelijke nacht daalt langzaam over de dagen, de duisternis wordt immer
dichter. En de Koning treedt aan in den roden mantel van Zijn Bloed, gebroken onder
den last torst Hij het Kruis ten Golgotha op; het kleed wordt van Zijn Lijf gerukt, en
nadat de beulen Zijn Handen en Zijn Voeten aan het Hout hebben genageld, wordt
het Kruis rechtop geplant waaraan het jammerlijk gehavende Lichaam van den Koning
hangt. Hij spreekt de woorden, het heelal schokt in zijn fundamenten, en met een
groten schreeuw sterft Hij. Jezus, mijn Jezus, Gij hebt oneindig geleden, ik kan den
omvang van Uw Liefde niet omvatten, ik weet niet wat te doen noch wat te zeggen.
Ik ben een zéér arm mens, die geen ander verlangen kent dan verscheurd te worden
uit liefde en U mijn hartebloed te geven. Om mij nietswaardige leedt Gij de
onnoembare smarten. Kan ik dan nog één ogenblik tevreden zijn? Moet ik mijn ogen
niet blind wenen? - En toch, o wonder, straks breek ik in jubelen uit! Gij zijt
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mijn Heiland, mijn Vaderhuis, mijn brandende Oven, mijn eeuwige Zaligheid!

Feria IV. majoris hebdomadae
Ik heb gecommuniceerd. Jezus heeft mijn ziel bezocht. Vóór de Mis was ik gaan
biechten, en ik had Maria gevraagd mij te helpen, den Koning te ontvangen in mijn
schamele woning. Nadat ik, met van ontroering sidderend hart, de luide en stille
gebeden, het Epistel en het Passieverhaal met den priester medegelezen had, nadat
Jezus zich opnieuw geofferd had, naderde het ontzaglijk ogenblik der Communie.
Ik lag geknield, naast Léon Bloy, aan de heilige Tafel; ook Christine en de jongen,
mijn meter en haar twee dochters. Ik had alle herinnering aan het mij omgevende,
aan het verleden en het komende verloren, niets drong tot mij door, niets weerklonk
in mij dan dit éne: Jezus komt. Ik voelde mijn lichaam niet meer. Ik was buiten mij
zelven getreden. Mijn ziel was leeg, ik was afwezig, ik lag terzijde, in de schaduw
van het Licht verborgen en smeekte Maria, dat Zij Haren Zoon ontvangen zou in
mijne woning. Ik bad voortdurend: Domine, non sum dignus ut intres sub tectum
meum. Hoe meer ik wegzonk, hoe groter het licht werd. - Hij stond voor mij, dan
trad Hij binnen, Hij was in mij, daar diep in mij, in mijn donkere woning, en ik wist
niets tot Hem te zeggen. Ik ging terug naar mijn plaats, en wachtte, onbewust van
elke gewaarwording. Hij was alleen, de Koning, alleen in mij. Doch dan langzaam,
zwaar en toch op zéér zachte wijze daalde een stralende vrede over mijn ziel, ik
voelde mij vol van Hem, als van een gouden wolk. O wonderbare, weergaloze
heerlijkheid! - Het is goed dat Gij gekomen zijt, stamelde ik, dronken van uitzinnige
vreugde.
Na het ontbijt bij de Bloy's, las Léon ons uit de openbaringen van Anna Katharina
Emmerich het hoofdstuk voor over de Emmaüs-gangers, de twee discipelen die Jezus
herkenden bij het breken van het brood. Welk een Mis! Tot tranen toe geroerd, diep
geschokt en nameloos
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gelukkig, luisterden wij naar dit wondere verhaal. Een lamp is in mijn geest ontstoken
en ik mag haar nimmermeer doven laten; het is de kleine lamp die brandt voor het
altaar mijner ziel. Gedoopt op den drempel van den Vastentijd, hebben wij voor de
eerste maal Ons Heer ontvangen in het aangezicht der goddelijke tragedie van den
Offerdood. Wij volgen Jezus, schrede na schrede, op zijn smartelijken tocht. Moeten
die data niet voor ons een betekenis inhouden? Zijn Lijden als de poort waardoor
wij de Kerk binnentraden?Gods wegen zijn onkenbaar en verborgen. Zelfs de slechte daden keert Hij ten
goede. Christine, in haar kindsheid zéér vroom, verliet in later jaren de Kerk, verloor
geheel en al het geloof, ontmoette mij, en wij verheerlijkten, als onnozelen, het leven,
zonder te weten wat dit woord eigenlijk beduidde. En nu is zij weergekeerd tot God,
met gans haar innigst verlangen, met de volheid van haar ziel. En ik ben nu met haar
en de jongen is met ons, en wij bidden samen tot Onzen Vader die in de hemelen is,
dat de wonderen der genade ons nimmermeer ontnomen worden.

Feria V. in coena domini
Wij gingen vanochtend ter hoogtij in de kapel der Benedictinessen. En zonder er aan
te denken, zonder in het minst te vermoeden, dat het heden de 13de April was, de
verjaring van den sterfdag mijner moeder, communiceerde ik voor haar. Zij, de dode,
moest nu weten, op onzegbare wijze, het heerlijk schone dat God ons gegeven heeft.
Ik kan den omvang der genade niet omvatten. Het is mij of de Hand van God zichtbaar
in mijn leven heeft gegrepen.

Feria VI. in parasceve
Hoe anders dan het vorige jaar voel en begrijp ik nu de liturgie dezer verschrikkelijke
dagen van rouw! Ik sta
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voor de werkelijkheid, de tekenen zijn mij levend geworden, en voor eeuwig behoort
mijn ziel aan God.
Het treft ons diep, te zien hoe Pieterke onweerstaanbaar aangetrokken is door den
godsdienst. Alles schijnt hem bekend, en het bovennatuurlijke, het goddelijke, is
voor dit kind van zeven jaar vanzelfsprekend. Wat 'n schone ingeving is het geweest
van den Paus, om de eerste Communie der kinderen te vervroegen, zodat aldus die
zielen in onschuld, alvorens bezoedeld te zijn geworden, Jezus kunnen ontvangen.

4 Mei
Sedert een week wonen wij te Bures, een dorp ten zuiden van Parijs, in een kleine
woning met bloeienden tuin, en het uitzicht van de bovenkamers gaat over het brede
dal, naar de verre beboste heuvels. De stoffelijke onzekerheid van ons bestaan is
altijd dezelfde, maar wat doet het ons? Hebben wij niet Jezus? En wanneer wij des
morgens terugkeren van het oude kerkje, na de Mis bijgewoond en gecommuniceerd
te hebben, langs den weg welke van het dorp door de velden en de weiden voert
langs bloeiende meidoorn en een eindweegs de kleine beek, de Yvette, volgt, en wij
gaan door het zuivere parelende licht van den lente-ochtend, terwijl de leeuweriken
hoog in de lucht, onzichtbaar, jubelen - dan moge alle kommer over ons komen; God
zij geprezen in alle eeuwigheid!

10 Mei
Het is of wij voor de eerste maal de eindloos zwellende schoonheid der lente
aanschouwen. Onze ogen zijn immers gezuiverd? - Dampige atmosfeer omhult de
blauwe verten, de lucht gonst van insekten. Vogels, alle vogels fluiten. En de
maannachten weerklinken van het onstilbaar hartstochtelijke lied der nachtegalen.
De dagen, gewijd door de heilige Communie, zijn blanke en gouden feesten.
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Mijn hart snikt van heimwee naar den Paradijstuin, naar de eindelijke aanschouwing
van God. Ik verricht slechts twee daden: bidden en Jezus ontvangen; het zijn de twee
zuilen van licht die den dag dragen.

In feria II. rogationum
Ik voelde mij hedenochtend in werkelijke beroering met het onzichtbare stralende
leger der heiligen, en zelden nog werd mijn ziel bij de Communie een zo diepe en
hevige vreugde gegeven. Ik staarde in een verblindend lichte ruimte, Jezus zag ik
niet, maar ik voelde het bovennatuurlijk geweld van Zijn Liefde.
Nu staat er een vaste gloed over onze dagen. En al begin ik te begrijpen dat het
Christendom een strijd is van ieder ogenblik, ik zal vechten met vreugde. Ik moet
den wil van den Vader volvoeren, volkomen. Ik voel dat mijn diepste wezen God
ganselijk toebehoort, de zonde is als een parasietplant die zo ge haar groeien laat, de
beste krachten uit uw ziel zuigt en haar eindelijk zou doen sterven.
Wij bidden nu iederen avond samen den Rozenkrans. Mei is de Mariamaand. In
den aanvang had ik een lichten weerzin tegen die schijnbaar kinderachtige, machinale
manier van bidden. Doch hoe onnozel is dit oordeel. Nadat ik het eenmaal gedaan
had, begreep ik het sublieme van deze gebeden-reeks, want mij werd een wonderbare
vrede gegeven. De macht van Maria's gebed, van Haar die zuiver is als de mens vóór
den Zondeval, en die genoemd wordt de Koningin der Heiligen, en Hemelpoort,
moet onbegrijpelijk groot zijn. Mater dolorosa, esto Mater nostra; ora pro nobis et
doce nos amare Filium tuum et Deum tuum.

26 Mei
Gisteren, Hemelvaartsdag, waren de Bloy's bij ons. Deze mensen zijn ons ontzaglijk
dierbaar geworden.
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Vriendschap in Christus verbindt ons aan elkander. Léon's leven blijft verzaad van
zorgen, God schijnt te willen dat hij nimmer, gelijk de andere mensen, een kalm,
rustig leven heeft, bevrijd van kommer. Dat deze man niet gebroken werd door de
onnoembare angsten, door de marteling van het leed, het is een wonder. Geheel zijn
leven is een stadig wonder. O, dat ik hem helpen kon, dat ik hem iets geven kon,
voor wat hij mij gaf, hij die mij zieke bij de hand nam en mij den medicijnmeester
wees. Het is een onzegbare verrukking met Léon over God te spreken; de ogen mijner
ziel zien de mysteries openbarsten als werelden van licht.
Hoe dor en donker was het in mijn ziel, vóórdat ik geloofde. Hoe dood zijn de
zielen die God niet kennen! En het is mij nu of de mensen zich zo druk bewegen om
zich te bedwelmen, om maar niet te denken aan den dood die aan het einde staat van
al het geschapene. Een ziel is levend naar verhouding van de liefde welke in haar
leeft voor God.

In festo ss. cordis Jesu
Het Heiligst Hart van Jezus. Is het niet verbijsterend, te denken aan de liefde die in
dit Hart brandt? Is dat Hart niet een brandende wereld? En tegelijk een bedauwd
landschap in den zuiveren ochtend? Is het niet het middelpunt van alle lijden,
doorboord als het wordt door de dolkstoten onzer ongerechtigheden, door de doornen
onzer zonden? En tevens de berg der vreugden, en de bron, de onuitputtelijke fontein
van barmhartigheid en liefde? - Cor Jesu sacratissimum, flammis Caritatis tuae cor
meum exure.

23 Juni
De Hostie sterft in ons, vergaat in ons als een dood lichaam, doch de ziel van Jezus
zal in ons blijven, zo wij haar een woning bieden, een kleinste plek, een donkeren
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hoek, waar zij rusten kan. Wij moeten immer weerklinken van God, immer als een
zuiver gestemd muziekinstrument zijn. Ons hart moet als een altijd luidende kerkklok
zijn. Bij het diep aandachtig gebed reist de ziel over oceanen van licht; het geluk is
nameloos.
Christine vertelde mij vanochtend, onder het terugkomen van de Mis en onze
harten nog vol van die zachte geweldige vreugde, welke het Dagelijks Brood geeft
- Panem nostrum quotidianum supersubstantialem da nobis hodie - een vreemden
ontroerenden droom: ‘ik zag een verschrikkelijken leproos; zijn lichaam was vol
gruwzaamste wonden, het gelaat droeg geen menselijk aanschijn meer, de ogen waren
diepe zwarte gaten. En opeens straalde er uit al die wonden het schoonste licht, en
ik wist dat daarachter het Paradijs was. Ik voelde toen, op niet te zeggen wijze, de
nabijheid van God.’ - Jezus heeft de som van alle lijden, van alle lichamelijke en
geestelijke pijnen op zich genomen en in werkelijkheid doorleden. Hij proefde de
bitterste angsten, de zonden van alle mensen uit alle voorbije en komende eeuwen
waren hem physieke martelingen, hij kende de wanhoop en den twijfel der zielen,
die door de duisternis dolen en gillen en kwaad doen, onwetend. Hij leed de smarten
van alle mensen. En Hij heeft dat doorstaan aan één lichaam, in één ziel, aan Zijn
menselijk lichaam, in Zijn goddelijke ziel. Hoe onmetelijk heeft Hij dus geleden!
Welk een geweldige angst - de som van alle angsten, en daarbij nog Zijn eigen
doodsangst - doorwoedde Hem, in den hof van Gethsemani! Hoe onnoembaar is Hij
dan gemarteld onder de geseling, onder de kroning met de Doornenkroon, op den
Kruisweg, en toen Zijn Handen en Zijn Voeten doorboord werden met de spijkers.
Adoramus te Christe, et benedicimus tibi, quia per Crucem tuam redemisti mundum.

Vigilia festi ss. Petri et Pauli
Ik zit in mijn kamer, bij de lamp, het venster open op den dampenden avond. Het
land ligt onzichtbaar in de
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grote stilte. Een zachte wind gaat om. Een enkele vogel fluit nog schuchter. Maar
het deert de stilte niet. Christine zit bij mij aan de tafel en leest het leven van Sint
Franciscus. Onze jongen slaapt. Het is of het alom stiller wordt bij het zwellen van
den avond. Doch in mijn hart klinkt het geweldig luide; mijn geest kent de vreugde,
de ernstige blijdschap; mijn hart heeft vrede. Zie, eenmaal was mijn wezen verscheurd
door de onrust, door den twijfel, en de nimmer wijkende wanhoop. Duisternis
bewoonde mij en de wilde vertwijfeling aan alles. Ik ging naar alle richtingen in den
nacht, ik zocht het leven, ik wilde de bevrijding der angsten, en ik was machteloos.
Tot opeens, o wonder! ik het ontzaglijk licht aanschouwde; toen ben ik neergeknield
mèt Christine en Pieterke op de aarde, heb ik gebeden met bange stamelende stem,
mijn ogen blind van tranen, heb ik begrepen en geloofd. - Credo. - En mijn hart is
geworden zéér eenvoudig en zéér nederig. Ik heb het mijne gelegd in de doorboorde
Hand van Jezus, opdat Hij het beware en behoude, zoals de aarde den avond bewaart
in de kommen harer dalen. Nu zit ik hier, en ik ben dankbaar, en mijn hart klinkt als
een hymne, elke hartslag is een roep tot Onzen Vader. O mijn verlangen en mijn
liefde, hoe zijt ge groter gegroeid, vrijer, milder, ontzaglijker en nooit te verzadigen!
Mijn honger wordt alleen gestild door het Dagelijks Brood dat Jezus' Lichaam is.
Dan ken ik de volheid mijner ziel, in zelfvergetelheid rustend tegen het hart van
Jezus.
Ik lig vóór God, ben nu sprakeloos verloren in aanbidding, en een storm van gouden
licht doorwoedt mij; dàn met woorden ijlend, met roepen, met tranen, en met
schreeuwen; dan stil weer, met zacht, diep-innig gebed, of losbrekend in uitzinnige
jubeling om Uw Volmaaktheid en Uw oneindige Heiligheid, o mijn God! mijn Jezus!
Andermaal zink ik weg, immer dieper, immer dieper en hoe dieper ik zink, hoe
helderder ik den onmetelijken afstand begrijp tussen God en mij, des te meer voel
ik Zijn nabijheid. Ik wil mijn ziel storten in Hem, Hij heeft mij bemachtigd, Hij is
mijn Meester, Hij is mijn
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zoetste vreugd' en mijn bitterste wanhoop, mijn troost en mijn vreze, mijn angst en
mijn diepe vrede, mijn einddoel, mijn vaderland, mijn reden van bestaan en mijn
haven, mijn feest en mijn verblijding. Hij is mijn goudmijn, mijn verloren tuin van
het Paradijs, mijn zeeënstrand, mijn bron, mijn sterrenhemel, mijn dagen, mijn bloed
en mijn leven, mijn voedsel en mijn opperste weelde, mijn Jezus, mijn Jezus!... O,
mijn liefde stort zich hoger, eindloos hoger dan de gouden ochtendwolken, dan de
zon, en de maan en al de sterren! Over mijn hart staat God als de Melkweg over de
werelden. O schoonheid! O almacht! O mijn grote Broeder Jezus! O Liefde, voor
eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig behoor ik U; - Deus meus et omnia.
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In festo S. Matthiae, 1923
Het is vandaag twaalf jaar geleden sedert ik het Sakrament van het Doopsel ontving.
En niet alleen dat stille feest, maar heel die tijd staat weer helder in mijn
herinnering. Maar vooral, waarom? - houdt mij dat éne beeld vast van den middag,
toen ik Léon Bloy vroeg om een priester met wien ik praten kon over alles, alles.
Het was een Zondagmiddag in het begin van December 1910. Het was al donker. In
het ruime atelier, waar de boekenkasten stonden langs de muren en het schrijfbureau
van Bloy wat ter zijde van de glazen ingangsdeur, en dat tevens met eenvoudige
meubels tot huiskamer was ingericht, zaten in het zwakke licht van een kleine
petroleum-lamp die op tafel stond, enige bezoekers. Mevrouw, een slanke, statige
vrouw, die ik toen voor de eerste maal zag, had mij binnen gelaten. Bloy trad mij
vriendelijk tegemoet, met toegestoken hand. Hij herinnerde zich mijn bezoeken van
den vorigen winter. Hij was toen vier en zestig, had spierwit haar en was nog sterk
en gezond van lichaam. Hij keek mij aan met zijn grote, zielvolle ogen, als een vriend.
In dat gele schemerlicht zaten in wijden kring rond de kachel Léon Bonhomme,
een schilder, André Dupont, een jonge schrijver, die in den oorlog bij Verdun
gesneuveld is, Jeanne Termier, van wie een bundel verzen verschenen was met een
inleiding van Bloy, een beeldhouwer, mevrouw Bloy en bij haar heur twee dochters,
Véronique en Madeleine.
Ik herinner mij niet meer waarover het gesprek ging. Wel praatte men natuurlijk
over Holland. Maar ik had steeds de onuitgesproken vraag in mij.
Toen de andere bezoekers waren heengegaan, bleef de beeldhouwer nog, Frédéric
Brou, die, naar mij verteld
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werd, de laatste afstammeling van de familie van Jeanne d'Arc was. Ik bleef ook,
want ik moest Bloy immers spreken... Toen de beeldhouwer opstond om naar huis
te gaan, vroeg hij aan Bloy of deze meeging naar z'n atelier, want hij wilde hem eens
laten zien hoever hij nu gevorderd was met Bloy's borstbeeld. - ‘Goed,’ zeide deze
en hij nodigde ook mij om mee te gaan. De beide meisjes zouden ons eveneens
vergezellen. ‘Zal ik dat verzoek om mij bij een priester te brengen maar uitstellen?’
dacht ik in mijzelf, terwijl wij den Montmartreheuvel langzaam afdaalden door de
schaarsverlichte straatjes van deze stille buurt, waar vlak achter de Sacré-Coeur, in
een donkere woning telkens doorgalmd van de zware bronzen stem der
Savoyarde-klok, Bloy toentertijd woonde, teruggetrokken uit de wereld, die daar
beneden in het schelle licht van electrische lampen gonsde als een zee. Ik wist niet,
wat te doen. Ik zou 't maar laten afhangen van de omstandigheden. In Brou's atelier
met de warmkleurige gezelligheid, eigen aan schilders- en beeldhouwerswerkplaatsen,
waar de verveling nimmer woont, - zat zowaar een Hollander, de correspondent van
de Telegraaf, Alexander Cohen, dien ik van vroeger kende uit mijn vorige verblijven
te Parijs en vaak ontmoet had bij Van Dongen en Picasso, toen dezen nog in hun
armen tijd op het Ravignanpleintje woonden. Er werd druk gepraat. Bloy las ook een
paar bladzijden uit een zijner boeken voor. Het was de eerste maal dat ik hem hoorde
voorlezen. Hij deed dat bijzonder mooi, heel rustig en eenvoudig, aan elk woord zijn
volle waarde gevend. En ik zat daar met die immer onuitgesproken vraag! Was het
niet dwaas, peinsde ik onder het luisteren door, om nu te beginnen met een priester?
Wat 'n complicaties misschien! En mijn vrijheid! Eindelijk stond Bloy op. Wij namen
afscheid van Brou. Ik zou zo ver meelopen. Het was donker buiten en koud. Langzaam
liep ik naast Bloy, die een zwaren slependen gang had als van een zwerver die moe
is geworden van lang, lang om te dolen. De twee meisjes gingen voor ons uit. Ik had
nog niet
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gezegd, waarom ik eigenlijk gekomen was dien middag. Bloy praatte over Brou en
diens werk.
Wij waren nu aan den hoek van de straat gekomen. Daar stonden we stil onder
een brandende lantaarn. Het regende zacht. Ik moest rechtsaf naar de benedenstad,
Bloy links den heuvel op.
En toen ineens heb ik het gevraagd, ik had het uitgesproken vóór ik het wist: ‘Ik
zou willen praten met een priester. Kent u iemand?’
Hij keek mij recht in het gezicht met zijn grote zielvolle ogen, waarin een glans
van ontroering open brak. Hij hield mijn hand vast, en zijn stem was warm van
blijdschap, toen hij mij beloofde den volgenden dag reeds over mij te spreken met
een priester dien hij goed kende.
Toen nam ik afscheid, en terwijl ik terugkeerde naar huis, had ik een gevoel of
alle wonderen nu gebeuren gingen. En die zijn ook gebeurd.
Want twee maanden later werd ik gedoopt en begon het nieuwe leven. En dit is
eigenlijk een nieuwe geschiedenis, die ik later wellicht onder een of anderen vorm
uitvoerig verhalen zal.
Maar ik wil wel zeggen, dat dat nieuwe leven oneindig schoner, rijker en dieper
is dan ik ooit had kunnen vermoeden zelfs in de eerste jaren na mijn bekering.
Want in vergelijking met hetgeen ge ontvangt aan geluk en genietingen in de
wittebroodsweken der liefde van de ziel met God, zijn de schatten welke ge ontdekt
en die u later langzamerhand of plotseling geopenbaard worden, boven alle
beschrijving en worden kostbare geheimen.
Zie, de vreugde groeit altoos. De vrede wordt souverein door den overvloed van
liefde. Werelden van leven openen zich de ene na de andere voor de sterk-eenvoudige,
gehoorzame ziel, die geen andere verzadiging meer kent dan door de ongeschapen
schoonheid binnen in het hart van God.
Maar die liefde en die vrede moeten betaald worden met lijden, met bloed, in
woestijn-nachten van verlaten-
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heid. Niet dadelijk, - later eerst, wanneer de ziel sterker en rustig geworden is.
Zo is het tenminste ons gegaan, Christine en mij.De eerste jaren na mijn doop, ik zie ze als onafzienbare galerijen van zuilen van
licht. Het was een groot gezegend geluk. We hadden ons teruggetrokken uit het wilde
Parijse leven. Dit lag nu heel en al buiten onze aandacht. We waren buiten gaan
wonen tussen de bloeiende heuvels in een helder dal. We werkten, we baden, we
lazen. Ik schreef mijn Dagboek in die jaren en vertaalde het in 't Frans.
En alles stond opeens op zijn plaats. De jagende onrust die mij bezeten had, was
voor goed verdwenen als een kwaad nachtdier bij het aanbreken van den dag. Het
leven bewoog zich nu op een ander plan, - in de realiteit van het geloof, in het gestadig
licht. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het leven vereffend is tot een vlakke blije
baan.
Toen kwam de oorlog en scheurde het leven aan flarden. Ik heb dit schrikkelijk
torment, dat bijna vijf jaren duurde, medegeleefd met de Fransen, dag in dag uit, en
vele nachten ook, te Parijs, in het binnenland, aan het front. Ik was correspondent
van de Maasbode. Want de goede rust om eigen werk te maken, had ik niet. Ik wilde
noch vermocht mij af te zonderen van het grote wereldleed om in een ivoren torentje
verbeeldingen te bouwen. Het lijden, den grenzenlozen weedom der mensen heb ik
op mij laten storten, en stil in mijn hart gegaard.
En al drong het leven telkens sterk omhoog als een nieuwe springvloed, een kracht
die niet vergaan wil, - het lijden bleef de hoofdtoon. Ook voor ons.
Bloy stierf. Begin November 1917. Later, later zal ik wel eens die donkere dagen
verhalen.
Twee maanden daarna, op den 30sten December stierf plotseling ons jongste kind,
een knaapje van bijna drie jaar. God brandt je ziel leeg met pijn.
Hij treft je juist dáár, o mijn Christine, - het lijkt dodelijk - waar je het trefbaarst
bent; Hij neemt wat je
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het liefste is. Hij laat je hart bloeden tot het leeg is en niets als een ding van Hem.
Hij is de geweldig jaloerse Minnaar. En Hij doet 't met geweld, dat je schreeuwt van
pijn. - Maar het is goed, het is goed. Hij puurt je ziel, het staalt je wil. Je bent
kneedbaar als bloed-natte klei in Zijn oneindig-tedere Hand. Het leven, met God
geleefd, is schoon, schoon, en hartverscheurend; het kost al je harte-bloed.
Maar toen 1918, na eerst de grote angsten voor Parijs, de eindelijke beslissing toen meende men dat het een beslissing en een einde was! - gebracht had, was ik óp,
moest ik tot mij zelf komen. We verlangden rust, een vol eenzaam leven, nièt uit
levensmoeheid of afkeer van de mensen, integendeel; - na die krankzinnige jaren
daarbuiten in de wereld wilden wij de grote eenzaamheid met God. En Hij bracht
ons - ik weet 't niet anders te verklaren - naar Oosterhout in Brabant, waar wij drie
jaren lang hebben mogen wonen bij de St. Paulus-Abdij der Benedictijnen. Het is
een materieel moeilijke tijd geweest. Maar dat deerde niet. De ziel kon rijpen; het
inzicht vestigen en bepalen. We zijn toen als twee kinderen gaan zitten luisteren naar
de wonderen der Kerk en langzamerhand hebben we iets - het is de schaduw van een
schaduw - mogen vermoeden van wat daar gebeurt in de diepe, geweldige, lichtende
wereld der zielen. De veldslagen van den geest zijn schrikkelijker dan de veldslagen
der mensen, zegt Rimbaud. Maar ook den omvang van den vrede, den eenvoud in
het Goddelijk Liefde-geluk, dien kent de wereld niet.
Ten slotte werd ik naar nieuw werk geroepen in andere omgeving. Vader Benedictus
geve ons altijd den vrede van het hart, en in den geest de vreugde!
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De nieuwe wonderen van de Liefde waarop wij wachtten zijn over ons gekomen:

Kerstmis 1954 in de St Paulus-abdij
In het diepe jaar 1954 heb ik ervaren, dat elke beroving door God een verrijking is,
een vermeerdering van bezit. Bij God en met God bestaat geen gemis. Bovenal de
dood van het liefste wezen dat aan de aarde glans gaf en haar bewoonbaar maakte
te midden van de mensen-menigte, is de ontzaglijke vermeerdering van het schone
geluk, al ben je dronken van eindeloos verdriet. God's aanwezigheid is altijd weer
een nieuw geschenk. De dood scheurt de lichamen van elkaar, het doet verschrikkelijk
pijn; de zielen worden nog dieper, nog inniger verenigd en zijn bij elkaar aanwezig
in een nieuwe wereld van werkelijkheid. God geeft altijd, ook wanneer Hij neemt.
Het zijn grote ogenblikken, wanneer een menselijke ziel - de ziel van je eigen leven
- langzaamaan stil en stiller wordt en, toch nog opééns, opgenomen wordt in de stilte
van God. Het zijn tijdeloze uren, etmalen, die geen tijd meer meet.
Ik ben van haar zijde niet geweken, van Kerstnacht af, na de Middernachtmis, tot
in de vroegte van den tweeden Kerstdag 1953 toen zij, Christine, ‘naar huis’ ging,
raadselachtig-stil, onvoorstelbaar, en zo schoon van vrede. Mijn gedachten in die
ijle uren joegen alle werelden door, van de uiterste pijn van het leegbloeden van het
levende leven, naar de bedwelming van Gods liefde, en door alle, alle, van overal
ópvlammende herinneringen heen, naar plotseling het helder weten van Gods héél
innige nabijheid.
Zij lag vóór mij op de rustbank, zonder enige beweging, haar ogen toe, haar
handen stil op het laken. Het was beneden-vóór, in mijn kamer, die uitzicht geeft op
de laan langs het Mastbosch.
Ik ben aldoor bij haar geweest. En ik zeide tot haar dezelfde lieve woorden, en
telkens weer haar naam, haar zoete naam,
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evenals méér dan vijftig jaar geleden, evenals in al die volle jaren van ons samenzijn
en samenleven: - de eenvoudige, diepe, eeuwige woorden van de liefde; maar tóén
op dien Kertsdag en in den nacht van den eersten op den tweeden Kerstdag waren
die lieve woorden, en alle gebeden, geladen, geladen met héél een levensmacht en
met héél onze liefde, die in ons en over ons heen en boven ons uit was gegroeid,
wonderbaarlijk, tot in God. Het was toen, alsok ik mijzelf sterven voelde, het leven
wegglijden naar de stilte waarin mijn Christine te stijgen scheen, diep-ademend, als
klom zij de bergen in.
Ik bleef praten tot haar, zacht en hevig, indringend, over de Kerstnacht in de abdij,
over Anne-Marieke die ik in de middag gezien had en wie ik over moeder Christine
vertelde; over herinneringen uit ons boordevolle leven, over ons beiden, over het
sterven, over God. Ik had haar hand vast, ik bekeek die hand, - die schat - en
liefkoosde ze, en telkens telde ik als waren het kostbaarheden, zoals ik vroeger altijd
deed, de zuivere vingers van die trouwe vrouwe-hand.
Nú, een jaar later, begrijp ik alles veel beter, zie ik helder de grond der dingen.
Wanneer wij elkander aankeken, liefste, keken wij door elkaar heen, in dezelfde
richting, naar God. Dat was het wonder van onze liefde.
Tóén, in die uren dat God steeds meer nabij kwam en de tijd stil werd, leed ik
verschrikkelijk. Ik had wel altijd geweten, natuurlijk, en erover gesproken, dat één
van beiden het eerst zou sterven en dan de ander alleen achterlaten. Maar wanneer
het gebeurt, is het onvoorstelbaar, niet te verwezenlijken. Wij kunnen niet gescheiden
worden, bidt mijn hart. Ik kan niet verder leven zonder haar; de zin van mijn bestaan
is weg; mijn leven vloeit leeg. Wat ben ik zonder Christine? Wat ben ik waard zonder
haar, die mij bezielt, die mij heft naar wat ik zijn moet, door haar liefde, door haar
trouw begrijpen en inzicht, door haar bidden. Het levende lichaam - die prachtige
zomerwei, - haar lichaam en haar ziel, néén het zijn mijn lichaam en mijn ziel, ontvalt mij, en daarmee ontvalt mij heel de zichtbare wereld. De grote storm van
God slaat door mij heen.
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***

Kerstmiddag is zij berecht. Pater Hans en pater Frans, broeders van onze pater
Pieterke, zijn daartoe naar ons gekomen. Dienzelfden ochtend had zij ook het Lichaam
van Onzen Heer Jezus ontvangen. Zij was toen al zo stil, met enkel de glans van haar
milde glimlach, die alles zegt en antwoord is op alle vragen.
Toen is de laatste nacht begonnen. Ik zie dit groot gebeuren in ons leven als een
nieuw wonder van de Liefde, één van de altoos verwachte wonderen. Ik stond luidop
het MAGNIFICAT te bidden, verloren in een duizelingwekkende leegte. En deze leegte
wordt door de woorden, volheid van Gods aanwezigheid. Het is of mijn hart
verbrandt.
Het is in dien nacht terwijl ik de Gebeden der stervenden bid met heel de
tegenwoordigheid van de Kerk rondom mij en God héél nabij, - dat ik wellicht
droomde, maar het was veeleer een denken, een zoeken, een peilen naar begrijpen,
om de wortels van mijn diepste wezen te raken.
Ik dacht in dat hoge nachtelijke uur:
De Vrouw, deze scherf van het paradijs, het enige fragment van het verloren
paradijs dat de man mee kon nemen uit Gods tuin naar de woestenij van de wereld,
de man die haar priester was geweest en haar het heilige gaf, en die door haar die
zich liet verleiden, zwak was, faalde in zijn priesterschap en dieper viel dan zij; - de
vrouw verlangt van uit dezelfde liefde (er is slechts één Liefde) waarmee zij den man
bemint en aanhangt maar uit de diepe nood van het onstilbaar verlangen naar de
volkomenheid van die éne Liefde, - de vrouw verlangt den Verlosser, Christus, de
priester die de macht heeft, haar en de onafzienbare menigten, die bij haar behoren,
te herstellen in het nieuwe Paradijs. In de vrouw leeft dieper voort de onverdelgbare
herinnering aan het verloren paradijs, het is haar geboortegrond: zij, en níét de
man, is door den Schepper tot het leven gewekt in het paradijs. En zij heeft het
verloren laten gaan, en háár priester faalde. Sindsdien klinkt uit de diepte, de roep
van de vrouw naar de priester. Iedere vrouw, iedere moeder roept om een
priesterzoon. En deze donkere roep is een eindeloos verre,
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bijna onnaspeurbare naklank van wat de Heilige Maagd Maria in zich hoorde aan
oneindigheids-verlangen naar den Heiland, de Verzoener, de Redder, de enige
Hogepriester, het Lam van liefde...
Om vijf uur twintig in den ochtend van het feest van den eersten martelaar
Stephanus is haar lichaam doodstil geworden. Ik zie de stilte. En ik kan de dood niet
denken. Opeens sta ik eenzaam bij God, alléén met God. De God van de levenden
heeft ons bezocht, het licht van mijn leven gedoofd en alle horizonnen afgesloten.
Christine is niet meer hier. Op Gods prachtige aarde waar wij door onze liefde,
midden in ons leven, de Liefde hebben ontmoet, kan ik haar niet meer zoeken, nooit
meer vinden; zij is weg-gestegen in de stilte van God.
Ik sta voor een muur. En het is daarachter, dat de wezenlijke werkelijkheid begint.
Iemand zegt in mij: dat is de muur van God. Ik leg er mijn handen tegen en bid
opnieuw het MAGNIFICAT volgegoten van de aanwezigheid van den Onuitspreekbare,
van de almacht van de Tederheid.
Ik ben in een andere werkelijkheid verplaatst. Ik ben niet meer helemaal hier. Ik
ben in tweeën gescheurd. De God der levenden is de verschrikkelijke God, Hij is de
harde Liefde en de onnoembare Tederheid.
***

De uitvaartmis gevierd door Vader-abt van Oosterhout en de twee
benedictijnermonniken in de St.-Martinuskerk van Princenhage, en het zingend en
biddend begraven van het lieve lichaam in de aarde van het belendend kerkhof - de
tuin der wachtenden - waren tesaam, op dien winterdag die gedurende enige uren
de glans van de lente had, een wonderlijk feest van vreugde en verdriet die niet te
onderscheiden waren.
Waar moet ik heen? Christine is mij altijd vóórgegaan. Ook nú, minder dan ooit,
kan ik bij haar achterblijven. Zij is naar God gegaan, bij haar twee jongens. Ik sta
hier alléén, in de storm van de liefde. En ik denk aan Anne-Marieke, Soror Christina.
Ik moet naar haar toe. Voor mij is er geen andere mogelijkheid dan verder te klimmen
in de diepte bij God, te
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vragen te mogen stijgen in de diepte van de liefde, mij heel eenvoudig geheel en al
aan God te geven, zodat ik nóg meer de mensen toebehoor. Het is ook haar stem die
mij daarheen roept. Elke andere verandering van leven, elke andere richting zou
een vermindering zijn van het vreemd beschermd leven van Christine en mij, ware
een stilstand en dán een achteruitgaan, een vervallen naar het gewone, naar het
alledaags-middelmatige. Dat is volkomen onmogelijk. Ik kan het niet. Heel mijn
wezen gruwt ervan. Er is voor mij slechts één open weg. Ik moet naar God. En ik
ben gegaan. - Nu wacht ik God, houdt God mij vast bij de hand. En ik bid: Vader,
alles is goed. Want alles, alles is liefde.
Dit heeft de Liefde mij aangedaan.

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

212

7 januari 1957
Ik ben nu drie jaren hier, in onze St.-Paulusabdij. De hartewens van Christine voor
welks verwezenlijking zij, midden in ons beider leven, haar vrouwengeluk heeft willen
teruggeven aan God, is volkomen in vervulling gegaan: haar man, haar Pieter is
priester. Zij moet bij God daarvoor met grote liefde gebeden hebben. Ikzelf heb er
niets voor gedaan. Ik had trouwens nooit meer aan die mogelijkheid gedacht. Ik
leefde voluit en diep waar God mij plaatste. De rest liet ik, eerst toen ik heiden was,
over aan het onverwachte; later, christen, gaf ik alles over in volledig vertrouwen
aan de Voorzienigheid. Naar elk nieuw werk en bezigheid werd ik geroepen. Ik heb
er nooit om gevraagd uit eigen beweging. Vreemd en wonderlijk. En toch heel
eenvoudig. Ik zie nu de eenvoud van de dingen van God. Gods wil buigt alle
krommingen recht, de menselijke hinderpalen verdwijnen; het meest
onwaarschijnlijke, het menselijk-onmogelijke, het onvoorstelbare wordt
vanzelfsprekend, gaat in vervulling en wordt werkelijkheid.
Enkel de feiten zijn sterk genoeg om te tonen dat hier elk louter menselijk plan,
hoe hardnekkig ook doorgedreven, buiten Gods schikking gefaald zou hebben.
Waarom de feiten niet eenvoudig vertellen? God wordt steeds meer
beminnenswaard, wanneer ge een mensenleven beschouwt; wanneer ge het rustig
en bewogen gaan van een kind van God - en alle mensen zijn kinderen van God aandachtig volgt en Gods hand, zijn onafgebroken tedere zorgzaamheid en zijn wilde
liefde, verrukt, ontdekt en bespeurt tot in de onbeduidendheid van alledaagse
toevalligheden.
Toen mijn Christine voor goed ‘naar huis’ ging, was ik drieënzeventig jaar. Een
oud man, een soort grijsaard! En ik vroeg mij af in die tijdloze uren van de stilte van
God: wat ben ik nog waard zonder Christine? Het liefst zou ik haar nagaan. Hoe
kan ik blijven leven zonder haar?

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

213
Een gedachte was in mij als een licht van nieuw begrijpen: ik moest heel dicht bij
God gaan wonen, om onze liefde, de liefde van Christine en mij, levend en vruchtbaar
voor de anderen te bewaren. - ‘God is de onuitputtelijke bron van onze liefde,’ dit
schreef Christine mij veertien dagen vóór haar heengaan. Ik moet dus mijn bestaan
voortzetten. Ik ga wonen in de nabijheid van Anne-Marie, Zuster Christine. Misschien
wel als ‘paying guest’ in het gastenkwartier van de St.-Paulus-abdij, en ik begin een
laatste boek en blijf lezingen geven, want ik moet mijn brood verdienen. Ik zal het
vragen aan Vader-abt. Door onze kinderen en door ons eigen verleden behoren wij
op zekere wijze tot de abdijen van Oosterhout.
Na de begrafenis - dit vreemde feest - heb ik mijn verzoek gericht tot Vader-abt.
Er werd in de volgende dagen wat over en weer gesproken en beraadslaagd en
gebeden.
Twee weken later stond ik in de middag van 7 januari 1954 als postulant-oblaat
in het koor der monniken. Het was voor mij de gewaarwording alsof ik de eeuwigheid
was binnengegaan, steeds dieper het werkelijke leven in. Alle dingen van daarbuiten
in de grote wereld kwamen heel nabij. Christine was naast mij, ongezien, maar
werkelijk tegenwoordig. Ik behoefde zelfs geen hand meer uit te steken om mij van
haar aanwezigheid te vergewissen. Wonderlijk, hoe de onzienlijke dingen mij rustig
omgeven gingen, om mij heen kwamen staan; hoe al het verre van de mensen heel
dichtbij kwam in levende drommen.
God greep mij en zou mij niet meer loslaten.
De jaren zijn in rustige snelheid voorbijgegaan, voortdurend gevuld met nieuwe
verworvenheden. Ik hoop, als God het toelaat, het wezenlijke van die jaren en van
vroeger toen mijn bestemming verborgen bleef, te mogen verhalen vóór ik van deze
planeet weggeroepen word door de Vader naar ons aller eeuwig thuis.
***
15 augustus 1956, het grote zomerfeest van Onze-Lieve-Vrouwe - de afkondiging
van het dogma van Maria's hemelvaart heb ik bijgewoond, 1 november 1950, te
Rome op het St.-Pietersplein - heb ik in de handen van onze Vader-abt
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de plechtige monniks-gelofte afgelegd. De monnik wordt door zijn professie
gescheiden en afgezonderd van zijn voorafgaand leven in de wereld. Dit is volkomen
waar. Bovendien ervaar ik als werkelijkheid, dat ik nu op andere wijze, inniger,
rechtstreeks door God en door Hem heen verbonden ben met de wezens die mij het
liefste zijn, het wonder van de liefde in mijn leven. De mensen, alle, de verre en de
zéér nabije, belegeren mijn hart, en de poorten staan wijd-open. Heel het
voorafgaande leven wordt opgenomen in mijn nieuw bestaan van monnik. Er gaat
niets van het goede verloren. Het christendom, het leven bij God, is een bestendige
vermeerdering van leven.
***

Nu komen de volle maanden september, october, november, december met de
wijdingen, die snel op elkaar volgen, omdat Rome in het door Vader-abt ontvangen
indult, het passend en goed oordeelt, dat de priesterwijding plaats heeft op 22
december 1956, achtentwintigste verjaardag van de priesterwijding van onze jongen,
pater Pieterke.
2 september wijdt Mgr. Jos. Baeten, onze bisschop van Breda, mij in de kerk der
Benedictinessen, dus in tegenwoordigheid van Zuster Christine, tot subdiaken. Door
deze wijding behoor ik bij het Altaar, en het Altaar is Christus.
Een hele week en zo vaak mogelijk volbreng ik in de hoogmis en andere
plechtigheden de taak van subdiaken.
En in de middagen, als ik vrij ben van studie, oefen ik mij reeds onder leiding van
een medebroeder die pater Pieterke heel goed gekend heeft, in het lezen en opdragen
van de Mis. Ik laat mij leven. Als God wil dat ik dit alles nog volbrengen zal en sterk
en lenig blijf om dit uitzonderlijke en heerlijk-gewone te verwerken en tot mijn bezit
te maken, dan gebeurt het ook. Wat God doet, is altijd beter en méér waar en schoner
dan wat wij zelf dromen en verlangen. Ik lees en bestudeer de rubrieken van de Mis.
De nauwkeurigheid en de eenvoud waarmee dit grootste geheim van geloof en liefde,
als ware het een sacraal spel, tot in elke lichaamsstand toe, in iedere stemschakering
en tot in het kleinste gebaar beschreven staat, zijn bewonderenswaardig.
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Telkens, iedere middag bij het oefenen, denk ik met verbazing aan de mogelijkheid
dat ik misschien over enige maanden in werkelijkheid de Mis zal lezen. Nu reeds heb
ik de gewaarwording, dieper binnen te gaan in het leven van God, in het verblindend
licht van de Drieëenheid. Zal ik het eenmaal werkelijk verrichten? Zal dit hoge
Offer-spel dan bloed-ernstig zijn? Zal ik dan werkelijk spelen met het vuur van Gods
woorden?
***
4 november word ik in onze abdijkerk, met vijf medebroeders, diaken gewijd. Ik
behoor nu bij de offeraars; ik ben ingelijfd bij de Offeraar. Wij zijn diaken gewijd,
terwijl de Hongaarse opstand voor de vrijheid wordt neergeslagen met tanks en
bommenwerpers. Hel en hemel tegelijkertijd. De enige Hoogmis van het Kruis, de
moeder van alle missen die over heel de aarde sindsdien gelezen, opgedragen,
gezongen, geofferd worden door de priesters, leidt mij steeds dieper binnen in het
god-menselijk geheim van het werk der Verlossing. Straks, in Gods goedheid, zal ik
ook medewerker zijn aan het heil van heel de wereld. Ik leef deze maanden hevig, in
de volle rust van overgave. Iedere zaterdagmiddag ben ik bij Zuster Christine en
spreken wij over de helderheid van het benedictijnse leven. In de grond is ons leven
een voortdurend in tegenwoordigheid zijn van de liefde, van de goedheid van God.
En dáár, in die wereld van werkelijkheid, vind ik allen en alles van vroeger terug,
verheven en verhevigd, voltooid in de gaafheid van hun wezenlijkheid.
***
Het is een gestadig klimmen geweest de diepte in bij God:
eerst de plechtige professie op 15 augustus;
2 september de wijding tot subdiaken;
4 november de diaken-wijding;
en nu 22 december de wijding tot priester.
Ik behoor mij zelf niet meer toe, ik behoor aan God, en met God en door God behoor
ik aan de mensen toe. In de mate dat ik minder en minder aan mijzelf toebehoor en
méér en méér
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aan God, ben ik méér en voller en vollediger mijzelf. Ik wil zijn wat God wil dat ik
ben. Ik begrijp niet tenvolle wat er met mij gebeurd is en nog gebeurt. Het is goed
en eenvoudig als het licht, zoals God is en alles wat Hij doet. Eenvoudig en goed.
God heeft beslag op mij gelegd door de liefde, nog méér, oneindig méér nog dan
vroeger. O ik ben er niets deugdzamer en vromer door; helemaal niet. Maar binnenin
word ik verzengd door de kracht van een vuur dat mij overweldigd heeft. God dringt
door tot op de grond van mijn wezen, en dáár in de diepte ontmoet Hij zichzelf. Ik
ben afwezig, alléén God woont in de priester, als in een bruikbaar huis. God kan
alles, - nu Hij het klaar speelt van mij een priester te maken...
In de avondstilte van 22 december, op onze cel, schrijf ik aan Zuster Christine: je
vader is tot priester gewijd. Morgenochtend zal ik het lichaam van Onze-Lieve-Heer
je in de mond leggen. Ik verkeer in een wonderlijke staat van vrede en volwassenheid.
Alsof ik nu eindelijk voltooid ben, mijn bestemming heb bereikt en de volheid van de
waarachtige eeuwige leeftijd ontvangen. Onze dierbare Père-abbé Jean is al deze
maanden heel dichtbij mij geweest; hij zal ook wel bij mijn wijding, als eerste ná
onze Bisschop, onzichtbaar tegenwoordig, zijn handen op mijn hoofd gelegd hebben.
Op 25 october leefde plotseling de herinnering in mij op aan die dag, drieëntwintig
jaar geleden, toen ik door onze oude Vader-abt in het kapittel gekleed werd. God
laat niets verloren gaan. Ik ben zó dankbaar...
***

Van 22 december af is nu iedere dag boordevol gevuld van het verlangen naar de
Mis van de komende ochtend. Het is mateloos en eenvoudig. Ik weet niet hoe ik het
zeggen moet: ieder ogenblik wordt alles onuitsprekelijker; wat gisteren gebeurd is,
wat vanmorgen gebeurd is, wat morgenochtend gebeuren zal, en zo iedere ochtend
opnieuw, van alle komende dagen; aldoor wordt het onuitsprekelijker. Er zijn geen
woorden voor de onmetelijke eenvoud van het geheim van het geloof en de liefde.
En zó zal het blijven gaan tot ik verdwijn in de stilte van het drievoudig-éne Leven.
Ik mag nu in de nabijheid
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daarvan leven, in vredige vervoering om de liefde die God ons toedraagt, en die in
ons het verzengend vuur ontsteekt van de vrede die Jesus geeft en die wij willen
mededelen aan onze mede-mensen.
Levend ding van God, gezondene van de Kerk, offert de priester, voor het heil van
heel de wereld, aan den Vader, het Lichaam-geworden-brood, de
Bloed-geworden-wijn van den Zoon. De priester neemt het mensenleed en de
menselijke goedheid, zonde en heiligheid in zijn hart en heft dat al mee op in zijn
offerende handen met de Hostie. In de Mis gebeurt er iets god-menselijk groots, dat
verlossing bewerkt, vreugde brengt en gelukkig maakt, want het Kruis brengt de
Glorie.

Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek. Dagboek 1. 1907-1911

