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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[I]

Casa Bianca, 12 December 1904. Minka, dezen morgen was de wereld schooner
dan ik haar ooit zag en het leven in haar duizend wonderen heerlijker dan ik ooit
droomde. En toch dacht ik niet aan jou, liefste, en toch was ik niet gelukkig. Welk
een leeg woord is geluk voor een stemming die zooveel onzeggelijke aandoeningen
omsluit als dit wonderbare gevoel van éen zijn met alle werkelijkheid! Voor dit blij
verbaasde besef als een kindje te zijn dat een ongekend getoover van uit zijn wiegje
aanstaart!
Nevel hing over het meer en tot hoog langs de bergen. Een ijle, fijn gesluierde mist,
waaruit de rood-bruine sparrestammen, de grauwe eiken met hun rimpelige schors
en de gevlekte berken vervaald en schim-gelijk oprezen, hun voeten onzichtbaar,
hun kruinen als donkere, breedgespreide pluimen, of als een kristallen web, een
rag-fijn gewemel van roerlooze takjes en twijgjes tegen de grauwgele sneeuwlucht.
En naast mij langs den weg de heesters, als gedrochtelijke witte klompen, waaruit
naakte, spichtige rijsjes om hoog reikten; en de jonge dennen geheel bedolven, elk
boompje een golf in de witte, verstarde zee.
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Opeens beweegt iets; een zachte ruischeling om mij heen, gedwarrel van vlokken
en een weeke plof; een kraai is opgevlogen en wiekt log en langzaam over de
toppen. Hoe eenzaam klinkt zijn gekras door de stilte! Niets anders is er te hooren
dan van tijd tot tijd dit schrille schreeuwen en van heel ver het zwakke, maar
voortdurende dreunen van bijlslagen.
Ik ga langs een golvende helling, het vale veld is leeg, wijdheen tot in den
eindeloozen mist eenzaam en stil. En plotseling een luidgalmende kreet: Hoi-jo!
Een skilooper scheert mij voorbij, en als een vogel, die zonder vleugelslag door de
ruimte zwiert, zoo zweeft hij de diepte in. En weer is alles even roerloos, even
betooverd. Tot ik de kloof nader; daar begint het te ruischen en te kletteren; ik daal
af naar de beek, zij is gestuwd en wild; de rotsen in haar bedding zijn met een
kantwerk van ijs overtogen en de waterval is verstijfd tot een knoedel van dikke
tressen en pegels, die tot in de fletsgroene, schuimende kolkjes neerdruipen. En
overal het bedwelmende geruisch van de waterstraaltjes, die schichtig woelend en
kronkelend, met spattend plassen en golpend geklok, van alle kanten omlaag
schieten.
Ik kom door een boschje, waar de houthakkers werken, die ik boven gehoord
had. Toen door het dorp, ik zie huisjes en schuren, stil, zij lijken allen verlaten. Maar
voorbij een bocht van de leege straat, in de donkere holte van een deur waaruit
warmte en etenslucht welt, staan vijf, zes kerels te praten. Een zwaar beladen,
dampende mestwagen, met drie koeien bespannen, knarst over den weg. Iets verder
hoor ik joelen en lachen, een troepje kinderen in bonte slootjes danst er rondom
een dwaas veulen aan een paaltje.
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Waardoor is dit alles zoo wonderbaar?
En veel verder de ingesneeuwde, doodsche villa's, de kale wijnbergen... opeens
wordt de stad zichtbaar, heel in 't verschiet, als een verwarde stapeling van grauwe
huizen en torens en witte daken, de dreigende bergschim er achter. En het meer,
ik zie ook het meer onder mij bleek blinken en, een oogenblik maar, slaat een gele
glans door de lucht, sliert langzaam over het groene water en de wazige stad; er
flikkeren lichtplekken overal, over het meer worden de nevels glanzend geel; een
oogenblik - en ook dit wonder is voorbij.
Minka, liefste, sedert vier dagen ben ik weer hier, in ons witte huis aan het meer,
en ik leef geheel in zijn rustige betoovering. Er is hier niets dat niet aan jou herinnert,
en elke herinnering even bekorend. Of dit oude huis met zijn ernstige gevels en het
stijve park er om heen ooit een somberen indruk kan geven, vooral nu in winterlijke
kaalheid? Martha zegt het, iederen winter verlangt zij weg te zijn; in de grootstad,
in ‘het leven’. Maar ik heb mij hier nooit somber, noch zelfs eenzaam kunnen voelen.
En toch, hoe ellendig, hoe verlaten van alle liefde en troost waande ik mij dikwijls
nog den dag voor ik Casa Bianca weer opzocht. Sedert Odo's dood ben ik er vijfmaal
ter bedevaart gegaan, telkens wanneer mijn onrust en mijn verlangen naar jou mij
ondragelijk werden, en telkens ging ik er krachtiger en vol moed vandaan. Wanneer
ik de zware rotspoort binnentreed, daarvoor al, zoodra ik den hoek omsla bij het
crucifix waaronder wij zoo dikwijls zaten te zoeken naar de verre gletschers, voel
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ik jouw nabijheid. Onder het dalen door het cypressen-laantje, langs de dorre
ingepakte palmen, over de terrassen met hun gedekte bloembedden en omhulde
rozeboompjes, jou voel ik naast me en het is of alles nog straalt van diezelfde
zomerlijke blijheid waarmee het eens ons beiden vervulde. Ik weet dat je er niet
bent, ik verlang nog naar je, maar hoe rustig en vertrouwend is dit verlangen! Ik zou
hier kunnen leven, zonder jou, en toch gelukkig zijn. Martha heeft mij jouw kamer
gegeven. 's Morgens, voor het ontbijt, zit ik er al te werken. En als ik gewerkt heb
zit ik stil te droomen over jou. Hier leeft je herinnering het heerlijkst en hier is mijn
zielsrust volkomen. Ik kan er niet klein denken of bekrompen voelen; ik ben zoo
overvol van ernstige blijheid en milde kracht.
Van hieruit, liefste, wil ik je schrijven over Odo. Ik heb dikwijls met Martha over
hem gesproken, zij heeft mij zijn dagboek gegeven en veel uit de brieven die hij
haar schreef. Ik kan nu zijn leven zien zóó als ik vanmorgen de geheele wereld zag,
een volging van visioenen. En noch hun leed noch hun vreugde ontrusten mij of
beroeren mij anders dan met een diep en bewonderend besef van schoone
noodwendigheid. Hebben wij schuld aan zijn ondergang? O Minka, je moogt je niets
verwijten. Is het schuld als wij spelen met onze zielen? Jij hebt gespeeld voor een
engel van zóó groote onschuld dat geen onzer je begreep, jij zelf het minst; is dat
schuld? Minka, Minka, verwijt je niets meer.
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[II]

Op het laboratorium leerde ik Odo kennen. Ik was juist assistent geworden toen hij
aankwam, en hij werkte zijn eerste jaar onder mijn leiding. Door zijn fijn, meisjesachtig
gelaat en zijn meestal bedeesde en peinzende oogen trok hij meer dan de anderen
mijn aandacht. Hij leek mij een droomer die altijd mijmerde over iets anders dan
waarmee hij bezig was; over zijn werk sprak hij in den regel traag en absent. En
toch was hij handiger en scherpzinniger dan de meesten; zijn proeven en praeparaten
mislukten zelden; in zijn heele manier van werken was iets bijzonders, een bijna
geniale verbinding van intuïtieve vindingrijkheid en systematisch overleg.
Wij hadden een paar colleges gemeenschappelijk, woonden dicht bij elkaar en
wandelden daardoor dikwijls samen op. Zoo duurde het niet lang of er ontstond
tusschen ons een meer kameraadschappelijke verhouding. Maar werkelijk vrienden
zijn wij eerst veel later geworden. Odo bleef geheel op zich zelf, met het
studentenleven bemoeide hij zich haast niet; in kneipen kwam hij zelden, van geen
enkele vereeniging of dispuut was hij lid en nooit zocht hij uit eigen beweging het
gezelschap van anderen. Ik was de eenige met wien hij iets vertrouwelijker omging.
En ik van mijn kant, ofschoon ik
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wel wist dat hij een der weinigen onder mijn kennissen was die iets beteekende,
meende dat ik zijn deels stugge, deels verlegen eenzelvigheid moest eerbiedigen.
Daarbij kwam dat ik zelf evenmin een intieme toenadering met wie ook verlangde.
Uit den aard der zaak kwam hij meer bij mij dan ik bij hem, want dikwijls had hij mij
van allerlei over zijn praktisch werk te vragen. Hij kon mij dan geheele avonden aan
de praat houden, want hij ging diep op de kwesties in en liet niet los voor hij alle
mogelijkheden en elk verband had uitgesponnen. Toch voelde hij zich niet als een
leerling en ik kon hem ook nooit - hoewel ik hem drie jaren vòòr was - als leerling
behandelen. Over alles sprak hij met een wonderlijke mengeling van naieve
bescheidenheid en volkomen zelfbewustheid. En niet alleen in het speciale gebied
onzer vakstudies verbaasde mij zijn kennis en vooral zijn intuïtie; ik merkte al gauw
dat hij voor tal van andere zaken dienzelfden aanleg tot weten en begrijpen had en
dit trok mij steeds meer tot hem aan. Maar zijn ontwikkeling was eenzijdig: in de
klassieke literatuur bijvoorbeeld was hij thuis, van de moderne wist hij nagenoeg
niets en velen der grootste hedendaagsche schrijvers kende hij alleen bij name.
Vanaf zijn vroegste jeugd had hij eenzaam, teruggetrokken geleefd; als kleine jongen
in een dorp, later als gymnasiast in dat triestige provincie-stadje. Hij was afgesloten
van de wereld en het moderne leven. Hij had ook geen verlangen gehad het te
leeren kennen en zelfs nadat hij door mij naast zijn vroeger eenig bewonderde
meesters Homerus, Dante en Goethe, ook nieuwer geesten had bestudeerd en lief
gekregen, bleef hij toch altijd voor hun
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invloed min of meer onverschillig en tot in zijn laatste verzen praedomineert nog de
zucht tot het klassieke. Maar het was juist deze eenzijdigheid, die onzen omgang
voor ons beiden belangrijk maakte, wij leerden van elkaar en wisten en waardeerden
dit, ik leerde door hem eerst de volle schoonheid van de grieksche tragici omvatten
en ik leerde hém de Holbeins, de Dürers, de Italianen en Vlamingen zien. Maar
vooral voor muziek was hij uiterst gevoelig en dit was ook - zooals hij mij later zei een der voornaamste redenen waarom hij in dien tijd zoo graag bij mij kwam. Uren
lang kon hij zitten luisteren wanneer ik speelde. En haast nooit wilde hij iets anders
hooren dan Bach of Beethoven. Hij zat dan in de zijkamer aan één stuk door sigaren
te rooken en liet niets van zich merken. Alleen wanneer de muziek hem erg opwond
liep hij er rusteloos heen en weer, kwam als ik ophield in den deurpost staan en zei
hoofdschuddend ‘God God’ of ‘kolosaal’, net zooals hij 't te Casa Bianca placht te
doen wanneer je sonates speelde met Martha.
In den eersten tijd van onzen omgang was hij nog zeer onbeholpen en linksch
wanneer hij zich in een eenigszins grooter gezelschap bevond, maar zijn sterk
gevoel van geestelijke meerderheid maakte dat hij al spoedig beslister en althans
zonder opvallende verlegenheid wist op te treden. Toch kostte het hem groote
inspanning om met mijn rijkere en beter opgevoede kennissen om te gaan en nooit
gelukte het hem heelemaal gewoon met hen te zijn. Het voortdurend besef zijner
armoede drukte hem buiten alle verhouding zwaar en hij kon zich niet los maken
van de
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gedachte dat men hem eigenlijk maar uit een soort van beleefde welwillendheid
duldde. Wat voor velen misschien ook wel 't geval was. Hij kon niet ‘mee doen’, de
toelage die hij voor zijn studie kreeg was gering en het honorarium dat hij nu en dan
ontving voor zijn schetsjes of feuilletons armzalig. Daardoor vreesde hij dikwijls een
klaplooper te zijn en deze vrees heeft er veel toe bijgedragen hem in zijne stugge
afzondering te doen volharden. Niemand kende hem en niemand hield van hem of
voelde iets anders voor hem dan een oppervlakkige genegenheid of respekt. Ik was
de eenige die iets van zijn karakter begreep; ik wist dat die stille, eenzelvige droomer
krachtiger en schooner leefde in zijn zelf gekozen eenzaamheid dan wij in onze
studentikoze en waanwijze kameraderie; ik kende hem in zijn buien van gulle,
overmoedige vroolijkheid, van spot en enthusiasme. Maar het heeft zelfs lang
geduurd eer hij tegenover mij zijn terughoudendheid geheel had overwonnen en
zich gaf zooals hij was: een kind, naief, zacht, beminnelijk en blijmoedig van aard
en tegelijk een mensch, vereenzaamd door de grootheid van zijn geest en
versomberd door het geweld van zijn nog onbegrepen verlangens.
Ja, wij waren alleen maar kameraden, die veel met elkaar omgingen; samen werkten
wij, samen bezochten wij concerten, schouwburg of societeit; eens maakten wij een
voetreisje... Een verhouding van wederzijdsch waardeeren, berustend op een vaag
begrip dat wij toch bij elkaar behoorden, dat wij verwante zielen waren en vreemd
aan onze gewone omgeving. Toch meenden wij beiden dat wij aan
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ons zelf genoeg hadden en geen dieper, warmer vriendschap behoefden noch
begeerden.
Wat ons het dichtste bij elkaar bracht waren onze gesprekken over 't Socialisme.
In zijn gymnasiastentijd, toen hij woonde bij die bejaarde tante, in wier huis
tijdschriften noch kranten gelezen werden, was hij een kluizenaar geweest, geheel
opgaande in zijn studie's en eenzame phantasieën, en met het nieuwere, werkelijke
socialisme had hij zich niet bemoeid. Trouwens in dit achterlijke stadje, zonder
belangrijke industrie, was toen van eenige socialistische actie zoo goed als niets te
merken; en met lieden die hem op de hoogte hadden kunnen brengen kwam hij
nooit in aanraking. En weer was het de omgang met mij waardoor hij zich van zijn
onwetendheid bewust werd. Hij begon de groote socialistische schrijvers te lezen
en de geestdrift die zij in hem opwekten werkte ook op mij terug. Ons individualisme,
dat toen àl onze gevoelens beheerschte, maakte ons het meest ontvankelijk voor
anarchistisch getinte theorieën. Wij moesten individualist zijn door ons gedwongen
leven in een milieu waarin wij niet thuis behoorden; alleen in onze trotsche
afzondering voelden wij ons sterk en hoog als vrije, autonome geesten, en zóó
wilden wij zijn. In dezen waan werden wij versterkt door onze diepe bewondering
voor de moderne lyriek van wier zelfvergodende exaltatie wij toen - geheel vervoerd
door haar vormenprachtige schoonheid - de machtelooze leegheid nog niet
doorzagen. Een blinde autosuggestie was onze geestdrift, een onbezonnen haken
naar verwoesting dezer wereld van dorre, burgerlijke, doel-
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looze saaiheid, en een planlooze wil tot opbouw van nieuwe schoonheid. Wij zagen
de Anarchie als de dadenkrachtige, die dit werk van vernietiging en herschepping
zou volbrengen. Wij zagen haar in een glorie van strijd en zegepraal, die de vrije,
zelfstandige grootheid der individuen zouden scheppen en daarmede broederschap
en geluk voor allen. En waren de strijders voor hun verlossing, de revolutionaire
arbeiders, niet het dichtst bij ons? Het waren niet alleen woorden, wij voelden iets
van een warme, een heilige vreugde in ons. In de volksvergaderingen, als wij in hun
midden stonden, en evengoed als wij thuis over ‘het proletariaat’ en zijn toekomstwerk
theoretiseerden, wonden wij ons op en meenden werkelijk dat wij hen als
gelijkwaardigen, als broeders, voelden.
Maar o Minka, hoe arm was onze jonge geestdrift, hoe zinloos ons idealisme!
Wat wisten wij van ‘het volk’, van zijn konkreten, levenden wil? Wij phantaseerden
maar, onder de suggestie van een stuk of wat ‘groote mannen’, een ideaaltje
waarnaar onze naar levenswaarde hunkerende zielen in hun kinderlijken eigendunk
smachtten. En de onberedeneerde phrasen der anarchisten leken ons daarom van
hooger en edeler bedoeling dan het kalme, georganiseerde, schijnbaar burgerlijke
werken der sociaal-demokratie. Wij wilden beroering, geweld, revolutie bovenal om
onze individueele, quasi oorspronkelijk gevoelde vrijheids-ideaaltjes te zien
zegevieren.
Het was Odo of al de ondoordachte verlangens naar een levenswijding, die hij
tot nu toe alleen onbestemd had kunnen uiten in zìjn romantische verzen en verhalen,
thans waren
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saamgevloeid tot een groote, alles omvattende liefde voor die eene idee, het
Socialisme.
En hoe meer hem zijn utopieën gingen vervullen, hoe heftiger ook weer zijn oude
haat in hem opvlamde tegen de doodsche burgerlijkheid waarin hij was opgevoed,
maar die hij thans overal, in alle kringen en in alle maatschappelijke omstandigheden
als in wezen steeds dezelfde om zich heen wist. Het leven in eene maatschappij
die hij veroordeeld zag ten ondergang, de dagelijksche aanraking met menschen
van wier dorre en stupide onbewustheid hij walgde, revolteerde hem meer dan het
mij ooit gedaan heeft. Was ik sterker dan Odo? of ongevoeliger? Hij leed ook dieper
dan ik onder dit gevoel van misplaatst zijn in een wereld, zoo geheel van alle
schoonheid en waardigheid verlaten. Het weten dat hij er toch in leven moest, dat
hij worden moest als alle anderen van zijn stand: een verstandig man, een nuttig
lid der maatschappij, en dat hij niets deed om aan dit belachelijke en onwaardige
leven te ontkomen, dit weten werd hem eindelijk tot een obsessie, een nimmer
aflatende, ondragelijke pijniging.
Eerst later heb ik begrepen hoe hij in dezen tijd geleden heeft. Wel hekelden wij
dikwijls samen de zotte doelloosheid van onze eigen toekomst, maar ik vermoedde
nooit welke diepe ellende zich in zijn cynische grofheden en geestige persiflages
uitte. En zelfs toen de tweestrijd tusschen zijn liefde voor het gedroomde en zijn
zelfverachting om het werkelijke leven zich begon te openbaren in buien van
zwaarmoedigheid en ik hem dikwijls in volkomen apatischen toestand, suffig, als
afgetobd en zonder werkkracht, aantrof,
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sloeg ik daar weinig acht op. Ik hield hem dan voor overwerkt, wat hij zelf trouwens
altijd voorwendde. En bovendien, een geringe aanleiding was voldoende om zijn
verslagenheid weer te verdrijven.
Eens, dat ik onvoorziens zijn kamer binnentrad, vond ik hem snikkend voor zijn
schrijftafel zitten. Op mijn vragen antwoordde hij niet rechtstreeks; 't was of hij zich
schaamde over zijn weekheid. Hij vloekte, zei dat ‘de heele rommel een rotzooi’
was en dat hij 't langer verdomde zoo te leven; toen dat hij zich beroerd en wat
ziekig voelde; hij had zich weer overwerkt, dat was eigenlijk de heele zaak en hij
moest noodig muziek hooren. Ik nam hem mee naar mijn kamer en speelde sonates
voor hem; hij zat stil in een hoek, nu en dan hoorde ik hem snikken. Later op den
avond gingen wij naar een café, waar wij een paar kennissen ontmoetten. Odo was
weer bedaard, alleen praatte en dronk hij meer dan gewoonlijk.
Een paar dagen daarna kwam zijn hospita bij mij, heel zenuwachtig: Odo had
voorgisteren middag een vreemden jood op zijn kamer gebracht; 's avonds had hij
haar geroepen, zijn schuld betaald en gezegd dat hij even op reis moest, ze had
hem toen een half uur later met een klein koffertje in de hand zien vertrekken. En
nu was vanmiddag die jood teruggekomen met een handkar en zei dat hij zijn koopje
kwam halen en speelde de beest omdat zij meneer's meubeltjes niet zoo maar mee
bliefde te geven. En of ik als meneer's vrind nu eens mee wou komen.
Op zijn schrijftafel vond ik dit briefje:
‘Ik ben maar heengegaan Arthur, ik kon 't niet meer
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uithouden. Doe geen moeite mij te vinden, ik zal je later misschien wel schrijven
waar ik ben en wat ik doe. Mijn meubels worden morgen gehaald, ik heb ze verkocht,
neem jij mijn boeken als je ze hebben wilt. Je bent veel voor me geweest, daarvoor
dank ik je. Iets hartelijkers kan ik je niet zeggen, ik ben te miserabel. Gegroet.
ODO’
Wij gaven het rommeltje aan den jood mee en ik behield de boeken; ik zag dat hij
zijn Homerus, de Imitatio Christi, Spinoza's Opera, Groethe en zijn geheele sociale
bibliotheek had meegenomen. Handschriften vond ik niet en de juffrouw vertelde
mij dat zij een weekje geleden manden vol snippers had moeten weggooien.
Ik kreeg nog een bezoek van den oom bij wien Odo als kind in huis geweest was.
Odo had hem geschreven dat hij zijn studie liet varen omdat hij alle wetenschap
voor doelloos en onzedelijk hield in deze maatschappij, waar zij uitsluitend de
overheerschers diende en versterkte, en dat hij van nu af onder het volk ging leven.
Deze brief was hartelijk gesteld en bevatte ook eenige quasi berouwvolle phrasen
over het verdriet dat hij door zijn ondankbaarheid zijn weldoeners moest aandoen.
En werkelijk was zijn oom, een goedig provinciaal, zeer geschokt door Odo's
daad. Hij kon er niets van begrijpen, van zijn achtste tot zijn twaalfde jaar had hij
Odo als een eigen kind opgevoed en later, toen hij van 't gymnasium afging, had
hij met veel moeite een studiebeurs voor hem verkregen. De brave man beklaagde
zich diep over zulk een ondankbaarheid. Hoe had Odo 't kun-
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nen doen; en hij was de trots geweest van de heele familie!
Zijn vrouw huilde maar en viel ons nu en dan kijvend in de rede, sprak van gemeen
gezelschap, verleiding, van ‘toch altijd wel een slecht karakter gehad,’ van ‘niet de
eerste keer dat-ie wegliep’ en ‘dat je 't ook wel te verwachten had van 't kind van
zoo'n half gare komediant als je broer was.’
Maar 't goedige mannetje was redelijker, schreef het niet begrijpen van 't geval
eigenlijk meer aan zichzelf toe dan aan Odo's slechtheid.
Het was toch zoo jammer; vier jaar hadden zij hem in huis gehad en hij was altijd
gewillig en gehoorzaam geweest, en zoo knap... en iedereen had toch zooveel van
hem verwacht. Wel was hij wat zonderling, van klein kind af, eenkennig en vol
vreemde invallen en gedachten, maar slecht... neen, dat was hij nooit geweest, en
dat hij eens was weggeloopen en daarom eerst geld had moeten stelen dat begreep
hij wel, dat was nu juist een van die invallen, daarvoor behoefde je toch niet bepaald
slecht te zijn...
Ik beloofde hem moeite te doen om Odo te vinden; en dat deed ik ook. Ik schreef
aan de redacties der bladen waarvoor hij werkte; zij wisten van niets en ontvingen
geen kopie meer. Ik informeerde bij de post, bij zijn boekhandelaar, bij ieder van
wien ik wist dat hij Odo gekend had, maar geen wist waar hij gebleven was.
Ongeveer tien maanden later toen ik toevallig te B. kwam en daar voor een in
aanbouw-zijnd huis stond te kijken meende ik in een bleek knechtje dat tusschen
andere werklieden in een der open kamers met timmerwerk bezig was, Odo te zien.
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Hij keek mij onverschillig aan en gaf niet het geringste teeken van herkenning; ik
dacht dat ik mij vergist had en ging door. Na een paar uur kwam ik voor den tweeden
keer langs; hij stond toen op den steiger en zoo zeer trof mij de gelijkenis, dat ik,
ofschoon ik groote haast had om den trein te halen, stil stond en zijn naam riep. Hij
bleef mij even met dezelfde onverschilligheid aanstaren, draaide zich toen om en
ging naar binnen. Aan een werkman beneden, die had omgezien toen ik riep en die
aan 't venster kwam om te kijken wat ik wilde, vroeg ik, of Odo daar aan 't werk was.
Neen, zoo iemand kende hij niet. Gerustgesteld vervolgde ik mijn weg naar het
station.
Twee weken hierna ontving ik dezen brief:
B ...... 21 Juni 1901. Arthur, ik ben 't wel degelijk geweest dien je voor 14 dagen op
dien steiger hebt zien staan. Ik kan mij niet meer bedwingen, ik moet je nu schrijven;
ik ben zoo vol verdriet en andere verwarring, en ik heb niemand gehad, in al dien
tijd, tegen wien ik kon uitspreken. En toen ik je zag voelde ik opeens zoo sterk dat
jíj alleen een vriend voor me geweest bent, iemand die mij begreep en begrijpen
wilde en wien ik zonder mij te vernederen om hulp kan vragen. Haal mij dan hier
van daan. Ik wil terug. Naar mijn oude omgeving, naar mijn studie, naar alles waarvan
ik walgde. Ik walg nog, maar ik wil terug. Bijkans een jaar heb ik hier geleefd als
een ongelukkig, zielsziek jongetje; kom mij halen Arthur; ik heb wat hartelijkheid en
vriendschap noodig om te herstellen; ik ben niet sterk genoeg om in eenzaamheid
sterker te worden.
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Hoe ik er toe gekomen ben weg te gaan? Wist jij Arthur, dat ik behalve een bedeesd
en eenzelvig, ook een in den grond onzelfstandig, suggestibel denkertje was? Wij
dachten dat wij heel wat mans waren, is 't niet? Of laat ik bescheidener zijn, ík dacht
dat ik een denker, een philosoof, een vrij-denkend man was. En ik liep weg met de
overtuigingen, de meeningen, de beweringen van weet ik wie al. Letterlijk nota bene:
Tolstoi's Evangelium puilde mijn zak uit, la Conquête du Pain, de Imitatio Christi,
en den overigen heterogenen rommel had ik in mijn koffertje. En zoo overvuld en
beladen vluchtte ik in mijn woestijn waar ik tot zelfinkeer wilde komen en verbeeldde
mij leeg te zijn van vooroordeel. Zoo zwaar geketend zocht ik mijn vrijheid en waande
nog dat ik bijzonder vlug en gemakkelijk ging. Meer dan negen maanden heb ik
noodig gehad om mij te bevrijden. O Arthur, een wonderlijke negen maanden waren
dit; vol perverse smaken en wansmaken, helder- en duister-ziendheid, hallucinaties,
onverklaarbare angsten en aandoeningen en vooral veel misselijkheid. En het
resultaat; mijn miskraampje, mijn geestelijken homunculus, ik heb hem behandeld
naar behooren, op Spartaansche wijze.
Het was een Mei-nacht toen 't monstertje geboren werd. Om vijf uur was het
afgeloopen en 's avonds om tien was 't begonnen. Zeven uren schreef ik bijna
onafgebroken om mijn ‘Meditaties’ te voltooien. Toen moest ik naar de werkplaats.
Maar terwijl ik 't schemerende stadsplantsoen doorslenterde zag ik de zon opduiken
boven den bergkam. Ik kon niet verder, ik moest haar tegemoet en ik liep, ik liep,
wist ik waarheen of waarom, de bergen in; en volle twee
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dagen bleef ik weg. Toen ik weer thuis kwam vond ik mijn geschrijf nog net zooals
ik het had laten liggen op mijn tafel; ik verbrandde het onmiddellijk. Daarmee is een
quantum troostrijke waanwijsheid en veredelende napraterij verloren gegaan waar
nog drie modern-ethische generaties het mee hadden kunnen doen.
Arthur, die twee-daagsche bergtour is mijn Satans-beproeving geweest. Wanneer
je ooit zwaar bent van ellende en vertwijfeling, tot walgens vol van duizend kleine
gedachten, ga dan de bergen in, Arthur, en vecht daar, in de stilte van Gods
eenzaamste majesteit je strijd uit. Ik heb er geworsteld; de ellende, de vertwijfeling,
zij werden als tot tastbare gestalten die mij aangrepen en waarmee ik hijgend
worstelde; zij wierpen mij neer en ik wentelde van pijn mij over den grond om en
om, het was of er klauwen zich om mijn stikkende keel krampten, en in doodsangst
klemde ik mij vast aan boomen en rotsen. En dan weer was ik razend van woede
en schudde en sloeg de granieten wanden alsof ik de bergen over mij heen wou
trekken. Klinkt dit belachelijk? Don Quichottig? Ja ja, als een tourist mij gevonden
had, hij zou mij pepermunt en cognac hebben aangeboden... maar ik was verscheurd
van binnen, dol van wanhoop. O, de bergen zijn grooter en geweldiger dan een
razende menschenziel, ik heb van hen geleerd wat rust en trots en onverzettelijkheid
zijn.
Ik wil trachten mijn toestand te analyseeren. Misschien zie ik nog niet helder, niet
zuiver. Ik had immers koorts, ik was immers bezeten van een kudde demonen!
Demonen, de duivel haal de stakkers als hij ze hebben wil. Het waren
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niet mijn kwade, maar mijn goede, mijn al te goede geestjes, en toen ik hen uitwierp
was het geen kudde zwijnen, maar een hoopje angstige guineesche biggetjes die
ik den afgrond injoeg. Die zachtzinnige, mummelende deugdjes hebben het mij
lastiger gemaakt, Arthur, dan dat eene zwijntje dat in mij huisde en zoo begeerig
knorde tegen al wat aanlokkelijk en verleidelijk is voor een doodarmen en niet zelden
hongerigen en krolschen therapeut die beter dagen gekend heeft. Over 't algemeen
hadden mijn zeventig maal zeven biggetjes hem er onder en hield hij zich vrijwel
koest, eigenlijk was 't beest zelf nog maar een groote big. Alleen wanneer het de
dochter van mijn patroon zag of zelfs maar van uit de verte rook (of 't haar-olie of
zeep was weet ik nog altijd niet) werd het wild, ging te keer als een kompleet varken
en was niet te houden. Genoeg, ze vrijt met den meesterknecht en ik ben trouwens
mijn zwijntje kwijt sedert die bergtour. Wil je een andere vergelijking? Zeg dat ik een
moreelen lintworm had die mijn ziel van binnen leeg vrat en dat ik mij met lucht-,
wolken- en zonnebaden genas. Zeg dat de zwarte slang van Zarathustra's herder
mij uit de keel hing en dat ik het gedrocht den kop afbeet. Maar nu kokhals ik nog
nu en dan bij de onsmakelijke herinnering.
Arthur, ik ga mij te buiten aan beeldspraak en word onduidelijk en onwaar; vergeef
me, ik schreef sedert mijn vlucht geen verzen meer. Ik wil met mijn nieuw- en
nieuwst-testamentische allegorieën niet zeggen dat ik al mijn deugden en ondeugden
heb opgeruimd. Integendeel, zij leven in mij voort, in anderen vorm. Ik heb een
metamorphose ondergaan en werd nu tot iets dat niet meer lijkt op
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zijn eigen herinnering ofschoon het in wezen zichzelf bleef. Ik werd zelfstandig, en
mijn gedachten, mijn verlangens, ook naar deugd of ondeugd, zij zijn nu
zelfgeschapen werkelijkheden in mij inplaats van vooroordeel van anderen.
Hoe kinderlijk vind ik mijn gephilosopheer van vroeger! Ik las Plato, Spinoza,
Schopenhauer... je weet het. Wij lazen ‘kritisch,’ nietwaar? Een phrase! met of
zonder kritiek waren wij onder hun hypnose. En toch was dit een suggestie die soms
nog omsloeg in een eigen aktieve erkenning, een zelfstandig oordeel. Toch was
ons gevoel van rijkdom niet altijd slechts een waan. Maar hoe arm en hoe armzalig
was ik in deze nieuwe periode! Ik verwonder mij over mij zelf: ben ík dat geweest?
dit onbeholpen, kinderachtige lummeltje? Ik heb moeite mij in mijzelf in te denken.
Het is zoo absurd. Denk je iemand die den bijbel, de Bhagavad-Gita, Augustinus
en de rest ‘durchaus studiert’ en oprecht meent dat hij nu al die wijsheid ook in
praktijk behoort te brengen! Ík, Odo, moest goed, wijs, deugdzaam leven; in
nederigheid des harten, in vrijwillige armoede, opofferende naastenliefde; ik moest
trachten het ‘voorbeeld der groote meesters’ na te volgen. Navolgen!... het kriebelt
mij weer in de keel, Imitatio! hoe helder en hoe ontzettend klinkt mij nu dit woord.
Het geheim van den groei onzer zielen. Klein, verachtelijk, absurd is ons leven;
imitatie.
Verward en wanhopend was ik om het doellooze leven der maatschappij en vol
bittere zelfverachting om de laffe, doellooze gedweeheid waarmee ik mij er in voegde.
En aldoor heviger voelde ik dat ik iets dóén moest. Toen las ik Tolstoi; hij leerde
een daad, en hij deed; hij wees een
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weg en hij ging zelf dien weg. Dat is Tolstoi's grootheid, zijn eenige. Maar mijn
kleinheid, mijn zwakheid was het dat ik zijn daad wilde navolgen. En dát ik hem
navolgde voelde ik nog wel als een kracht. En zelfs nu nog meen ik dikwijls dat 't
beter was, sterker, na te volgen dan na te praten.
Ik zal je niet schrijven van mijn leven als krullenjongen; wat doet het er toe; wij
zullen later wel eens naar behooren lachen om het lugubere avontuur van den
dichter-idealist die met eigen hand zijn eerlijk stuk brood wilde verdienen; hier wil
ik je alleen maar ruw-weg mijn zielstoestand schetsen.
Ik werd zoo afhankelijk dat ik theosophen-vergaderingen bezocht met de
vooropgezette verwachting dat ik er iets ‘leeren’ zou. Ik gaf mij ook veel af met 't
spiritisme. Het verwonderlijke bij deze geestelijke aberratie was, dat ik zeer duidelijk
begreep dat geen dier ‘wijsheden’ een dieper beteekenis of een hooger waarde
heeft dan bijvoorbeeld de phantasieën van een Paracelsus, terwijl ik er toch zoodanig
door werd van streek gebracht dat ik een haast ziekelijken eerbied voelde voor het
‘mooie’, ‘verhevene’ en ‘diepzinnige’ van elementalen, astraal-lichamen en andere
monstrueuse verzinseltjes. De neiging om mij door deze gedachten, of liever door
de er zich aan verbindende onbegrepen sentimenten, te laten meevoeren werd hoe
langer hoe sterker. Daartoe droeg bij in de eerste plaats de diepe behoefte te
philosopheeren over mijn eigen ziel, die ik, al wilde ik dat niet zoo grif erkennen,
belangrijker vond dan iets ter wereld en die ik door wat theosophisch gephantaseer
gemakkelijk tot een soort brandpunt van de meest goddelijke qualiteiten
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kon maken, wat mij in mijn ongelukkigen en hopeloozen toestand niet weinig troostrijk
voorkwam. In de tweede plaats was ik verliefd op een gladharige jongedame die
alleraardigst over deugd, wijsheid en zedelijke wereldorde kon spreken.
Een aangeboren goede smaak heeft mij van beide slechte invloeden gered. Ik
ontmoette eens bij haar een tweetal artiesten, van die echte, met
opperste-schoonheids-sensaties, hevige visie's enz. die gewichtig en wijs doende
luisterden naar een neo-boudhistische kosmologie met annexe levenswijsheid die
zij uitspon. Ik kreeg toen zulk een afkeer van dit burgerlijke en smakelooze gedoe
dat ik zonder hen zelfs maar uittelachen heenging en mij na dien tijd niet meer met
de theosophie bemoeide. Ik had een paar beroerde dagen; mijn zwijntje wilde terug
naar de gladharige; mijn goede geestjes overwonnen, ouder gewoonte.
Mijn genezing is begonnen op een avond dat ik in diepste verslagenheid van de
werkplaats thuis kwam. Ik was toen ongeveer een half jaar werkman; ik voelde dat
dit leven een mislukking was, een dwaasheid, en ik was ten uiterste moedeloos en
verbitterd. Maar mocht een ‘wijze’ verbitterd zijn? Of moedeloos? Zou Epictetos
moedeloos zijn geweest om een mislukten zwaluwstaart en een opdonder van den
meesterknecht? of zelfs om een mislukt leven? Zulke overwegingen braken mij
geheel en al en uren lang heb ik dien avond op mijn matras liggen huilen van
vertwijfeling. Toen ik uitgehuild had was ik zoo verlicht en kalm dat ik niet kon slapen.
Ik bleef op en zat stil te overdenken. Nog nooit in al dien tijd had ik rustig en aanhou-
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dend mij zelf beschouwd; ik had geleefd in een koorts van al maar voortjagende
gedachten, en nu vond ik voor 't eerst mijzelf terug als de eenheid waarvan hun
zwervende verwarring uitging, begreep ik dat ik hun heerscher moest zijn en kon
zijn en niet hun willooze slaaf. Een paar avonden later sloeg ik mijn Spinoza op dien
ik sedert langer dan een jaar niet in handen had genomen. Ik las dien geheelen
nacht door, tot vier uur. Diezelfde gedachten die ik vroeger blind had aangebeden
waren mij nu vreemd, ik voelde mij er aan ontgroeid. En toch bewogen zij mij dieper
dan ooit te voren. O die milde en tegelijk zoo geweldige majesteit van zijn woorden,
hun koele beheerschtheid en hun warme, glanzende, alles met geluk overvloeiende
liefde! O ‘Wald von himmelhohen Gedanken’ waaruit de ‘Lüfte der Zukunft’ waaien.
Ik las tot mijn oogen brandden, toen liep ik naar buiten en zwierf de leege stad rond
tot het zes uur was en ik naar mijn werk moest. Het begon te dagen voor mij. Al wat
mij vervuld en zoozeer verward had werd kinderachtig en klein tegenover deze
herboren blijheid. Hoe burgerlijk werden mijn deugdzame wenschjes bij den adel,
den sterken trots van Spinoza's noodwendigheid; hoe verbleekten alle verlangens
bij zijn stralende Liefde Gods! En meer en meer zag ik mijn ‘Meditaties’ waaraan ik
bijna dagelijks, of liever nachtelijks, werkte als een slap en onbegrepen eklektisch
aftreksel van slappe of onbegrepen levenswijsheid van anderen. Ik schreef door, ik
kon niet uitscheiden. Eerst toen het af was ... ik zei het al; ik vernietigde het prul en
was vrij. Maar mijn werk hield ik vol. Ik bleef in deze trieste omgeving; ik bleef omgaan
met menschen die mij even vreemd
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waren als ik hen. Het was een wanhoopsdaad. Hoe zou ik anders? Ik wist dat het
geen den minsten zin had dat ik van vroeg tot laat schaafde en beitelde aan de
prullige meubeltjes die mijn patroon verkoopt aan op-trouwen-staande klerken, of
dat ik onoogelijke ornamentjes draaide voor de betimmering van een warenhuis.
Dat geen enkele reden voor mij bestond om in een stinkend kosthuis te slapen op
een gescheurde matras waar het stroo uit en de muizen in liepen; en met een troepje
zwetsende kwajongens en kerels in een gaarkeuken voor veertig centimes mijn buik
vol te stoppen... als ik nog er toe kwam warm te eten. Maar ik voelde even sterk het
zinlooze van ieder ander leven; ik was ook wel koppig, zoogenaamd volhardend;
en bovenal besluiteloos. O die zelfverachting om mijn besluiteloosheid! 's Morgens
als ik wakker lag en tobde en weifelde over mijn onwaardig bestaan en dan opeens
verlangde naar mijn halven liter melk die ik straks zou warmen op mijn lijmpotje. En
dan de weeë schaamte dat er van mijn oorspronkelijke illuzies ‘het volk te leeren
kennen’, zijn leven ‘mee te leven en te lijden’ niets was terecht gekomen. Ik had
geen takt om met mijn kameraden om te gaan; als ik met hen sprak begrepen zij
mij nooit, spotten zoo'n beetje gemoedelijk of lachten mij rondweg uit. Trouwens
wat ik hun alles zeide, mijn berispingen over hun ruwheid, mijn moralisaties over
hun onzedelijkheid, het verdiende waarlijk niet anders dan spot. Hoe kon ik zoo
zijn? een eigendunkelijk, prekerig, principerig lummeltje naar buiten; naar binnen
een twijfelende, rampzalige ziel,... goddank. Maar daarom had ik ook nooit ernstige
moeite
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kunnen doen dichter bij hen te komen; mijn eigen getob had al mijn zielskracht
verbruikt.
Maar nu zou ik dan aktief worden, deelnemen aan 't ‘werkelijk leven’, aan de
beweging, en daarom moest ik volhouden...
Ik maakte kennis met een arbeider uit een zij-fabriek. Een sociaal-demokraat,
den eersten dien ik ontmoette. Hij was een nuchter, berekenend en taktvol
organisator en tegelijk vol warme geestdrift en opofferingsgezindheid. Een rusteloos
werker wien niets te groot of te klein was, de eerste mensch, Arthur, voor wien ik
oprechten eerbied gevoel. Ik heb hem veel kunnen helpen aan zijn uitgebreide
correspondentie en administratie en daardoor heeft hij gemerkt dat ik geen geboren
krullenjongen ben. Toen ik hem vertelde wie ik was zei hij niets anders dan: ‘Het is
mooi van je, maar een zin heeft het niet, je had liever moeten blijven waar je thuis
hoort.’ Eerst daarna begreep ik volkomen dat ik terug moest keeren en werd mijn
leven hier mij van dag tot dag ondragelijker. Toen je mij kort daarop zag staan op
dien steiger was mijn koppigheid nog zoo sterk dat ik je liet voorbijgaan - ofschoon
ik een uur later wegliep en je overal heb gezocht - maar sinds dat oogenblik is mijn
wil zeker geworden. Arthur, kom mij nu halen. Ik was een kind toen ik waande de
groote wereldwalging van mij te kunnen werpen door mijzelf belachelijk te maken.
Ik wil haar weer op mij nemen en dragen, en dáár waar ik behoor. Je weet hoe ik
hen haat, de ploerten, de kultuur-menschen die - God vergeef 't hun - hun
maatschappelijke plichten vervullen. Maar ik ben geen jongen meer die
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wat tegen hen te keer gaat omdat zij zijn quasi hooge gedachten niet begrijpen en
die meent door zijn anders-doen zich aan hun gehate werkelijkheid te kunnen
onttrekken. Arthur, ik wil terug, ik wil weer onder hen zijn; wonen, spreken, gekleed
gaan, leven als zij allen. Ik wil werken, stipt en ordelijk, op mijn laboratorium, hun
wetenschap ‘beoefenen’, doctoreeren, een positie veroveren. Arthur, ik zal een of
ander surrogaten-fabriekje oprichten - jij mag de reclames teekenen - om in een
behoefte te voorzien die geen denkend wezen te voelen behoefde; ik zal leeraar
worden en de kultuur-kinderen de duizend-en-een vragen leeren stellen waarop
geen god, al was hij stapelgek, zou kunnen antwoorden. Ik zal ontdekkingen doen
die de techniek en beschaving tot in het Kongobekken toe revolutioneeren, die heele
reserve-armeeën scheppen en naamlooze vennootschappen bij dozijnen doen
ontstaan en te niet gaan. Ik wil ook een bescheiden en welwillend man zijn, gelijke
onder mijnsgelijken, ik wil met hen samenwerken aan al wat zij houden voor de
hoogere belangen en doeleinden van den mensch. Ik wil weer eerbied hebben voor
andersdenkenden..... Ik geef mij gewonnen; ik geloof dat zij ten slotte gelijk hebben,
quia absurdum.
Maar kom bij mij Arthur; ik verlang zoo om oogen te zien die mij begrijpen, ik
verlang zoo je te hooren spreken. Terwijl ik schreef was 't mij of ik aldoor een klank
van vriendschap hoorde, een troostende stem, de warme, sterkende vriendschap
van een levend mensch.
ODO.
Nadat ik hem teruggehaald had, leefde hij den eersten
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tijd nog wat versomberd door de herinnering aan zijn werkmansperiode. Maar
naarmate hij zich weer met zijn studie ging bezig houden week zijn zwaarmoedigheid
meer en meer. En, of het kwam door een gevoel van herstel of door een behoefte
aan grooter toenadering, hij begon zich meer dan vroeger te geven zooals hij
werkelijk was. Hij werd, maar in nog zuiverder mate, zooals jij hem kort daarna te
Casa Bianca leerde kennen: gul, openhartig en vol kinderlijke opgeruimdheid. Zonder
eenige terughoudendheid sprak hij over al wat zijn eigen leven betrof, over zijn
jeugd, zijn gymnasiasten- en krullenjongens-tijd. Hij sprak ook met mij - en dat heeft
hij met niemand anders ooit gedaan - over zijn ‘eigenlijke werk’ zooals hij 't noemde,
zijn kunst. Hij schreef weer; elken middag, wanneer ik op het laboratorium was zat
hij in mijn studeerkamer te werken. Hij ontwierp een mythologisch drama en dikwijls
praatte hij 's avonds over den opzet of las mij een uitgewerkte passage voor.
Jeugdwerk, te lyrisch dikwijls en te klassiek pathetisch; maar toch echt, zuiver en
sober van taal, zonder eenige moderne aanstellerigheid. En hoe rustig en eenvoudig
las hij, zacht en zonder veel uitdrukking, zoo maar stil voor zich heen alsof er
niemand luisterde. Anders, beter nog dan wanneer hij Shelley of Petrarca voorlas
in de loggia, minder opzettelijk mooi.
Voor ons beiden was deze toenemende vertrouwelijkheid een groote vreugde.
Wij wisten dat tot dusver niemand ons kende en dat wij nu elkaar gingen begrijpen
en dat dit groeiende begrip in wederkeerige vriendschap was wat wij beiden
behoefden en ook altijd in stilte hadden verlangd.
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Minka, wanneer ik aan Odo denk zie ik hem het meest zooals hij toen was in die
twee maanden van ons tezamen wonen; want zoo was hij mij het liefst. Welk een
heerlijke, sterkende blijdschap is het wanneer twee eenzamen elkaar begrijpen en
vrienden worden. In zulke vriendschap leeren wij eerst onze eenzaamheid liefhebben
als de bron onzer diepste schoonheid. Het is of wij ons dan spiegelen elk in den
ander; ons zelf erkennen in wat wij bewonderen in den vriend. Elkaar maken wij
sterker en schooner. En toch wordt ook onze trots gebroken, onze eigendunk
gedeemoedigd in dien glimlach waarmee wij elkaars dwaasheid beschouwen.
Wij waren eenzamen om onzen grooten hartstocht, onzen brandenden honger
naar weten. Wij wilden wijd uit boven onze schoolsche kennis, wij wilden een ruimer,
een alles omvattend begrijpen. En wij zochten, rusteloos, overal. O Minka, ik weet
niet of wanhoop en extase ooit de klare rust van je oogen verstoord hebben, of je
dien hartstocht begrijpen kunt; maar dit zoeken is één overmoedig geluk en één
verlammende smart terzelfder tijd. ‘Halte heilig deine höchste Hoffnung.’ - Odo heeft
niet gekund.
Wij waren zoo jong en vol enthousiasme; wij voelden onzen geest leven en werken,
er woelde en bruischte in ons een wervelende chaos van gedachten en licht en
duister waren er nog ongescheiden. Stralende wentelingen waren er in ons als
ongeboren werelden te midden van eindeloos leege duisternissen. Wij waren
wordende scheppingen en dat voelden wij. Tot alle grootheid en schoonheid wisten
wij ons bestemd; er was ruimte in ons waarin alle werkelijkheid
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kon uitvloeien; er was geen gedachte die wij niet als de onze konden erkennen,
geen gevoel dat wij niet konden doorleven. Er bestond ook geen tegenspraak
tusschen onzen hoogmoed en onze devotie; al het menschelijke leefde in ons... in
den warlenden chaos.
Begrijp je het, Minka? Jij, milde en machtige! toch ben je een kind. Je rustige
oogen zien, met één blikslag schouwen zij, en onze verwarde hersenen moeten
denken en denkend die schoonheid zoeken waarin jij leeft en glimlacht. Zie ik nu
meer licht? voel ik grooter vastheid? Ik ben machtiger geworden, Minka; als de geest
Gods zweef ik over de duistere wateren mijner ziel, over de ongeboren werelden
van licht en schoonheid. Bijna twee maanden, tot aan de zomervakantie, hebben wij samengewoond. Odo
was weer volkomen levenskrachtig; hij had veel gewerkt, zijn drama vorderde; aan
de tijdschriften waaraan hij vroeger verbonden was geweest begon hij weer in te
zenden. En ook van zijn lichamelijke uitputting was hij geheel hersteld, dat merkte
ik op de dagenlange tochten die wij maakten in de naburige bergen. Het was ons
plan om wanneer de grootste hitte voorbij zou zijn een reisje te maken door
Noord-Italië: Venetië, Ravenna, Bo-logna, misschien tot aan Pisa en Florence toe.
Maar toen Martha mij te logeeren vroeg op Casa Bianca en, nadat ik haar over Odo
had geschreven, ook hem uitnoodigde, stelden wij deze reis uit tot later. Ik had Odo
wel eens over Martha en het witte huis aan het meer gesproken en met een dankbare
vreugde nam hij haar uitnoodiging aan; hij had
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nog behoefte aan rust en aan een vredig leven van wandelen, niets-doen en wat
kalm-aan studeeren. En daarom vervulde hem het vooruitzicht van een zomer op
een mooi en eenzaam landgoed door te brengen met blijdschap, zoozelfs dat hij
soms een opgewonden schooljongen geleek en van verwachting niet werken kon.
Je weet zijn prachtigen monoloog in de tweede akte? Op den avond dat hij dien
schreef smeet hij midden onder 't werk zijn penhouder over de tafel: ‘Ik zit te knoeien,
vertel me liever wat van Casa Bianca.’ Ik hoorde Martha zingen; mijn balkon-deuren stonden open en met de heerlijke,
zuivere koude drongen de klare klanken binnen. Ik dacht aan dat kerkje, Minka,
waar eens even heldere geluiden langs de witte wanden ruischten en waar wij stil
zaten te luisteren. Maar het was een ander lied.
‘Willst du dein Herz mir schenken, so fang' es heimlich an.’
‘So fang' es heimlich an.’ Waarom denk ik aan dit kerkje? Waarom zie ik zoo
duidelijk het donkerbruine, gesneden bankje waarin wij zaten en de somber-getinte
schildering van de gewelven boven ons? Wij waren nog vreemden voor elkaar,
dunkt mij; nog pas twee dagen was je te Casa Bianca. Waarom herinner ik mij den
blik waarmee je me aanzag toen het zingen ophield? Het lied weet ik niet meer en
toch was het toen de reden waarom ik daar zat met een mij vreemd meisje waarop
ik haast niet lette.
Toen Tom en Bente mij thee kwamen brengen, hij den kop en zij den schotel met
de kattetongetjes slechts ten deele geschonden er op, merkte ik eerst dat mijn vuur
op uitgaan
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stond en mijn voeten koud waren. Ik moest even een machine teekenen voor Tom,
en Bente ging aan 't zeulen met een Brockhaus en haalde er in een ommezien twee
platen met kolibrie's en middeneeuwsche kleederdrachten en een kaart van den
Bismarcks-Archipel uit. Daarna ging ik met hen naar beneden. Martha had nog veel
gezongen na dit eerste lied, ik had niets gehoord.
Mijn vuur is opnieuw aangemaakt. Weer zit ik aan mijn tafel voor de open
balkondeuren en zie uit over de sneeuw-omhangen sparren en cypressen. ‘So fang
es heimlich an’ gonst het nog in mij na. En nu weet ik dat ook jij het gezongen hebt
beneden in het blauwe zaaltje, voor ons allen; maar ook hier, wanneer je alleen was
in dit kamertje en dacht over het wonder van je ontwaakte liefde.
Nu ik weer terugdenk aan dien eersten tijd te Casa Bianca, vervloeit de blijheid
dezer herinnering met een verwonderenden weemoed. Alles was zoo eenvoudig,
zoo klaar en doorzichtelijk; waarom hebben wij geen van allen begrepen wat er ging
gebeuren. Odo en ik, wij waren toch mannen al, niet-waar, die meenden scherp te
zien en te begrijpen wat wij zagen; en jij, Minka, met je grooten, alzienden blik! O
liefste, onnoozele kinderen waren wij die maar wat speelden met elkaar en geen
van ons besefte wat dit spel beteekende. Alleen Odo...? maar dit eerst later, toen
je weg was.
Weet je nog hoe wij drieën 's morgens uittrokken als het witte huis nog schemerde
in den mist en de lucht kil en dauwig om onze hoofden hing; hoe wij de wolken
achterna klommen en van af de morainen de zon zagen ondergaan
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in het ijsmeer? Hoe wij soms den ganschen dag zeilden in je zwagers centerboard
en jij de fok hield of languit voor op de plecht lag en je haren liet verwaaien; hoe wij
bivakkeerden op het zonnige eilandje, de Isola bella? Dikwijls ben ik er later
heengeroeid om te zien of die drie onbekende, vreemdbloemige struikjes waarom
wij 't met zoo weidschen naam doopten er nog stonden.
Ons leven in deze weken waarin eigenlijk niets gebeurde, waarvan elke dag is
als de heugenis van een tevreden kinderspel, lijkt mij nu een wonderbare droom,
een half-vergeten verhaal waarvan ik niet goed meer weet of het ooit werkelijkheid
was. Soms is 't mij of toen alles rijker, schooner leefde; of de hellingen warmer
waren, het meer klaarder, de geheimen onzer eeuwige dennenwouden dieper en
de gruwlijkheid onzer kloven en grotten grootscher. Maar ik weet dat het jouw blikken
waren, jouw woorden, de nabijheid van jouw duizend lieflijkheden, die alles met een
schooner glans omtooverden. Toen wist ik dat niet. Wij leefden als kinderen, Minka;
wij voelden ook als kinderen. Wanneer ik met Tom baadde en Pip zat in zijn roode
truitje aan den oever te lachen en te schreeuwen, en ik stoeide dan later met hen
beiden in de zon, dan was mijn blijheid niet anders dan de hunne. En wanneer wij,
Odo en ik, op onze avondlijke inkoop-tochten naar het dorp naast je liepen, ieder
aan een zij, waren wij dan niet twee kleine jongetjes met hun zusje? Wij waren blij
om de zachtheid van het mos, om den glans der maan-bevloeide boomen en de
bleeke siddering van het meer beneden; wij lachten om het gekrabbel van een
vliegend-hert dat in de veeren van
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je hoed vloog; wij bleven in verrukking luisteren naar een echo of een fluitenden
vogel, en als de toppen mooi gloeiden vergaten wij onze boodschappen en kwamen
te laat voor 't avondeten.
Er gebeurde niets in deze weken en toch waren zij de schoonste, de belangrijkste
ook van ons leven. Welke beteekenis hadden onze middag-thee's in de koele loggia;
ons zachte praten over niets of ons zwijgend rondkijken, langs de palmpjes op het
terras heen over het glinsterende water met de gondel en den centerboard naast
elkaar aan 't steigertje! Uren lang; niets doen dan wat lezen of bladeren in je zwagers
etsen, wat vluchtig schaken, wat spelen met de kinderen! En o die lamplichte
avonden binnen, in het blauwe muziek-zaaltje, als wij redetwistten over de theorie
van Maxwell, over de kommunisten van Harmonie, over Dante en de Bank-trust die
Rudolf juist had tot stand gebracht, terwijl jij en Martha onderwijl truitjes breiden
voor Bente, Pip en Tom. Of als jelui muziek maakten, of als Odo voorlas uit Shelley!
‘She leapt down the rocks,
With her rainbow locks
Streaming among the streams;
Her steps paved with green
The downward ravine
Which slopes to the western gleams;
And gliding and springing
She went, ever singing
In murmers as soft as sleep;
The Earth seemed to love her
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And Heaven smiled above her
As she lingered towards the deep.’

Je wist niet Minka waarom wij allen je aanzagen en den volgenden dag begreep je
niet waarom ik ‘Arethusa’ riep toen ik je zocht en vond bij 't watervalletje.
Alles was schoon en vol ongeweten belangrijkheid. Wij leefden in rust, liefste, in
die volkomen rust waarin onze ziel schijnbaar sluimert maar in werklijkheid intenser,
in een hooger klaarheid waakt dan anders. In die zelf-vergeten, maar groeizame
rust waarna wij ons eindelijk weervinden als andere wezens, schooner, rijker,
levensmachtiger. Eerst nu begrijp ik ten volle wat deze stille weken voor mij geweest
zijn. Toen heb ik het slechts eens voorvoeld. Op dien avond Minka, dat wij drentelden
in het park; wij gingen tusschen de rozen, Martha begon te spelen en terwijl haar
fuga verruischte liepen wij met gebogen hoofden; ik hield toen voor 't eerst jouw
hand in de mijne. Toch had ik je niet lief. Je hebt mij eens gezegd dat je tegen Odo ‘gewoon’ bent geweest, nooit vriendelijker
of met opzet innemender dan tegen mij of Rudolf. Maar Minka, de lach waarmee je
hem begroette toen onze boot landde en Odo door zijn verlegenheid wat onbeholpen
over de loopplank waggelde; de hand die je hem toestak wanneer wij elkaar aan
het ontbijt ontmoetten; die oogopslag waarmee je hem vroeg Petrarca te lezen;
Minka die warme glans van lieflijkheid die voortdurend van je uitstraalde, denk je
dat dit alles voor Odo ‘gewoon’ was? Voel je niet hoe voor hem, als
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kind opgevoed in een omgeving van bekrompen armoede, als jongen levend in een
benauwde sfeer van fatsoenlijke welgesteldheid waarin hij bijna uitsluitend in
aanraking kwam met onverschillige of hoogstens plomp-welwillende burgerlieden;
die nooit nog de oprechte hartelijkheid van een jong meisje had ondervonden; voel
je niet hoe voor hem dit verblijf op Casa Bianca, en bovenal de omgang met jou een
geluk moest zijn dat hem met diepe en dankbare vreugde vervulde en ten slotte
bedwelmde?
Nog geen drie maanden te voren was hij een schunnige, half-verwilderde
timmermansjongen, die huisde in een kaal en vochtig vertrekje, die sliep in een van
ruwe planken zelf getimmerd bed op een stroomatras onder een ongewasschen
laken en een gescheurd paardedek; die at uit de pan zelf waarin hij zijn maaltje
kookte; die niemand sprak dan zijn kameraden op het werk, meest ruwe kerels
waarvan hij zelden iets anders dan krenkenden spot of onbeschofte goedigheid
ondervond. En diezelfde sombere verschoppeling, die haast gebrokene, die zijn
liefde en zijn idealen - niet verwoest nog - maar werkeloos in zich voelde; die
uitgeputte tobber en zelf-pijniger, die van alle rust en evenwicht verlaten droomer,
leefde nu opeens in een rijk en geriefelijk landhuis als gelijke en vriend van verfijnde,
harmonische menschen.
Ik heb met Odo nooit over jou anders dan terloops en in onbeduidende betrekking
gesproken; hij vermeed het, ofschoon mij dit toen niet opviel; eerst nu, in mijn
herinnering, voel ik in 't afbreken of veranderen van dergelijke gesprekken een opzet
van zijn kant. Maar over al het andere sprak hij graag en altijd met de innigste
blijheid.
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Hij leek dan soms een kind dat voor het eerst bij rijker familie te logeeren is; zoo
naief, zoo kinderlijk verheugde hij zich. Het was zoo behagelijk, zei hij, om wanneer
je wakker werd koffie te krijgen op je bed en onder 't aankleeden al uit te kunnen
zien over roerlooze, omnevelde boomtoppen. En altijd te eten van mooi porcelein,
uit zilveren kannen te worden ingeschonken, te worden bediend door beleefde en
bescheiden dienstboden, te wandelen met rijk-gekleede dames en zelf verlakte
schoenen te dragen. En dan kinderen die zoo over-gezond waren en altijd zorgvuldig
gewasschen! Pip rook het lekkerst, zei hij eens tegen Martha, zijn wangetjes naar
iets zonder naam en zijn krullen naar jonge eikeblaren en lavendel.
Alles was voor hem een wonder reeds op zichzelf, en hoeveel te schooner moest
het hem niet verschijnen door jouw aanwezigheid.
Toen jij weer vertrokken was wist Odo dat hij je liefhad. Ik heb een gedichtje van
hem gevonden dat in deze dagen, nog te Casa-Bianca, geschreven is:
Wat hebt ge u, boomen en bergen, omkleed
Met treurgewaden van nevel en regen?
Omdat ge weet
Dat u de zegen
Die lichtte uit haar oogen
Schooner bescheen dan de stralende zon
In haar brandendste liefde u beschijnen kon,
Houdt gij uw pracht
Met dien valen vacht
Van wolken omtogen?
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Vogelkens vluchtig
Die blij geruchtig
Vloogt door de ritslende twijgen;
Die nimmermoede van blijheid zongt,
Die kwinkelend rond onze voeten sprongt,
Wat schuilt ge in uw nesten te zwijgen?
Weet ge 't al, weet ge 't al
Dat zij niet komen zal,
Die met haar lach,
Met den helderen slag
Van haar stemmetje meer dan uw fluiten of zingen
Te lokken vermag
Tot minnende mijmeringen?
Hoe droef en stil
Is de morgen, ik wil
Met den morgen nu stillekens treuren;
Mijn hart was een woud
Vol vogelzangen en zonnegoud
En bloesem-dauwige geuren.
In beekgeklater,
In brongewel
Hoorde ik het heimelijk schallen
Van faungeschater;
En nymphenspel
Schemerde diep
Waar de koekoek riep
In verre, groen-guldene hallen.
Vogels en bloemen, en boomen en zonne,
Waar is uw vreugde,
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Waar is uw wonne?
Stil is de morgen in 't wachtende woud;
Hoe is mijn hart nu, mijn wonder-verheugde
Hart zoo verlaten en koud?

Dit gedicht lag als gecorrigeerde drukproef in zijn dagboek; het is nooit verschenen.
Er boven staat in inkt: ‘Casa Bianca, 20 September 1901.’ Op de ledige vierde
pagina bevindt zich deze aanteekening met groote ruwe letters in blauw potlood
geschreven:
Mei. Eerlijke, diepgemeende poëzie! ‘Heb je zoo naar me verlangd, mijn arm
dichtertje’ vraagt Elsi. Zij zou 't nu wel graag gedrukt zien ook; kind; en dan in haar
poëzie-album plakken... ik doe 't niet... ik heb nog schaamte voor Minka.’
Na je vertrek eerst is het plan om ‘Harmonist’ te worden bij Odo opgekomen. Hij is
toegetreden tot de kolonie niet omdat hij overtuigd kommunist was maar uitsluitend
om jouwentwil. Hij wist dat je alle vakanties te Casa Bianca doorbracht en alleen
om in die tijden dicht bij je te kunnen zijn bleef hij in ‘Harmonie.’ Ik weet dat hij van
't begin af aan dit kommunisme als een experiment heeft opgevat, geestdrift gevoelde
hij er niet voor en de avontuurlijke lust om dit experiment mee te maken zou op zich
zelf niet bij machte geweest zijn hem van zijn vaste voornemen om zijn studie te
voltooien af te brengen.
Den tweeden keer dat wij Harmonie bezochten had Odo, terwijl ik met Martha de
stallen bezichtigde, een lang ge-
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sprek met Olthoff, den profeet, dien wij in de deel ontmoetten.
Een paar dagen later ging Odo opnieuw er heen en bij zijn thuiskomst vertelde
hij ons dat hij kolonist werd en de volgende week in de broederschap werd
opgenomen. Ik heb getracht het hem af te praten en ook Rudolf deed zijn best,
noemde het plan dwaas, kinderachtig, werd zelfs in zijn ontstemming min of meer
burgerlijk en sprak van ‘onverantwoordelijke daad’, ‘weggooien van zijn toekomst’
enz. Alleen Martha sprong hem bij, zij vond het mooi en edel van hem dat hij zijn
carrière wilde opofferen voor zijn ideaal. Zij vond 't, geloof ik, ook wel een passend
gedrag voor een dichter en meende dat de maatschappij toch niet deugde voor een
man als Odo. ‘Dan eerder omgekeerd’ toornde Rudolf; den heelen dag bleef hij uit
zijn humeur. Maar Odo speelde zijn rol goed, wij merkten geen van allen dat hij
noch aan een toekomst noch aan een ideaal ook maar een oogenblik dacht.
Odo werd Harmonist; ik keerde alleen terug.
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[III]

15 October 1901...
‘There was a child went forth every day,
And the first object that he looked upon, that object he became
And that object became part of him...’

Twee weken, en dag aan dag was mijn leven een wonder, schooner haast en van
bedwelmender blijheid dan te Casa Bianca. Ik word gewekt door 't wakkere gefluit
der vogels, en als ik aan mijn venster treed zie ik ver heen over de nevelgekapte
boomkruinen, ik zie het morgenrood vlammen achter de bleekblauwe sneeuwkoppen,
ik zie den morgen-mist deinen over het kille meer. Deze oogenblikken doorleef ik
in diezelfde vredige, dankbare rust als daar, in 't witte huis omlaag, en dan begint
mijn nieuwe leven. En iederen dag ben ik een blij kind dat de wereld inloopt en met
geruste nieuwsgierigheid wacht op het wonder dat hem zal gebeuren en waarmee
zijn zieltje zich voor dien dag zal vereenen. Hoe heerlijk zulk een kind

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

40
te zijn en veilig op deze aarde te spelen in telkens nieuwe vreugde om haar telkens
nieuwe wonderen. Wanneer de zon schijnt slaat de warmte trillend op uit de roode
aardkluiten onder mij en het zweet druipt mij bij 't werken langs 't neergebogen
gelaat; de zware mest glimt en dampt en de lauwe lucht is vol van zijn krachtigen
geur; mijn greep schittert en bij het uitspreiden der klodders over het veld blinken
hun sliertende spatten rondom mij heen. Wanneer het regent en de grond is te week
en te zwaar om te spitten, hoe heerlijk is dan het hakken onder de hooge sparren
wier zwiepende pluimen ruischen bij eiken slag. Wanneer het stormt geeft 't werk
binnenshuis een des te grooter voldoening. Twee dagen aaneen waren wij als
opgesloten, niets kon er buiten gedaan worden. Ik heb hout gezaagd en gespleten
in de schuur; Frieda heeft mij 't broodbakken geleerd; ik heb een broeiraam
getimmerd. - Van uur tot uur heb ik in een verwonderde blijheid gewerkt. En wat
heb ik gedacht? Niets, niets. Ik heb geleefd en gevoeld hoe ik Minka liefheb,
voortdurend. 16 October. Tom en kleine Pip kwamen mij vanmiddag halen voor 't avondeten. Dat
ik nu op Casa Bianca kan komen wanneer ik maar wil; te weten dat ik er altijd welkom
ben, altijd met diezelfde, hartelijke gulheid zal worden ontvangen! Martha is lief
zooals ik nooit een vrouw heb gekend; zij is teer en kinderlijk, en zij heeft Pip's
oogen. Geen klare, zegestralende oogen als van Minka, maar de oogen van een
gelukkig-mijmerend kind. Zij glimlacht ook als een kind, vol zachte gelukzaligheid.
Een onbeschrijfelijke glimlach, vol
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weemoed ook. Ik ging met haar naar boven om te zien of Pip was gaan slapen; wij
stonden even voor zijn bedje en toen glimlachte hij in den slaap. ‘Waarvan droomt
hij?’ vroeg Martha en glimlachte net zoo; ‘dat hij nooit geboren werd misschien en
leeft in een wereld waarvan wij menschen te ver gedwaald zijn om er ons nog iets
van te kunnen herinneren.’
Ik houd van Martha, dat merk ik eerst nu, nu Minka weg is. Ik voelde mij zoo vrij
tegenover haar, niet meer bedeesd, niet verlegen, zoo geheel veilig en zonder angst
voor onbegrip, als nog nooit te voren. En ook van Rudolf zal ik meer en meer gaan
houden; zijn rustige geestigheid, zijn bezonnen cynisme... een wonderlijk man, een
mensch die begrepen moet worden maar onbegrijpelijk is als geen ander. - Ik wil
veel bij hen komen.
Uit een brief van 18 October. ‘Ik heb nog geen oogenblik berouwd, Arthur, mijn
‘toekomst te hebben weggeworpen.’ Integendeel, ik voel dat ik mij een nieuw leven
geschapen heb; er is iets grootsch te doen, voor mij en voor ons allen hier te
Harmonie. En ik ben vol hoop het eens te zullen bereiken. Vooral omdat ik weet
niet vervoerd te worden door een blind enthousiasme; ik zie helder, helderder dan
een van ons allen hier, hoe de toestand onzer kolonie op het oogenblik is: belachelijk,
door en door. En toch vertrouw ik. Ik leef en werk hier met fantasten, utopisten, met
halve en heele dwazen, jelui hebt nog het volle recht hen zoo te noemen; maar ik
benijd je jóúw toekomst niet. - Je hebt mij gevraagd naar mijn ‘kameraden.’ Ziehier
de comoediae personae:
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Het vaste personeel bestaat uit elf volwassenen en negen kinderen.
1. Olthoff, stichter en leider van Harmonie. Een instrument in Gods hand, voorheen
schoolmeester.
2. Tobler, een boer met vrouw en zes kinderen, zijn verdere inbrengst bestaat uit
een kleine boerderij met drie koeien, eenige varkens en hypotheek.
3. Remi, bijgenaamd de Boschmensch, altijd zichzelf; hyper-idealistisch factotum,
bedreven in een twaalftal ambachten.
4. Lora, voorheen eenigszins dweepsche en gedesilluzionneerde jonge dame
van goeden huize, thans voor de kippen.
5. Max, voorheen eveneens eenigszins dweepsch en eveneens gedesilluzionneerd
artiest (plastische kunst), thans voor de stallen.
6. Frieda, voorheen en thans ongequalificeerde schoonmaakster, met twee
ongewasschen kinderen.
7. Klaas, voorheen boerenknecht, thans warmoezier.
8. Johannes Voss met vrouw en dochtertje, voorheen clarinettist aan een
variëteiten-theater, thans timmerman en landbouwer; de clarinet heeft hij
ingebracht.
Verder is er een vlottend personeel, bestaande uit voort-vluchtige anarchisten,
werkeloozen, jonge mannen met min of meer kwijnende gezondheid en jonge dames
met dito idealen, die zij hier hopen te herstellen.
Een paar van deze laatste soort zagen wij bij ons bezoek van den zomer worteltjes
wieden, je weet wel, met vrijmoedigen oogopslag, haren à la Cleo de Merode en
oude glacé-handschoenen tegen de brandnetels. Op 't oogenblik is er
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geeneen van deze rare, hoewel niet meer zoo zeldzame, vogels. En ook de laatste
mannelijke vrijwilliger ging een week na mijn aankomst weg, tegelijk met het mooie
weer. Herinner je je dien somberen jongeling die juist op het moment dat Rudolf
aan Olthoff misschien wat ironisch vroeg of hij werkelijk landarbeid produktiever en
nobeler vond dan intellektueelen, plotseling uit een diepe bladaard-kuil oprees,
ὑπόδρα ἰδὼν, (duister blikkend) en voordroeg: Melior est profecto humilis rusticus
etc.? (‘Beter is waarlijk de nederige landman die God dient, dan de trotsche philosoof
die, u verwaarloozend, den loop des hemels beschouwt.’ - Imitatio Christi Liber I
caput 2.) Welnu, deze nederige landman verdween toen 't koud werd om zijn studie
voort te zetten in... de astronomie. Overigens een aardige kerel, ik heb een paar
avonden prettig met hem gesproken, o.a. over Thomas à Kempis, waarin hij werkelijk
goed tehuis was.
De stichting der kolonie geschiedde als volgt:
Olthoff is begonnen met in de blokhut, waarin hij ook nu nog woont, te kluizenaren.
Hoe hij daartoe kwam weet ik niet. Wereldmoeheid, verlangen naar eenzaamheid?
Ten deele zeker, maar ik houd het er voor dat hij het meest door een zucht tot
heiligen-imitatie gedreven werd. Tobler zegt dat ‘meester’ toen hij pas de hut
betrokken had zich haast nooit vertoonde; alleen op buitengewone feestdagen ging
hij ter kerk en overigens kwam hij niet in bewoonde streken. Wel kon men hem, en
altijd met een boek in de hand, door de bosschen bij zijn hut of hoogerop zien
dwalen. Niemand kende hem, niemand wist waar hij van daan kwam en niemand
begreep waarvan hij leefde. Want de werkvrouw die
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eens in de 14 dagen de hut schoonmaakte en die verklaarde dat hij niets anders at
dan het droge brood, de appelen en noten die zij hem dan meebracht en de boonen
en wortelen die hijzelf kweekte, werd niet geloofd. Men verdacht haar van een of
ander winstgevend monopolie dat zij geheim houden wilde, een verdenking die
vooral gerechtvaardigd scheen toen 't bekend werd dat Olthoff in de
vermogensbelasting was aangeslagen. Kinderen vertellen dat zij hem wel eens bij
't plukken van melde en brandnetels of 't inzamelen van boschbessen hebben
aangetroffen. Ikzelf vroeg hem onlangs waarvan hij dien eersten tijd geleefd had.
‘Van sprinkhanen’ zei hij ironisch en direkt daarop in diepen ernst ‘en van het Woord’.
Bijna een jaar heeft hij zoo in volkomen afzondering geleefd. Toen, in 't voorjaar,
kwam hij met Tobler in aanraking. Bij gelegenheid van een onweer dat Olthoff vlak
bij Tobler's hoeve overviel verzocht deze hem binnen te komen. Olthoff deed het,
bleef bij 't avondbrood en las op verzoek het bijbehoorende kapittel waarvan hij
vervolgens een exegese gaf. Tobler had met open bek moeten luisteren, zijn vrouw
ook, zegt hij; je voelde dat alles direkt van boven kwam. Na die eerste ontmoeting
was Olthoff meer en meer zoo 's avonds eens aangeloopen; had dan gelezen,
verklaard en verteld; en ten slotte was hij geregeld ook iederen Zaterdagmiddag
gekomen om de oudste kinderen wat beter lezen te leeren en den katechismus te
overhooren. Kort daarop kocht hij door Tobler's bemiddeling een stukje land dat hij
met diens hulp gedeeltelijk tot moestuin maakte; ook aardappelen verbouwde hij
dien zomer. Alle overproduktie stond
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hij aan de boerderij af en bij elken arbeid werkte hij als vrijwilliger mee. In den winter
hadden zij een stuk bosch ontgonnen en Klaas, den zomerknecht van Tobler,
daarvoor aangehouden, Olthoff had 't loon betaald. Zij raakten zoodoende hoe
langer hoe meer aan elkaar gewenden toen Olthoff door eene inspiratie bevolen
werd een kommunistische gemeenschap te grondvesten sloten beiden, Tobler en
zijn knecht, zich dadelijk bij hem aan. Olthoff kocht toen - waar hij 't geld vandaan
haalde begrijpt alweer niemand - nog meer grond, o.a. de oude buitenplaats met
de villa waarin op 't oogenblik wij jonggezellen wonen en het tuinmanshuisje van
Voss. Na eenigen tijd kwam Remi, - die omdat 't zomer was niet werkte, maar kruiden
en paddestoelen etend door Europa vagebondeerde -, bij de nieuwe vestiging te
land, bleef een poosje hangen en werd toen om zijn oogenschijnlijk groote
bekwaamheden verzocht als lid van de broederschap toetetreden. Frieda, een
arbeidersvrouw uit 't dorp, wier man door een vliegwiel gegrepen en vermorzeld
was, werd uit medelijden opgenomen; Johannes Voss volgens inspiratie; Lora en
Max terwille van hun rijkelijken inbreng, vrees ik. De laatste drie waren gekomen
naar aanleiding van Olthoff's ‘brochure’. Ik durf over Olthoff geen oordeel uit te
spreken. Hij is een man met zonder twijfel sterk karakter en groote energie. Hij leeft
als een askeet en werkt het hardst van ons allemaal. Ik begrijp hem niet. Is hij een
zot, een door het leven verbijsterde? Of is er althans iets in hem van den wijze, den
wereld-overwinnaar en verbeteraar waarvoor hij zich uitgeeft? Hij is eerbiedwaardig
en belachelijk, sympathiek en terugstootend tegelijk. Hij is vol tegenstrijdigheid,
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fanatiek-principieel, daardoor bekrompen heerschzuchtig, despotisch; maar ook
weer toegevend, schuw en weifelend. Ik krijg den indruk alsof hij niet goed weet wat
hij eigenlijk bedoelt. Hij beseft dat ons ‘harmonisch’ leven op het oogenblik dwaas
en doelloos is en houdt felle, dwepende boetpredikten op de vergaderingen; maar
op sommige oogenblikken schijnt hij geheel in den waan te zijn dat alles is zooals
't volgens hem behoort te zijn. Nu eens ziet hij volkomen helder hoe hopeloos veel
er aan ons werk en onze gezindheid ontbreekt, en dan weer is hij zóó verblind door
een toevallig succesje dat hij in Harmonie zijn ideaal-kommunisme kant en klaar
verwezenlijkt waant. Er is in hem iets griezeligs, iets van een krankzinnige. Hij heeft
vizioenen en inspiraties; ik geloof dat hij zich meer en meer van een goddelijke
zending bewust wordt en Johannes Voss, die in godvruchtigheid niet voor hem
onderdoet, noemt hem al ‘profeet’ en ‘instrument.’ Remi, de boschmensch, met zijn beestachtig verwilderde haren, zijn
borst-tot-aan-den-navel, zijn uitgeplatte natuurvoeten met omgekrulde teenen en
zwarte nagels, staat hier in hoog aanzien om zijn rijke praktische ervaring. Wat zal
ik je van hem zeggen? Hij eet alles wat kauwbaar is mits van plantaardigen oorsprong
en noemt den Pithekantropos die hem hierin voorging wijzer en gelukkiger dan de
moderne kultuurmensch. Van een gevonden en nog niet geheel defekte paraplu
kan hij een regenjas maken, en omgekeerd. Hij is denker, zelfs vrijdenker, uitvinder
ook, en voortdurend zint hij op verbetering van de exploitatie der kolonie. Wij moeten
een stoomploeg hebben, zegt hij, dien gebruikten
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‘wij in 't verre westen’ ook; een stoomploeg is absoluut onontbeerlijk voor een
agrarische onderneming die iets beteekenen wil.
Hij heeft er zelfs in ernst op een vergadering over gesproken; al hadden we er
nu nog te weinig land voor, wij konden hem immers verhuren aan den heelen omtrek.
Grootbedrijf, daar moet het heen. Het voorstel werd niet gunstig opgenomen,
Tobler was er tegen machines te gebruiken, God had ons niet voor niets handen
en armen gegeven. Olthoff weerlegde dit argument; hij was ook voor grootbedrijf
maar alleen als de krachten in de kolonie zelf er voor aanwezig waren. En Voss
maakte aan de heele discussie een einde door de uitspraak:
‘Groot of klein
Allen moeten broeders zijn.’

Voss houdt van berijmde wijsheid.
‘Kan je dat niet eens op je clarinet blazen?’ vroeg Lora. En toen 't gelach bedaard
was werd er aan 't stoomploeg-ontwerp niet meer gedacht.
Maar al vroeger heeft de kolonie op Remi's aandringen een kunstmoeder gekocht
die de kas bijna uitputte en tot nu toe geen twintig kuikens heeft uitgebroed. Verder
heeft hij eens de paarden beslagen; de schimmel zal tot aan zijn dood mank blijven.
Daarentegen zegt Frieda dat hij haar eksteroogen heerlijk snijdt en ook heeft hij
laatst een kip van het snot geopereerd. Het beest krepeerde, maar aan 't snot
beweert hij, en volstrekt niet aan de operatie.
Hij heeft een kunstmest uitgevonden die in een bloempot
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inderdaad voortreffelijk voldoet en waarmee de vrouw van Voss een wonderbaarlijke
selderie kweekt die tot een heester-gewas dreigt te zullen muteeren; dezelfde
kunstmest heeft een halven bunder aardappelen geheel verbrand.
Ik praat graag met hem, en niet alleen om de onbewuste geestigheid waarmee
hij raaskalt over God-Mensch-Leven en Ideaal. Hij heeft in veel opzichten een ruim
en mild oordeel, is trouwens praktisch weinig door zijn tallooze princiepjes
belemmerd. Een van die lui die mij altijd doen twijfelen, ‘waarvoor is het noodig dat
menschen meenen en denken, zwetsen of redeneeren, zij zijn zooals zij zijn.’
Mijn beschrijving wordt te lang; een volgend maal over de anderen, of kom liever
zelf, zoo dikwijls je maar kunt...
20 October. Het was herfst. Den geheelen dag regenachtig; de lucht lauw-warm
toch en vol gesuizel. Zoo is het werken een verrukking. Zoo voel ik voortdurend in
me een diepe, verwachtingsvolle vreugde. Een maatschappij voorvoel ik van
krachtige, broederlijke menschen, die willen leven, die willen ‘wél-doen en blij-zijn.’
En allen arbeiden, zwaar en zweetend, met hun sterke handen en hun helderen
geest, met hun heele heerlijke wezen. Zij herscheppen de aarde, het heelal; zij
maken alles schoon en zinrijk.
Zoo voel ik soms ook wanneer ik Whalt Whitman lees. Zijn wij hier de
wegbereiders? de pionieren eener hoogere kultuur? de eersten die onzen arbeid
heiligen, die werken met liefde en wijding? Hoe jammerlijk mislukt lijkt mij nu weer
't leven der menschen, hoe zinloos, absurd, al hun maatschappelijk streven; hoe
verachtelijk hun afhankelijk-
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heid zónder broederschap; hoe nutteloos hun arbeid zonder liefde, zónder de wijding
van het begrip zijner goddelijke noodwendigheid.
22 October. De voorzienigheid heeft ons vandaag den tienden kolonist toegevoerd.
‘Opnemen,’ zei de profeet. ‘God heeft hem bevolen de maatschappij te verlaten.’
Dus nóg een visionnair. Hij was tot dusver klerk op een hulppostkantoor, 't zal hem
dus niet veel strijd gekost hebben Gods bevel op te volgen. Max heeft zich tegen
zijn opname verzet. Als God er nu nog eens een dozijn bunders goeden bouwgrond
bij gaf dan konden we misschien van de opbrengst leven. Max stond niet sterk. Ik
sloeg hem dood met de opmerking dat al nam God ons nog een dozijn bunders áf
wij 't overschot waarschijnlijk toch nog niet behoorlijk zouden kunnen bewerken.
Maar overigens sloot ik mij bij hem aan; het terrein is te klein om nog meer te voeden,
wij moeten niet meer arbeidskrachten opnemen, maar zelf beter leeren werken.
Remi was op Olthoff's hand; Albertus was onmisbaar... voor de boekhouding. Wat
er dan viel te boekhouden? Dat kon nog komen. Overigens zou hij ook kunnen
meelmalen. Voor twintig personen een speciale meelmaler? Over een jaar konden
er tweehonderd zijn. Overigens zou hij ook een oogje kunnen houden op den
moestuin. Een hatelijkheid aan 't adres van Klaas die onder verdenking staat aan
vrouw Tobler onverantwoorde groenten te leveren. ‘Voor den moestuin heb ik
niemand meer noodig,’ zei Klaas, ‘vooral wanneer jij eens wat meer je pooten
uitsteekt.’
Maar de appelen-oogst dan? 't Was de hoogste tijd dat ze
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geplukt werden, meende Tobler, en daar konden wij er best een mannetje meer
voor gebruiken. Bovendien, als God zelf 't toch bevolen had, al leek 't dan
menschelijkerwijs gesproken wat onvoorzichtig...
Dat gaf den doorslag, Albertus werd aangenomen, overmorgen komt hij. Ik merk dat bijkans alle geschillen een min of meer theologisch geharrewar
teweegbrengen. Ik voel mij onbevredigd en geprikkeld. 23 October. Ja, weer heb ik mij in mijzelf vergist. Ik meende hier te zijn gekomen
zonder illuzies, en ik voel mijn hart weer vol warme vreugde om die groote idee van
vrijheid en broederschap. Ik heb hoop op een schoone toekomst. Waarom? Wat
beteekent Harmonie?
Een klucht, een parodie op het kommunisme voeren wij hier op. Wij zijn geen
kommunisten, geen broeders, geen kameraden. Wij zijn nog vreemden, elkaar
benijdende, hatende, hinderende maatschappij-menschen.
Wij hebben klassen, standen, al trachten wij dit door wat joviale vriendelijkheid
aan den eenen- en wat grooter vrijmoedigheid aan den anderen kant te ontkennen.
Ik heb dat nooit zoo grievend gevoeld als toen Frieda daar stijf en verlegen en
zenuwachtig bij ons op visite zat en wij haar en ons zelf door de overdrevenste
hartelijkheid moesten vernederen om den schijn van kameraadschappelijke gelijkheid
te bewaren. Wij zijn niet gelijk; en het is verstandig van Max en van Lora dat zij zich
van 't begin af-aan hebben afgezonderd. Maar toch doet 't mij soms pijnlijk aan
Frieda,
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Klaas en Remi alleen in de groote, leege gemeenschapszaal te zien zitten, terwijl
wij aristokraten het ons boven op onze gezellige kamers behagelijk maken.
Er is zooveel te doen, zooveel dat wij nog moeten veranderen, aan hen en aan
ons zelf. Maar ik begrijp dat dwingen een dwaasheid is. Zoolang wij niet in
werkelijkheid broederlijke kameraden zijn heeft 't geen zin te doen als óf. Onze
nieuwe samenleving moet groeien, langzaam aan. Wij kunnen haar niet in één
moment stichten door een sentimenteele verklaring. Maar hoe rijk en gelukkig maakt
alleen al dit vertrouwen dát zij eens zal bestaan.
25 October. Minka. Voortdurend is zij in mijn gedachte. Nog een zes weken, dan
zal ik haar weer zien, dan zullen wij weer samen dwalen over den berg... Waarom
noem ik haar? Waarom wil ik over haar schrijven? Ik weet niet wat te zeggen; ik
heb haar lief en dat is onuitsprekelijk, dat leeft alleen in me als een eindelooze
muziek. Ik weet niets te zeggen en toch is zij mijn eenige, alvervullende gedachte
die nooit, geen oogenblik, mij verlaat.
Zij maakt alles mooi, mijn leven, mijn werken; ik voel dat mijn oogen gloeien van
een sterker en machtiger wil. Zoo rijk, zoo schat-rijk ben ik geworden. En toch vind
ik geen woorden om mijn geluk uittespreken; ik verlang het ook niet. Hoe
nietszeggend lijkt mij alle poëzie. Ik kan zelfs niet meer lezen, Shelley, Heine, Goethe,
als ik hen inzie glimlach ik om hun klinkende onmacht.
Sweet benediction in the eternal curse,
Veiled glory of this lampless universe...
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Woorden, woorden, wat zijn zij tegen de muziek eener onuitsprekelijke gedachte!
1)

29 October. Het is bij eenen; ik heb vijf uur gewerkt, mijn hoofd warrelt. De maan schijnt op mijn tafel, buiten staat alles doodstil in een zilveren glans.
Het is of ik opeens ontwaak in een nieuwe, wonderbare wereld. Waaraan doen zij
mij denken, de stille boomen, de roerlooze wachters? En waarop wachten zij? Op
míj; voor mij bestaat alle schoonheid. En waarop wacht ík, stil, ernstig, vol glanzende
blijheid?
31 October. Albertus is een stugge, dweepzieke natuur; mij geheel antipathiek. Hij
hindert mij, hij prikkelt mij, ik vind hem kinderachtig, belachelijk. En toch, kan een
ziel die niet huichelt belachelijk zijn? Zijn die wereldzieke, schijnheilige blikken, zijn
braafsprekige femelarijen, niet oprecht? Waarom dan vind ik hem verachtelijk? Welle
recht heb ik een ziel te minachten die in een anderen waan leeft als ikzelf? Ik
eerbiedig de bigotte vroomheid van Olthoff, ofschoon zij dichter dan Albertus'
gedweep aan waanzin grenst; ik eerbiedig de domme volgzaamheid van Voss en
Tobler; maar Albertus lach ik in zijn gezicht uit. Hij wilde dat wij elkaar in 't vervolg
met broeder en zuster zouden aanspreken. Was dat zóó belachelijk dat Lora hem
daarvoor openlijk moest hoonen? Hij wilde - en Voss en de profeet zelf steunden
het voorstel - dagelijks vóór het werk een

1)

In een brief van een paar dagen later schreef Odo mij dat hij begonnen was aan de door de
akademie uitgeschreven prijsvraag over ‘Atoomverschuiving,’ en dat hij dien avond het volledig
schema zijner verhandeling ontworpen had.
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‘aandachtige bijeenkomst’ houden. Waarom kwam ons dit zoo buitensporig voor?
Hoe eenzaam zijn menschenzielen! Oceanen van onbegrip liggen er tusschen ons.
Of van onwil? Waarom is zijn ideaal van broederschap belachelijk, een sentimenteel
schijnbegrip? Is het dan in wézen anders dan het mijne? Ik wil mild zijn; waarom
zou ik niet óók de idealen van een verschopten en te zachtmoedigen klerk begrijpen
en waardeeren?
4 November. Ik was met Martha alleen en ik heb haar verteld, bont dooreen, van
mijn jeugd, van mijn verdwaasden werkmanstijd, van het leven in de kolonie. Het
was mij zoo vreemd; ik denk zelden aan mijn verleden, maar als ik het doe voel ik
altijd die zelfde griezelige verwondering: ben ik dat geweest? ik die hier zit als iets
heel anders, met niets haast meer in mij van dit vroegere. Kan ik niet stil staan, geen
oogenblik? - Martha zat stil te luisteren, haar vragende oogen werden er groot van,
weer net als Pip keek ze wanneer ik hem een sprookje vertel. Plotseling vroeg ze:
‘waarom spot je met alles waarvan je gehouden hebt, waarom zeg je zooveel dat
je niet meent?
Had ik werkelijk gespot? Heb ik ooit gespot? Zonderling, en toch leek het mij
absurd dat ik ooit iets in ernst gezegd zou hebben. Tegen een mensch! Waarom
zou ik ooit eerlijk, volkomen oprecht en in ernst geweest zijn tegenover een mensch?
En opeens dacht ik aan Minka en een groote droefheid overviel mij. Ben ik voor
háár ook een leugen en een geheim zooals voor ieder ander?
Martha kan mij soms aanzien als een engel een mensch,
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wiens zonde hij niet begrijpt. Niemand heeft mij ooit zoo vol zachtheid aangezien;
en weer voelde ik mij zoo veilig bij haar. Ik had haar willen zeggen: omdat ik nooit
iemand gekend heb die mij begrijpen kon; omdat ik mijzelf niet begrijp, omdat ik
geen vertrouwen, geen geloof heb in iets of iemand. Maar zonder het te willen zei
ik: ‘Over jou zal ik nooit spotten Martha.’ Zij gaf mij een hand en zei: ‘dát meen je
tenminste’ en lachte.
Later spraken wij nog over Minka; ik werd duizelig van verrukking. Toen ik wegging
zei Martha fijntjes: ‘Spot ook niet over Minka.’
6 November. Zoo zal ik 't volhouden, elken avond een paar uurtjes, maar minstens
éen, te studeeren of te werken aan de prijsvraag. En dan lezen. Er is meer over
geschreven dan ik dacht en de boeken die Arthur mij zond moet ik toch geduldig
doorwerken. Maar ik wil ook lezen, zooals deze laatste avonden geregeld, in Whalt
Whitman en de Imitatio. Hoeveel dieper dan vroeger ontroert mij nu dit wonderwerk
van devotie en goddelijke liefde! En hoeveel blijder maakt Whitman mij! Ik zie alles
anders, ik voel alles dieper; er ontbloeien gedachten in mij van nooit gedroomde
schoonheid.
Minka, Minka; incipit vita nova, (het nieuwe leven begint).
7 November. Van morgen waren boomen en velden berijpt. En al van uit mijn bed
zag ik dat de groote Hamer geheel besneeuwd is. Langer dan een uur heb ik nog
voor 't ontbijt buiten staan hakken in de ijle kilte, midden in
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den trillenden wasem die uit den bleek-bezonden bodem opsloeg; van de
dennen-naalden droop de smeltende rijp in diamanten droppen af.
Den heelen dag ben ik buiten geweest. Tobler vreest voor sneeuw en daarom
moest al 't hooi gekeerd. Wij werkten allen als kabouters, overmorgen is alles in
veiligheid. Eigenlijk had 't hooi al lang binnen moeten zijn.
De bosschen zijn nu bruin en rood en goud-groen en olijf-groen; de lucht strak
fonkelend blauw. En in die rijke pracht stond ik te werken! O eindelooze ruimte
rondom mij; hier te ademen, vrij en machtig, in die wijde wondere wereld! Wat maakte
mij zoo dronken van vreugde den ganschen dag?
Uit een brief van 11 November. Gisteren had ik mijn eersten gast, den dikken
slemper. Hij is getrouwd en heeft zich in de stad gevestigd. Hij schreef mij eenige
briefkaarten en een uitvoerigen brief over zijn komst, wanneer, hoe laat precies, en
of hij geen verkeerden weg kon inslaan enz.; hij wou toch vooral geen stap meer
klimmen dan hoog noodig was. Ik had er schik in het hem eens naar den zin te
maken. Twee dagen lang hield ik mijn ramen potdicht, stookte veel turf, rookte veel
tabak en liet mijn sigaren inbranden. Ik zette ook nog een kommetje bier achter de
kachel. 't Was zoo vuns en benauwd mogelijk. Den tweeden avond werd 't mij te
bar, maar ik liet toch de vensters gesloten en ging naar Lora. Later liep ik nog wat
om en kwam Albertus tegen. Ik zei: ‘goeienavond’, en hij: ‘God bevolen, broeder
Odo.’ Wanneer Albertus mij zoo groet
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heb ik altijd het verlegen gevoel alsof mij zoo maar op eens gulweg zeven hoofden tallooze bij-zonden vergeven worden. Ik vind zulk een ongemotiveerde
welwillendheid pijnlijk en loop altijd maar gauw door. Maar dien avond was ik zoo
behagelijk gestemd, ten deele ook door het succes dat ik mij van mijn bierkneipje
voorstelde - dat Max en Lora, met wie ik expresselijk nog eens kritisch was gaan
ruiken, voor echt verklaarden - dat ik behoefte gevoelde Albertus een pleizier te
doen niettegenstaande hij mij weer vernederde door zijn ongevraagde absolutie.
‘Kom je morgenavond een theetje slaan, Albertus?’ vroeg ik, ‘ik heb een vriend
over.’
Albertus kijkt me eerst wantrouwend aan en zegt eindelijk zoetsappig:
‘Je weet toch Odo dat ik geen thee drink ... maar ik wil graag komen.’
‘Goed,’ zeg ik nog vriendelijk en zonder erg: ‘ik zal zorgen dat ik melk heb dan
krijg jij cacao.’ Hij schudt het hoofd en gaat verder. Sinds een week had God hem
verboden melk te drinken, want die kwam van een levend schepsel. Hoe kon ik
weten dat hij dit nu pas gemerkt had?
De dikke slemper komt; is verrukt over de ontvangst; had in lang niet in zulk een
kneip gezeten; 't stónk vond hij. En toen hij mijn ingebrande sigarenstompjes en 't
kommetje bier achter de kachel zag was hij zoo blij-verrast en erkentelijk, om niet
te zeggen geroerd, dat hij er haast sentimenteel van werd. Overigens was hij
bezadigder in zijn gevoelens dan vroeger, zelfs nadat wij een zestal fleschjes Pils
hadden stuk geslagen. Na 't avondeten kwam Albertus.
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‘Bah!’ is zijn eerste woord, ‘hoe houden jelui 't hier uit!’
Daarna kijkt hij even verwonderd, verwijtend, bedroefd naar de rij ledige
bierflesschen naast den schoorsteen en gaat zwijgend zitten. De slemper haalt
sigaren te voorschijn, spreidt ze voor ons uit en binnen een paar minuten staat de
kamer blauw. Albertus kucht zoo'n beetje: ‘Meerooken,’ zegt de slemper, ‘waarachtig,
anders stik je.’
‘Stikken is beter dan zondigen,’ antwoordt Albertus stug.
‘Ik zag voor 't eerst den slemper om een repliek verlegen; hij keek ons allebei een
beetje onthutst aan en deed eindelijk maar of hij Albertus' gezegde niet ongeestig
vond.
Ik had ondertusschen thee gemaakt en terwijl ik inschonk vraagt Albertus:
‘Wat kost die thee wel?’
‘Zes franken 't pond,’ zeg ik, ‘Souchong.’
‘Die heb je dan toch zeker gekregen van die rijke vrinden van je beneden.’
‘Nee,’ zeg ik goedig, ‘zelf gekocht.’
‘Zoo...oo.’
Verder niets, maar een blik zóó verwijtend dat ik driftig werd en uitviel:
‘God vergeef me, Albertus, ik besteel jelui toch niet, mag ik van mijn armoedje
geen thee koopen? waarvoor denk je dan dat ik feuilletons vertaal à 50 centimes
de kolom?’
‘Foei foei Odo’ teemt de lummel ‘je bent boos en je vloekt.’
De slemper zit te schudden: ‘die is goed... ha die is uitstekend.’ Hij denkt dat
Albertus iemand parodieert.
Ik ga door met inschenken en, in een aanvechting Albertus te treiteren, zeg ik:
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‘Nou Albertus?... voor dezen keer?...
Een gezicht alsof Satan zelf hem beproeft. Een zielestrijd, een werkelijke zielestrijd
om een kop thee. Ik zie dat Albertus 't moment hoogst gewichtig vindt; hij wordt
verzocht, hij lijdt en worstelt; maar hij is standvastig, hij voelt zich een heilige, die
rijkdommen, koninkrijken der aarde en verlokkingen des vleesches weerstaat.
‘Als je nou nog maar van de vrouwen af kunt blijven ben je volmaakt,’ schertst de
argelooze slemper. Albertus antwoordt niet, hij zit zwijgend te lijden om onze ruwheid
en te worstelen met zijn eigen ingebeelde zwakheid. Wij storen ons verder niet aan
zijn humeur en praten met elkaar alsof Albertus er niet was. Ik vraag dus den slemper
wat hij zooal doet; nou, een paar agenturen van brand- en levensverzekeringen,
een avond-kantoor en nog zoo'n paar baantjes: hij was hoogst tevreden over zijn
maatschappelijke positie.
Ik vraag ook naar zijn gedresseerde vlooien.
‘Och,’ zegt hij een beetje triest, ‘wat zal ik je zeggen ... ik ben getrouwd hé, en
dan houdt zoo'n liefhebberij op...’
En bemerkend dat Albertus hem bevreemd aanstaart legt hij nog uit: ‘ja zie je...
't was een liefhebberij... ik hield ze onder mijn hoofdkussen... een heele kolonie, ze
waren zoo dartel als veulentjes en heelemaal tam ... ze liepen ook niet weg. Maar
als je trouwt...’
En daarbij kijkt hij meewarig naar 't kommetje achter de kachel. Overigens moest
hij eerlijk zeggen dat 't huwelijk een zegen was.
Of hij al kinderen had?
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Eén pas, 't rolt nog, maar toch al aardig. Ja, hij wou vijftig kinderen hebben, vijftig
bloeiende zonen en dochters en negentien van éénzelfde vrouw, verklaarde hij in
een vage herinnering aan den waardigen Priamos.
‘De vrouw is geen slavin,’ zegt Albertus blozend, en de slemper met eenigszins
komiekerigen nadruk: ‘nee, nee, óm de dood niet...’
Een oogenblikje later staat Albertus op, zegt benepen wel te ruste en verdwijnt.
Zoodra Albertus mij vanochtend een oogenblik alleen zag kwam hij op mij af.
‘Vindt je heusch, Odo, dat die vrind van je goed leeft?’
‘Och ja Albertus, heel goed, best... hoe meen je 't eigenlijk?’
‘Odo, ik heb er den heelen nacht verdriet om gehad... maar jij kunt hem redden...
hij is in zijn ziel niet slecht...’
‘Ik, hém redden?... geen mensch die 't minder noodig heeft, wat heb je in
godsnaam op hem aan te merken?’
‘Hij is vies, en hij vloekt,... hij verwaarloost lichaam en ziel;... en hij heeft geen
ideale opvatting van het huwelijk... Je moogt hem niet zoo door laten leven, het is
niet goed.’
‘Beste Albertus... 't is wél goed.’
‘Dat meen je niet, je jokt... je kúnt het niet meenen...
“Ja, dat is te zeggen... zoo letterlijk... 't is maar wat je goed noemt...”
“Goed is góéd, waarom zeg je niet eerlijk, recht door zee.,,”
Ik vraag je, Arthur, hóé moet je zulk een verhoor opnemen?
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En hoe kan je ooit met zulk een lummel spreken zonder belachelijk en voor je zelf
verachtelijk te worden? Ieder woord is er naast, er is geen begrip, geen
verstandhouding mogelijk. Ik voelde mij vernederd, beleedigd; tot wat voor
onbenullige klets-betoogen zou hij mij nog kunnen dwingen. Ik zei bruutweg: “loop
naar de verdommenis.”
Had ik zachter moeten zijn? Ik geloof het niet, in ieder geval kón ik niet zachter
zijn...’
20 November. Had ik niets te schrijven in deze dagen? Ik wil eerlijk zijn voor mij zelf
in dit dagboek. Er heeft iets mijn blijheid, mijn groote levensvreugde verbroken. Wat
is het! Vanwaar kwam die vreemde zwaarmoed weer over mij? Niets, er is geen
reden voor. En weer heb ik angst gevoeld, dienzelfden onbegrijpelijken angst die
mij soms plotseling overviel in de werkplaats, of 's nachts wanneer ik luisterde naar
't rumoer in de steeg en het dansen in de kroeg achter mij. Vage angst, vage
weemoed ook, zonder eenige reden. Ja, vroeger, als kind had ik het al. Wanneer
1)
ik lang in 't bosch had gedwaald, alleen of met Amalthea, en ik zat stil naar iets te
kijken of te denken, voelde ik 't soms opeens dat ik omringd was van een onnoemelijk
iets, een geheimvolle en ontzettende macht. Ik was niet bang voor 't donker, niet
voor beesten, voor spoken; maar alleen angstig om de zwijgende geheimzinnigheid
van alles, de boomen, de bosschen, de heele, verre wereld.
Het hevigst heb ik dien angst gevoeld op dien avond

1)

Zijn geit.
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waarop ik met Arthur naar 't Casino reed. Het is nu twee jaar geleden. Wij stonden
achter op het platform van de tram; het schemerde, het regende; het licht was zoo
triest en de huizen stonden zoo stil en somber. Ik zag voor mij uit in de donkere,
ledige straat; de twee glimmende strepen van de rails werden langer en langer, de
straat was eindeloos, de vale, stille somberheid was eindeloos. - Op het plein stopte
de tram, kon niet verder. Een grauwe drom werkeloozen passeerde. Langzaam,
slofferig sjokten zij voorbij, in den spikkelenden regen, gebogen, handen in de
zakken; bruut, onverschillig? wanhopend? Ik had dit meer doorleefd, dacht ik, tallooze
malen. Alsof er nooit iets anders in mij geweest was dan een eindelooze visie van
triestige ellende, doellooze ellende in een doelloos bestaan. Toen greep mij 't hevigst
die ontzetting. Het duurde kort, omdat Arthur bij mij was, en toen wij in 't Casino
zaten dacht ik met minachtende verwondering terug aan mijn redeloozen angst.
En nu, na twee jaren, dezelfde zwakheid. Om een bagatel! Ik was in de
dorpsherberg. Twee kerels zaten te kaarten, kregen ruzie, ik weet niet waarover. 't
Was ook geen hevige twist, maar een lang, leuterend dronkemansgezeur. Eerst
lette ik er niet eens op. Tot 't mij plotseling besprong: ‘Zoo zijn we’ en ‘machteloos,
niets kunnen wij doen; beesten, dwazen, onzinnige wezens.’
Nu weet ik wat mijn angst beduidt; 't bewust-worden van eigen, machtelooze
zotheid; de wanhoop aan het leven. En dat zij redeloos komt, naar aanleiding van
een onbelangrijke nietigheid is een bewijs harer waarheid. Zij is 't besef van de
zinloosheid, van het absurde.
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Ik ben een mensch, ik huiver voor mijn eigen geheimzinnigheid. Geheim-zinnigheid?
On-zinnigheid!
21 November. Had ik mij opgewonden tot een valsch enthousiasme, en is mijn
zwaarmoed reaktie? Ik ben rustiger; neen, ik weet dat mijn blijheid echt was. En ik
voel nu ook dat zij gebleven is, ongebroken. Wat mij verlamde was onbevredigdheid,
ergernis over de disharmonie onzer nieuwe samenleving. Een sommeering van
kleinigheden; onze verhouding tegenover elkaar, naijver, kortzichtigheid,
kwaadspreken; o deze kleinheid, deze groot-menschelijke kleinheid! Dan onze
onmacht, onze onbeholpenheid bij den arbeid, onze kieskeurigheid, luiheid ook.
Het zijn bagatellen, maar zij hinderen mij voortdurend. Als ik 't werk van mij of Max
met dat van Klaas vergelijk voel ik ons onbekwaam, kinderachtige prutsers. Onze
heele kolonie lijkt mij dan een belachelijke onderneming. Maar wanneer ik 's avonds
op Lora's kamer met Max en haar ons quasi-kommunisme over den hekel haal voel
ik mij even onbevredigd en geërgerd; ik schaam mij over mijn kleinmoedigheid.
27 November. Sinds een week nu zijn wij bezig met de ontginning van 't kleine
sparrebosch. Elken morgen al voor 't ontbijt gaan we met alle man aan den gang.
Hoe kon ooit arbeid tot een vloek worden! O die vreugde, dat trotsche krachtbesef,
die warme wellust van inspanning en zegevierende voltooiing!
Eerst begin ik den wijdsten loopgraaf rondom den stam af te cirkelen en rustig te
spitten. Rustig; ik leer het werk
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met iederen dag beter, ik zie het Klaas en Tobler meer en meer af, dit uiterst kalme,
haast trage, maar gestadige werken, en nog maar zelden betrap ik mij op
krachtverspillende gejaagdheid. Ik werk rustig en in een zoet welbehagen; ik sta
voor een groot werk en dat wil ik bedaard en systematisch ten einde brengen. De
kring wordt nauwer, de kuil dieper en voor ik de zware wortels bloot heb en
ondermijnd, sta ik tot over den buik in den modder-vetten grond. Wanneer ik zoover
ben zit ik een oogenblik op den diksten wortel en veeg me 't zweet van 't voorhoofd
als 't in mijn oogen druipt. En terwijl ik uitrust rook ik het pijpje dat Martha voor me
meebracht uit Venetië. Dan hakken! Eerst met kleine, luchtig gezwaaide slaagjes
aan 't benedeneind der wortels, tot ik spaander na spaander afsplijtend van de al
dikker wordende knoesten den stam benader. Dan moet ik mijn slagen wijd uithalen.
Langzaam en regelmatig dalen en heffen mijn armen en de heldere klank van mijn
bijl schalt en echo't door het bosch. Soms hakken wij allen gelijktijdig en dreunt een
daverende rythmiek van snelle slagen om mij heen, opwindend, begeesterend haast.
Zoodra de boom wankelt rust ik opnieuw. Ik leun op mijn smak en kijk rond; mijn
handen trillen, mijn armen trillen, al mijn spieren voel ik trekken en schudden en
gloeien; warme vloedgolven van kracht komen bij scheuten door mijn lichaam
schokken; o vreugde, o wellust van den arbeid! Ik zie rond, en allen zijn ze bezig,
nu waarlijk mijn kameraden, gebukt in hun kuilen, werkend, zwoegend, een damp
van zweet en snuivenden adem rondom hun warme koppen. Als dan de wind mijn
gezicht heeft gedroogd en
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mijn wangen verkoeld roep ik de anderen om mij te helpen, en wij duwen en trekken
en sjorren tot de waggelende boom traag overslaat, zich krakend losscheurt uit den
grond of zijn penwortel breekt, en dan snel en suizend neerzwiept.
Maar vandaag was het heerlijker dan ooit. De eerste sneeuw ìs gevallen. Toen
wij uittrokken lag zij nog dun, maar den heelen dag, onafgebroken haast, bleef het
doorsneeuwen. Wij begonnen met binden en opstapelen der takkenbossen, daarna
zetten wij het rooien voort. Het zal lang duren voor het bosch leeg is, we hebben er
den winter werk aan, zegt Klaas; en dan komt in 't voorjaar nog het spitten.
Zoodra Lora na 't ontbijt den boel aan kant had kwam ze buiten; ze had beloofd
mij te helpen. Met een smak van Tobler stond ze naast mij in mijn kuil te graven.
En zij wist van geen ophouden, ze is pootiger dan ik verwacht had. Zooals zij daar
werkte in haar grijze trui, een bont ijsmutsje over de ooren en een neuswarmertje
van Max tusschen de tanden, was zij mooier, edeler ook, dan ik haar ooit gezien
heb. Zij floot en zong nu en dan; haar gezicht gloeide en glansde, en telkens veegde
zij wanneer zij het zweet wilde afwisschen zich den modder langs voorhoofd en
wangen. Toen zij haar muts wegwierp woelde zij het haar los en omdat 't haar
hinderde bij 't bukken moest ik er twee vlechtjes van maken en die met een eindje
touw dichtbinden. Zoo heeft zij den verderen dag met mij gewerkt en haar nabijheid
was mij een voortdurende vreugde. Ze was zoo blij, zoo oprecht levens-blij.
Toen vrouw Tobler ons binnenriep voor koffie kwamen wij allen in haar benauwde
hokje. Op onze kousen natuurlijk.
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We zaten dicht opeen rondom de kachel. Klonten in de koffie zooveel we maar
wilden en bovendien ieder een stroopballetje. En zoo gul-blij en opgewekt was de
stemming dat zelfs Albertus er door werd verlevendigd; hij lachte met ons mee over
alle grappen en plagerijen en hij slurpte zonder aanstellerij zijn leut. Ik heb hem niet
aan zijn thee-beproeving van laatst herinnerd. Later in den middag toen Lora en ik
vergeefs worstelden om een stomp uit onze kuil te wentelen heeft zij Albertus er bij
gehaald; zij kwam gearmd met hem aanloopen en er was een glans van opwinding
in zijn oogen. Hij is tóch een mensch, dacht ik toen. Met ons drieën hebben we
onder veel hijgen en lachen den stomp er uit gelicht. Van avond was het feest op Harmonie. We hadden onze door-natte kleeren
rondom de groote kachel in de gemeenschapszaal gehangen en bleven er zelf bij
zitten. Lora gaf cacao en Frieda had 's middags in een van de brooden een paar
ons rozijnen gebakken. Toen Voss voorbij kwam en van de partij merkte liep hij
gauw naar huis en kwam terug met tabak, zijn clarinet en zijn vrouw. Hij heeft
gespeeld al wat we maar vroegen en wij hebben gedanst tot we met onze uitgeputte
lichamen niet meer konden. Klaas en Remi met Lora, Max en ik met Frieda en
juffrouw Voss. Vrouw Tobler mocht niet wegens haar positie. Albertus deed niet
mede aan deze dartelheid, maar hij heeft geen enkele schampere of misprijzende
opmerking gemaakt. Met een genoegelijke tevredenheid zat hij toe te kijken en
dronk argeloos cacao.... mét melk en zonder te zondigen. Zoo hebben we tot elf
uur feest gevierd.
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Waarom zou er geen verstandhouding, geen schoone harmonie tusschen menschen
mogelijk zijn? Wat verlangen wij meer van elkaar dan eendrachtig, welwillend
samenwerken; een kameraadschappelijken omgang waarin wij elkaar zonder erg
of kritiek nemen voor wat we zijn? Wij zijn allen menschen die willen leven; die willen
werken, spelen, blij zijn.
29 November. Pip en Tom hebben mij den geheelen middag geholpen met takken
binden. Pip's handjes raakten verkleumd en ik moest ze met sneeuw wrijven en
lang vasthouden; maar hij hield zich flink en huilde niet. Daarna heb ik hem met
mijn kapmes op een knoest laten hakken tot zijn vingers tintelden. Alle splinters en
spaanders zocht hij zorgvuldig bijeen en borg ze in zijn blouse om zijn moeder te
verrassen. Ze hield zooveel van houtvuur, zei hij, in 't haardje van de eetkamer. Zoo
is Pip. Bracht hij me toch waarachtig den grooten ijsbeer uit zijn plakboek mee; de
heele bladzijde er uit gescheurd, alleen omdat ik gezegd had hem zoo mooi te
vinden. Heeft hem zelf op mijn deur gehangen. Zeg ik: Pip, waarom wil je me zoo
iets moois geven?’ en hij kijkt eerst wat verlegen, slaat dan op eens zijn armpjes
om mijn hals, kust me en zegt: ‘dáárom, omdat ik van je houd.’ Er houdt iemand
van mij, er zegt iemand: ‘ik houd van je’; een jongetje van zeven jaar houdt van me
en daarom komen mij de tranen in de oogen.
Toen Martha de jongens kwam halen vroeg ze mij voor den avond. En terwijl ik
mij verkleedde om mee te gaan bezocht zij met Max de stallen en daarna met Lora
de broedmachine. Er waren juist een paar kuikentjes uitgeko-
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men. Martha was even enthousiast als haar jongens. Onderweg zeide ze: ‘Je hebt
een mooi leven Odo.’ Ik moest lachen over haar naief idealisme dat baseert op eene
idylische schijnschoonheid van biggen, kuikens en melk-zoo-van-de-koe. Maar ik
wist toch niets anders te antwoorden dan: ‘ja, ik leef mooi.’
Is het niet waar? Ja, ik leef mooi. En ik dacht aan Minka. Door haar is mijn leven
nu zoo mooi. Ik voel het telkens duidelijker, zonder mijn liefde zou ook Harmonie
worden tot een... idylle, een waan. Alleen mijn liefde maakt mijn blijheid, mijn hoop,
mijn levensmacht tot een standvastige werkelijkheid. In Minka vind ik rust: ik kom
tot mij zelf, door háár ontdek ik mijn eigen diepste, heimelijkste verlangens. En door
haar heb ik mijn groote, geweldige werkkracht herwonnen. Het was een vredige avond, als vroeger wel in 't blauwe zaaltje, vertrouwd en
huiselijk. Ik heb weer veel moeten vertellen, de jongens vragen mij uit, en ik moest
hen beloven dat ze in 't voorjaar mee mochten spitten, en hooien in den zomer. Met
Rudolf heb ik op ouden trant, gemoedelijk maar toch scherp, getwist over 't
kommunisme. En Martha heeft fuga's gespeeld en de Waldstein-sonate. Ik was
week en gelukkig, overgelukkig om de groote hartelijkheid, de liefheid dezer
menschen. En almaar dacht ik aan Minka.
30 November. Een eindeloos golvende, bruisende geluidzee, Beethoven. Hoog
opstuwende vloeden van duistere, geweldige kracht, schitterende spring-fonteinen
van jubelende blijheid. Aldoor is het bij me, is het in me; niets dan de gedachte aan
Minka.
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3 December. Voss en Remi hadden de sleedjes getimmerd, Albertus en ik hadden
de baan glad gemaakt en verlicht; zes lampions hingen tusschen de boomen. Een
genoeglijk, een opgewekt winterfeest van tevreden, harmonieuse menschen.
13 December. There was a child went forth..,.
Overdag het rustige buitenwerk, in de vlokkende sneeuw, in de bleeke zon, onder
de witte pluimen der sparren. En 's avonds de rustige uren, volkomen vervuld van
arbeid en studie. Ik heb niets te schrijven, mijn dagen gaan effen, gelijkmatig, als
de nevel die over het meer heen trekt. Ik voel niets dan die ééne vreugde, dat ik
leef en lief heb.
Uit een brief van 16 December. Met welk recht zou ik verlangen dat kommunisten
niet liegen, niet kwaadspreken, niet twisten? Laat ik blij zijn dat we 't hier over 't
algemeen minder doen dan in ‘de wereld’. En als we niet zoo bij elkaar hokten, niet
nog maar zoo'n klein, gesloten groepje waren, zouden wij hier zeer zeker edeler
leven.
Overigens zijn tooneelen zooals ik gisteren op de vergadering bijwoonde wel voor
een oogenblikje ontmoedigend. Een van de jongens van Tobler had eieren gestolen
uit de leghokken, niet eens, maar herhaaldelijk. Lora, die hem al een paar malen
betrapt had sprak er eerst over met Tobler zelf. Die speelde hevig op, vloekte er
niets van te weten en riep zijn vrouw er bij. Vrouw Tobler tierde en vloekte nog erger
en schold haar zoon, die volgens haar beweerde de eieren te hebben gekregen,
de huid vol. Maar zij ran-
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selde hem slechts matig. En uit haar giftige uitvallen over de onrechtvaardige
verdeeling in de kolonie, haar smalende verwijten dat ze naar verhouding van haar
groot gezin altijd te weinig kreeg, kon Lora duidelijk merken dat zij zelf den jongen
op den diefstal uitzond. Toen Lora gisteren weer eieren vermiste bracht zij 't geval
's avonds op de vergadering ter sprake. Er ontstond een verward geding waarbij de
diefstal zelf al gauw op den achtergrond geraakte. Klaas trok onmiddellijk partij voor
zijn vroegere boerin. Hij verdedigde haar door Lora, en meteen ook Max, eens
ongemakkelijk de waarheid te zeggen over hun luiheid, ongeschiktheid voor 't werk
en zucht tot afzondering. De opmerkingen omtrent de laatste twee punten kon ook
ik in mijn zak steken. En Remi kreeg in 't voorbijgaan een toespeling te slikken op
sommige menschen die perziken zoo snoeien dat ze in geen vier jaar meer dragen.
Tobler zat wat achteraf, somber, beschaamd. Hij zeide niets, en niemand vroeg
hem iets. Alleen toen Voss zei dat hij toch van den diefstal had moeten merken
stond hij op, kwam wat nader en zwoer met bevende stem dat hij bij den almachtigen,
levenden God geen dief was en van niets wist.
Daarna vrouw Tobler's verdediging: Voss, met zijn vrome smoelwerk en zijn
braverigheid - allemaal likkerij van meneer Olthoff hoor - moest liever op zijn eigen
kind letten, die bleekscheet met der valsche oogen, voordat hij eerlijke menschen
verdacht maakte. En Frieda? Die moest noodig van stelen spreken! Was ooit 's
zaterdagavonds haar huishoudboekje behoorlijk uitgekomen? Te veel hé,
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jawel, te veel, en de volgende week 't dubbele te weinig! En of ze soms niet een
erkende slons was? Als zij, vrouw Tobler, niet zoo nu en dan eens op 't huis kwam
kijken en met haar vinger 't duim-dikke stof van de vensterbank streek zoodat Frieda
zich schaamde, dan kon je er donder op zeggen dat er nooit niks geveegd of geboend
wier...
‘Hou jij je eigen vensterbanken schoon, als je de kippenstrond er ten minste nog
af kunt krijgen’ schreeuwde Frieda.
Over mij zou zij maar niets zeggen, maar wat moest je denken van een kommunist
die alle zondagen ging eten bij de rijkste lui uit den omtrek. Die menschen van 't
kasteel, zou ze maar zeggen, hadden toch ook hun geld niet met eerlijken arbeid
verdiend. En dat Lora zelf zoo'n rijke kakmadam was die hier armoedje kwam spelen
en de werkvrouw uithangen, die in de week met een flodderrok en een vuil gezicht
bij de jongens stond boomen te rooien - bóómen rooien zeg ik, bij de jongens, nóú
- en Zondags rondliep als een gravin, met kanten kragen en gouden kettings om
haar hals; dat zou ze haar niet verwijten omdat de Heeregod haar geschapen had
en 't beste wist wat-ie deed; maar ze wou 't alleen maar eens even zeggen; 't kwam
je soms te hoog en dan moest 't er uit. Daarna begon ze te razen en toen te huilen,
jammerde over haar eerlijken naam en vroeg ten laatste of wij dan soms zulke heilige
boontjes waren en wat of we dachten dat een arm mensch dán doen moest als-ie
niet genoeg kreeg, Maar ze wist van niets, de jongen had 't zelf gedaan...
‘Laten ze toch zooveel eieren eten als ze willen,’ zei Remi ‘dan hebben wij wat
minder van dat giftige tuig. Ik zeg
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jelui: eieren en vleesch, gecondenseerde urine, vruchten, gecondenseerde
zonneschijn, zuivere energie.’
En na dezen kwinkslag huppelde hij heen om zijn opkomende ontstemming te
verbergen. (Remi huppelt altijd eenigszins uit een overmaat van gezondheid en
levenslust).
‘Nu nu,’ vond Albertus ‘dat was de zaak hier niet.’ Hij was ook tegen eieren eten,
maar hier gold 't de rechtvaardigheid.
De discussie begon opnieuw, Albertus en Olthoff wilden niet aan vrouw Tobler's
schuld gelooven en zij vonden Lora, die volhield, liefdeloos.
‘Stik jelui allemaal,’ zei toen Lora en liep weg. Max haar achterna. Even later
hoorden we hen buiten sleeën.
‘Nou zie je 't es’ zei vrouw Tobler.
Het eind was dat Olthoff een preekje hield over de naastenliefde die door dit
voorval niet mocht worden geschokt, en dat Vrouw Tobler in 't vervolg wekelijks
twaalf eieren meer zal krijgen....
Ik denk dikwijls aan dezen zomer, Arthur. Jammer dat je in de kerstvakantie niet
komt, ik zou veel met je willen praten over mijn werk. Ik heb behoefte aan een
scherpe en zaakkundige kritiek. En eerlijk gezegd, nog meer aan wat waardeering.
Bijna iederen avond werk ik een uur of wat en ben dan produktiever dan vroeger in
een heelen dag. Het vertoog schiet goed op; het is een wonderlijk genot zoo te
werken, systematisch elk geval beschrijvend, analyseerend en dan aan 't eind weer
alle bijzonderheden samen vattend, begrijpend in ééne speculatie, ééne theorie.
Maar hoe meer ik er mij in verdiep, hoe ingewikkelder de kwestie
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wordt; ik heb nog veel meer noodig dan je me zondt. (Volgt een opgaaf van verlangde
werken over stereochemie en kristallografie).
Kun je je Eckhart een tijdje missen? Ik ben in een stemming hem te begrijpen,
een stille zwijgende stemming, waarin ik ‘Gott lasse walten.’ Vale, ik ben gelukkig,
in Harmonie.’
21 December. De heele familie, kleine Bente in de sportkar inkluis, kwam van middag
op de kolonie. Om een kerstboom te koopen. De jongens hebben hem zelf met mijn
spanzaag ‘geplukt’ zei Bente. En daarna gingen zij naar Voss om een kruishout te
bestellen waarin hij staan kon. Ondertusschen leidde ik Rudolf en Martha rond.
Rudolf was aller-beminnelijkst, vol waardeerende welwillendheid, een belangstellende
Zijne Hoogheid. Met Remi sprak hij over drainage systemen, luisterde met
vriendelijken aandacht naar diens opsnijerijen over de bewatering in weet ik waar,
om hem dan met een luk-rake phantasie te overtroeven zonder zijn ironie te laten
merken. Een kundig man toch wel, zei Remi later. Met Tobler sprak hij over kaas
en honing en vrouw Tobler maakte hij hoogst zenuwachtig door haar krot binnen te
treden. Hij had gehoord dat zij zoo'n mooie kachel had. Nou, die mocht hij zien, 't
was maar een gewone ouderwetsche kachel, meneer de baron moest er zich niets
van voorstellen maar als hij dan wou en niet op den rommel lette ... juist toevallig...
‘O niets, niets, ik heb zelf kinderen’ zei Rudolf.
Ze durfde meneer den baron heusch geen kommetje te presenteeren al stond de
koffie net op tafel. Maar Rudolf
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vond dat niets zoo goed deed als een bakje leut in den namiddag, en hij dronk den
feest-kop dien vrouw Tobler hem daarop boordevol schonk, gelaten uit, met de
drijvende korrels en 't dikke bezinksel er bij.
Bij den exodus stonden Tobler, Klaas en Voss met hun hoeden in de hand te
buigen en ook Remi groette met meer respect dan gewoonlijk. Rudolf, met de hand
in 't vest, en door dit gebaar den toeschouwer haast dwingend op zijn ridderlintje te
letten, creëerde een type dat het midden hield tusschen een philantropischen
industrieel en een serenissimus in politiek. Hij heeft grooten indruk gemaakt. Van
avond was hij onuitputtelijk in schimpscheuten op de vrije, onafhankelijke geesten
te Harmonie, die zich door den eerst-besten poen lieten imponeeren, alsof ze in 't
geheel niet de pionieren van 't nieuw geslacht waren,
Toen ik met Albertus den kerstboom naar Casa Bianca gesleed had en wij het
hek alweer uit waren zag Martha ons. Wij moesten binnen komen en punsch-bowl
drinken. Ik had 't koud en dronk voor Albertus tegelijk. Albertus was eerst verlegen,
maar met welk een takt, met welk een fijne, gratie-volle innemendheid wist zij hem
op zijn gemak te zetten! Zij kreeg hem zelfs aan den praat. Ik was even bij Rudolf
geweest en toen ik weer in de huiskamer terug kwam vond ik Albertus en Martha
in vertrouwelijk gesprek. Zijn gezicht had een geheel andere uitdrukking als
gewoonlijk, zooveel zachter, kinderlijker. Welk een heerlijke vrouw; alles maakt zij
beter en milder door haar eigen warme lieflijkheid. Albertus sprak over zijn vroeger
leven; hoe hij zich altijd alleen had ge-
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voeld midden in een wereld van slechtheid en zonde; één verdriet kende hij maar:
de zonde der wereld, en één troost; het geloof. Alles was ijdel en zondig, ook zijn
eigen bestaan als klerk...
Eenvoudig, zonder aanstellerij sprak hij en voor 't eerst was hij mij sympathiek.
Maar mijn terugkomst scheen hem te verwarren, 't was of hij schuwer werd,
voorzichtiger, onoprecht. Hij was bang voor mij, bang voor mijn spot, voor mijn
onbegrip en minachting. Dat voelde ik en 't deed mij pijn. En toen ook Rudolf
binnentrad brak hij plotseling af, verschrikt en hulpeloos. ‘Houdt je van muziek?’
vroeg Martha zonder eenige verwondering te toonen en toen hij verlegen knikte
ging zij onmiddellijk aan den vleugel zitten en zong: ‘dies ist der Tag des Herrn.’
Onder het naar huis gaan was Albertus nadenkend. Dicht bij het koloniegebouw
zei hij: Odo, ik heb verkeerd over hen gedacht, omdat ze zoo rijk zijn ... en over jou
heb ik ook verkeerd gedacht... wil je 't me vergeven?
Wat moet je zoo'n kwezel doen! Ik heb altijd een wijzen dronk gehad en 't viel mij
opeens in: goedig, hartelijk, joviaal zijn. En ik zei: Hoor eens Albertus, word niet
sentimenteel om zoo'n kleinigheidje. Ze zijn rijk en wereldsch, ze aanbidden den
Mammon en 't is alles ijdelheid der ijdelheden; maar 't zijn béste menschen, en jij
ook, jij bent ook een beste kerel, en ik ook, en dat zeg ik nou niet alleen omdat ik
punsch heb moeten drinken voor twee, ik meen 't waarachtig...
Wij stonden in 't portaal, hij keek mij weifelend aan...
‘Albertus, 't is moeilijk elkaar een beetje te begrijpen...’
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Ik weet niet wat ik verder had willen zeggen. Hij zuchtte diep en zwaar, overdreven
bedroefd, en ging zwijgend zijn trap op.
Kerstavond. O dit blijde, stralende feest van klare kinderstemmetjes en honderd
heldere lichtjes. En Minka was bij me, naast me. Zij heeft gelachen als ik sprak en
haar oogen hebben geglansd in de mijne; haar argelooze, alwetende oogen; haar
onschuldige, zegevierende oogen! Hoe klein leek mij alle twijfel, hoe kortzichtig alle
wijsheid. De schoonheid leeft; het heele leven is in wezen zoo wonderbaar schoon
als het schijnt uit Minka's kinderoogen. De verschijning der schoonheid is het wezen
der wereld.
28 December. Op weg naar Casa Bianca kwam ik haar al tegen. Zij stak mij haar
hand toe als altijd. Ik bukte mij plotseling, willoos, en kuste haar vingertoppen. Zij
keek mij verwonderd aan, alsof zij deze banale beleefdkeidsvorm niet van mij
verwacht had, maar zeide niets. En toen liet zij mij zien, - zij had 't uitgeknipt - een
recensie over mijn sonnetten. Zij kwam expres om haar mij te brengen. Ik moest
lachen om haar naieve vreugde.
‘Ben jij dan niet blij met zulk een kritiek?’ vroeg ze en zag mij aan net als Martha
soms, met diezelfde ontroerende bevreemding.
‘Minka, Minka... je bent zoo lief voor me.’
Ik was geheel verward, ik heb een paar minuten als bedwelmd naast haar
geloopen, daarna zei ik iets over recensenten. Over de waardeloosheid van hun
oordeel. Wat
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ik eigenlijk niet geheel en al meende want ik wàs zelf blij met die recensie, voel ik
nu achteraf.
Ik houd het zoo niet meer uit, er moet een eind komen aan mijn onzekerheid.
Nieuwjaarsmorgen. Ik ben onrustig, gejaagd van twijfel en wonderlijke verwachtingen.
Het is onhoudbaar. Waarom zeg ik 't haar niet, wat zij al weten moet. Gisteren, toen
zij tegen mij aanleunde en over mijn schouder heen in 't nieuwe plakboek keek dat
ik voor Pip gemaakt heb; toen haar warme adem langs mijn wang streek en haar
geurende haren over mijn hand stroomden, toen had ik het moeten zeggen. Wat
weerhoudt mij? O die angst dat ik iets zal verbreken. Maar ik heb geen rust meer.
Ik kan niet werken; ik wil bij haar zijn. En wanneer ik bij haar ben, midden in de
verrukking haar te zien en te hooren, overvalt mij opeens een beklemming, een
angst; het zal niet blijven, het zal niet blijven. En ik moet weg om mijn verwarring
niet te laten merken.
10 Januari. Ditzelfde blauw-doorwaasde woud; en weer weenen de boomen,
millioenen tranen vallen en vallen, onophoudelijk. Hetzelfde bedwelmende geruischel,
een stil, weemoedig weenen. Maar om wat? niet om vreugd, niet om leed. En de
vogels zingen weer even zonderling. Is het een week geleden? We stonden te
luisteren onder den grooten beuk en Minka zei: ‘ze verwachten de lente, nu al.’ De
boomen zijn nog kaal, de knoppen zwellen nog niet, en waar de zon niet komt ligt
de sneeuw nog dik en hard.
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En toch, als ik nu weenen kon zou het zijn van verwachting... van vreugde.
Ik was deze dagen versufd, leeg; ik heb niet geleefd en eerst nu werd ik wakker
uit dezen droom van weemoed. Ik heb het al dien tijd geweten, ieder oogenblik
gonsde het in mij: ‘zij heeft me niet lief’ en toch is 't mij alsof die gedachte mij eerst
nu, terwijl ik het neerschrijf, klaar bewust wordt. Zij heeft me niet lief. En ik schreeuw
niet van pijn. Zij heeft mij niet lief; en ik voel de verre verwachting eener nieuwe
lente.
Hoe is 't gebeurd? Kort nadat we onder den boom stonden heb ik het haar
gevraagd: Minka, houdt je van me? Ze heeft niet geantwoord; ze weende en ik heb
haar zwijgend tot aan Casa Bianca gebracht, en daar eerst zei ze: ‘ik kan 't niet
helpen.’ Ook toen heb ik niet geschreeuwd. Ik weet niet meer wat ik gevoeld heb;
ik geloof niets, niets dan absolute leegheid. Ik heb nog gezegd: ‘huil toch niet Minka,’
een paar malen, en toen zij de poort binnenging heb ik nog meer willen zeggen,
want ik trad haar in den weg. Zij hield mijn hand vast en zoo stonden we even
tegenover elkaar. Toen herhaalde zij: ‘ik kan 't niet helpen Odo.’ Iets anders heeft
ze niet gezegd; toen ik vroeg of nu toch alles blijven mocht als 't vroeger was knikte
zij.
Zoo is het gebeurd. Dat ik dit herdenken kan en neerschrijven alsof het een
episode uit een roman is en mij niets aangaat! Maar al de dagen die volgden waren
zoo vreemd. Dien avond, toen ik thuis kwam ging ik direkt naar Lora; tot half een
heb ik bij haar gezeten; het was gewoon, als altijd, noch zij noch Max hebben iets
aan mij kunnen merken.
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En den dag daarop, de heele volgende week heb ik mijn werk gedaan, en niemand,
niemand heeft iets kunnen merken. Alleen weet ik niet hoe de tijd voorbijging, het
is of ik geslapen heb en gedroomd van een vage, onbegrijpelijke wanhoop. Nu ben
ik wakker, ik zie dat de wereld er nog is, dat ik zelf er nog ben en er scheurt een
felle pijn door mij heen, het besef dat zij mij niet lief heeft. Leeg, leeg... De vogels
fluiten zoo vreemd, korte, verwonderde geluiden, en dan weer onheimelijk angstig,
verlangend. Ik verwonder mij ook, om die leegheid, mijn angst en mijn verre
verwachting.
12 Januari. Zij is bij mij geweest, van morgen. Uit eigen beweging gekomen, quasi
met een boodschap van Martha. Zij wilde mij iets zeggen maar heeft het niet gekund.
Als gewoonlijk hebben wij gewandeld en gesproken. Ook over Whalt Whitman dien
ik haar op kerstavond gaf. Wat ik er in had aangeschrapt vond zij het mooiste: ‘There
was a child...’ Waarom sprak zij over dit vers? Omdat ze zóó alleen kon uiten wat
ze niet direkt durfde zeggen? dat er tusschen ons niets is gebroken, dat onze
verhouding een vaste vriendschap is gebleven? Ik zal haar kunnen zien, haar bij
mij hebben als vroeger; zij vertrouwt me en is niet bang dat ik zwak zal zijn. Ja, dit
had ze willen zeggen; ik kan weer als een blij kind leven iederen dag opnieuw in
het geluk dezer liefde, en zij lijdt niet om mijnentwil.
‘Is het zoo goed Odo?’ vroeg ze toen ze mijn hand drukte bij 't heengaan. Ze
weifelde nog en er beefde droefheid en twijfel en medelijden in haar stem. O Minka,
die
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zoete blijheid die over je gezicht lachte toen ik kon zeggen: ‘'t is alles goed, alles
alles, ik dank je zoo, ik beloof je dat ik sterk zal zijn,’ Dat heb ik gezegd. En gevoeld?
een ongekende ontroering, een diepe, dankbare vreugde, een onzeggelijk geluk
dat ik haar liefheb.
13 Januari. Zij kwam met Pip: ‘Martha vraagt of je komt eten.’ En mijn kereltje zei:
‘Wat ben je lang weggebleven, en juist nu Minka er is.’
En zij zelf vroeg mij of ik nu weer geregeld komen wou op Casa Bianca de dagen
dat ze er nog was. Zij heeft gelijk, Martha moet niets merken.
Maar waarom wil zij dat Martha niets merken zal?
Ik wil niet denken, niet twijfelen, Stil zijn en gelukkig in mijn liefde.
16 Januari. Ik kwam in de bakkerij. Albertus was er alleen, stond voor den oven
naar het brood te kijken. Ik maakte een praatje met hem, vroeg hoeveel zout en
hoeveel gist hij gebruikte en of er tegenwoordig geen eieren meer in gingen. Nee,
dat werd te duur, er waren te weinig eieren en bovendien zei de Boschmensch dat
't toch maar ongezond was. De ‘Boschmensch’! De eerste keer dat ik Albertus
hoorde schertsen. Ik maakte een grapje over Remi's gezondheidsleer en Albertus
lachte. Ik zag weer een glans in zijn oogen; een verwachting, een aarzelend hunkeren
naar iets dat hij nooit heeft gekend. Zóó is hij geen stuursche fanatist meer; alleen
maar een droevig droomer, die in eenzaamheid verlangt en hongert..., zooals wij
allen.

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

80
Ik bleef hem helpen de heete brooden uit den oven te schuiven en uit hun vormen
te schudden. Onderwijl praatten wij zoo opgewekt als we nooit samen gedaan
hadden. Toen wij klaar waren en de dampende rijen op de schragen stonden wilde
ik heengaan, maar opeens hield Albertus mij tegen. Groote tranen glinsterden in
zijn oogen en zijn lippen beefden, hij keek als een hulpeloos dier.
‘Odo, veracht je me?’ vroeg hij.
Ik voelde een week medelijden en had hem iets vriendelijks willen zeggen, hem
willen toonen dat ik zijn verdriet begreep. Toen nam hij mijn hand en smeekte: ‘Wil
je dan mijn vriend zijn?’
Minachting, walging om zijn slappe sentimentaliteit verhinderden mij nog iets te
antwoorden. Hij moet worden vernederd, geslagen, getrapt, dacht ik en schudde
hem van mij af. Tegen den oven bleef hij staan snikken. Wie zal een ziel kracht
geven die geen kracht heeft? Wij zijn allen eenzaam en kunnen elkaar niet helpen.
Althans dit had ik hem kunnen zeggen, maar ik bleef zwijgen totdat de deur
opensprong en Frieda's jongens en Liesje van Voss naar binnen buitelden. Zij
kwamen op het versche brood af. Albertus keerde zich om en liep weg. ‘Hij heeft
zich gebrand,’ zei ik tegen de kinderen en gaf hun een gloeiende korst om samen
te deelen. Toen ik weer alleen was heb ik op de aanrecht zitten snikken, als Albertus,
om mijn verlatenheid, mijn diepe, wanhopige ellende en verlangen.
19 Januari. Ik heb geen kracht het geluk en de gruwelijke ellende dezer dagen neer
te schrijven. Nu is zij
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weg. Zij is gegaan in vertrouwen op mijn sterkte. Zij zal terugkomen, zonder vrees
dat ik zwak zal zijn. ‘Kan ik mij heelemaal veilig bij je voelen Odo; zooals deze laatste
dagen?’ vroeg ze en toen ik niet antwoordde van ontroering: ‘je moogt immers van
me houden; 't maakt me zoo blij dat ik je helpen kan; maar laat 't nu zoo rustig en
mooi blijven.’
Ik heb haar beloofd sterk te zullen zijn, maar ik weet dat ik niet kan.
20 Januari. Een weeë leegte, en o die onophoudelijke, langzaam scheurende pijn!
Ik wil vergeten en werken, werken, werken. Waar moet dit heen! Ik versuf, ik
verstomp, ik leef in een traag, afmartelend getob; ik weet nauwelijks wat ik doe. En
mijn avonden! Ondragelijke machteloosheid; niets, niets te kunnen doen; al maar
stil zitten, verslagen, versufd, idioot. Maar ik wil mij niet laten breken; ik zal werken;
er is méér dan geluk, mijn werk js meer dan Minka.
22 Januari. Er is íéts hooger, iets onelndig veel grooter dan geluk! Hoe arm en
armzalig is onze ziel in het geluk! Wij zijn gelukkig in onze kinderlijke kleinheid, onze
bevangenheid in zelf-genoegzame onbeduidendheid. Hoeveel rijker, hoeveel
schooner en waardiger is de smart wanneer wij haar dragen in trotsche gelatenheid.
Ik ben dankbaar om dit verdriet. Ik kan er nu om glimlachen dat ik ongelukkig ben.
Een vrouw, een kind nog haast, brengt mij de groote smart die mij mijzelf openbaart.
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Ja, ik ben een schepper. En wat is een menschenleven van pijn en onstilbaar
verlangen tegenover de enkele uren waarin de nacht van mijn waan scheurt en ik
mijzelf erken als een lichtende, goddelijke, zegevierende zon!
26 Januari. O die zoete verwondering, die wilde verrukking, die overweldigende
trots! Drie dagen heb ik geleefd als een dronken god. Ik liep door de bergen; waar?
hoever? hoelang? Ik zat op de natte rotsen en schreef mijn aanteekeningen tot mijn
vingers verkleumden en mijn voeten verstijfden. Ik klom langs de voetpaden omhoog,
omhoog, zonder te weten wat ik deed; tot ik opeens ontwaakte en zag dat ik liep
over de toppen van ingesneeuwde heesters en dennen en mijn stok bij 't peilen in
de sneeuw geen grond meer haalde. Of ik vond mijzelf in een leege hut - een nacht
heb ik er geslapen onder wat stroo en aarde - in een herberg in het dal, in een grot
boven de helling van een afgrond.
Overal waren mijn gedachten rondom mij. Ik zág ze, van verre of dicht bij, in de
lucht, de wolken, op de bergen, diep in de kloven. Mijn helden, mijn goden, mijn
groote droomgestalten; als geweldige fata morgana's. Ik zag hun burchten rijzen
boven de bewolkte bergkammen; ik hoorde hun lachen weergalmen door het
windgebruis der valeien. Ik heb den witten zwerm der Walküren gezien in de
stormende vlagen die over de boomen zwiepten; ik heb het huilen der nevelreuzen
gehoord die onder mij worstelden in den mist. Over de verre, bruin violette vlakten
tuurde ik toen de zon boven de bergen rees en uit duizend sche-
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merhoeken sprongen de lichtgestalten te voorschijn en dwaalden om in
wemel-dansende rijen. En ik zag Balder; zijn licht-omgloorde hoofd was als een
voorgebergte dat dampt in de morgenzon. Hij lag achter-over, lang uit, met de
handen onder 't hoofd te mijmeren en uit zijn mond blies hij slierten dauwigen nevel.
Toen wiekte er langzaam een blauwe schaduw door de lucht, overtoog alle bergen
en verzwolg allen glans; het dal werd kil en vaal en duister. Een zware wolkendrom
kwam aanhollen, een warreling van schimmige reuzen die voortvluchtten... boven
den kam verscheen fel-blinkend Thor's geweldige hamer. Er huiverde een kille schrik
heinde en ver over de stille wouden. Maar Balder lachte, en lachende keek hij de
vluchtende reuzen na en waar zijn oogen bleven rusten gloorden de grauwe rotsen;
scharen licht-gedaanten rijden zich in de warme gouden stralen en zij riepen: Balder
lachte, de lente komt.
Ik stond op, ik zag de dampende, zon-begoten vlakte diep beneden mij, en rond
de verre toppen joegen paars-blauwe wolken. Een vuurvlinder fladderde voor mij
uit over de blinkende, ijzige sneeuw.
27 Januari. Een wonderbaar spel van gedachten, een chaos van vizioenen. En toch
ben ik geheel passief. Stil, onbewegelijk zelf, omvat ik een woelende oneindigheid
in mij, een wereld die wordt en vergaat.
Wij denken nog niet; wij zijn droomende kinderen. Droomen van ons verleden
bezielen ons, leven in ons als onze gedachten. Onze diepste waarheden, onze
hoogste wijsheid, zij zijn het na-leven van een vergeten of vergeten-
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gewaanden kinderdroom in onzen slapenden geest. Wij zijn bezield en bezeten
door duizend goden en demonen waaraan de verloren geslachten geloofden; en
wat zij ons influisteren noemen wij onze eigen gedachten. Maar wie kan in waarheid
zeggen: ik denk wat ik denk? Wie is een ik, een zich-zelf-scheppende, een
overwinnaar van zijn verleden? Wij zijn nog kinderen, wij denken niet, wij worden
gedacht; een wereld die wij nog niet beheerschen denkt zich in onzen nog passieven
geest.
Maar wanneer ik ontwaak, één moment, weet ik diezelfde wereld als mijn
schepping; dan dénk ik, dan denk ik.
28 Januari. Zes maanden bijna heb ik er niet aan gewerkt, is het niet in mijn gedachte
geweest. Een toeval, mijn verblijf te Casa Bianca, brak den voortgang. En nu, nu
voel ik duidelijk, onloochenbaar, dat die voortgang toen onmogelijk zou zijn geweest.
Hoe krachteloos, hoe zonder eenige glorie van goddelijkheid zouden mijn gestalten
geworden zijn wanneer ik deze heerlijke smart niet gekend had. Wat wist ik toen
van smart, van verlangen! Heb ik voordien ooit pijn, ooit hartstocht gevoeld? Leeg
en erbarmelijk arm was mijn ziel; en hoe kinderlijk waren mijn gedachten, hoe zwak
en onbeholpen mijn werk.
Heilige nacht der smart, ik roep al uw gruwelijke geheimen over mij; om uw zwarte
poelen van vertwijfeling wil ik dwalen, als een verbannen engel, een grimmige,
wrokkende satan. Heilige smart, ik wil gaan onder uw klare, louterende lichten, stil
en geduldig, een rustig zoeker, een blijde ziener van komende schoonheid.
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Welk een begrip, welk een matelooze diepte van begrip: De smart de oorsprong
der schepping!
20 Januari. Het is voorbij. Ik wist dat de reaktie komen zou, als altijd. En toch valt 't
mij altijd even zwaar te dragen. Mijn hoofd is leeg, mijn gedachten dwalen, verward...
Ik werd weer mensch en ik draag het niet. Werken wil ik, scheppen, rusteloos. Ik
wil werken, en vergeten dat ik mensch ben en lijd en aan mijn verlangen te gronde
ga.
Ik heb de verzen herlezen die ik dezer dagen schreef; de geheele akte. Zij zijn
mij vreemd. Is dit mijn werk? heb ik dit geschreven? in een dronkenheid? Is het
goed? is het slecht? Verwonderd zit ik er in te turen, ik kan niet denken, mijn hoofd
is leeg...
Ik heb herlezen wat ik voorgisteren nog zette in dit dagboek. Woorden, woorden
die mij vreemd zijn. Was ik verlicht? god-begenadigd? Ik weet niets meer; ik kan
niet denken...
Ik heb getracht mijn vertoog te hervatten. Ik zat er voor te suffen, een paar uur
lang; ik weet ternauwernood wat atoomverschuiving is,... wat ik bedoel begrijp ik
niet, mijn eigen teekeningen kan ik niet ontwarren... Zoo zat ik, idioot. O die
knagende, woelende, wroetende pijn om Minka.
Toen kwam Max mij halen voor een soupéetje. Ze hadden Frankforter worstjes
en Edammer kaas. Ik herinner mij dat ik bij hen gewoon was en hartelijk heb gelachen
om allerlei. Ik sprak gewoon, als een normaal mensch, ik kon wél denken. En nu
ook, wat ik nu schreef is toch systematisch, ordelijk, doordacht....
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1 Februari. Arthur moet komen, ik heb hem geschreven. Ik voel mij laf en zwak; ik
schaam mij dat ik hem dwing te komen.
2 Februari. Het blijft zoo. Alles benauwt me, alles hindert me onzeggelijk. Ik walg
van mijn leven; ik huiver en griezel voor een oneindige leegheid, een absurde
doelloosheid. Ik zal krankzinnig worden als dit aanhoudt, als Arthur mij niet helpt.
Ik wil werken, werken, met hem, alleen durf ik niet.
3 Februari. Voor 't eerst sedert Minka is heengegaan ben ik weer te Casa Bianca
geweest. Hoe heb ik mij kunnen beheerschen? Ik moest Martha's oogen ontwijken,
ik voelde dat ik haar medelijden niet zou kunnen dragen. Ik ben week en zwak en
vol wrok en woede om mijn eigen lafheid.
6 Februari. Drie dagen zijn wij bezig te dorschen. Het was hoog tijd, maar 't weer
was altijd zoo gunstig voor 't rooien en 't andere werk buiten. Nu regent het, en met
alle man dorschen wij den geheelen dag. Rijk is de oogst niet geweest, wij zullen
gauw genoeg klaar zijn. Over de erwten hebben wij ternauwernood een middag
gedaan. En de tarwe! We hebben ten minste stroo voor 't vee en misschien brood
voor de menschen. Maar als boekhouder en administrator is Albertus nog altijd even
overbodig. Klaas insinueert dat de aren zoo dun zijn door Remi's kunstmest, Remi
zegt dat er te laat gezaaid is; Olthoff meent dat de Heer onuitsprekelijk groot is en
't volgend jaar wonderen zal verrichten voor de Harmonisten.
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Max en ik moesten het dorschen eerst leeren en wij kregen les van Klaas op wat
stroo en uitgeslagen doppen. En Remi, ofschoon van te voren al door ons ‘de groote
dorscher van Canada’ gedoopt, werd nadat hij een paar slagen gedaan had door
Tobler opnieuw ter school gezonden. Er wordt in Canada ook zoo geheel anders
gedorscht. En hij moest met ons meedoen. Onder hevig verzet; want wij sloegen
op ons proef-vloertje meer pasgeboren muizen stuk dan erwten. Maar nu kunnen
wij het behoorlijk en ook Remi heeft zich aan den dwazen europeeschen takt gewend,
dunkt me. In twee groepen van drie werken wij, soms gelijk op, maar meestal
afwisselend. Telkens wanneer een aantal schooven is uitgeklopt wordt er gewand
door de eene ploeg terwijl de andere het kaf aanveegt, de korrels in de zakken
schept en middelerwijl onder dit lichter werk uitrust.
Er is een wondere bekoring in 't luisteren naar de forsche rythmiek onzer slagen.
Rusteloos, rusteloos, omhoog, omlaag; en geen sekonde hapert het, met ons drieën
zijn wij als tandraderen van een enkele machine die nauwkeurig in elkaar grijpen.
Zoo wordt de arbeid licht en alleen bij 't uitscheiden, en de avonduren daarna, voel
ik mij gebroken, geradbraakt.
Kon ik toch altijd zooals nu, terwijl ik met gloeiende, trillende vingers en kloppende
polsen zit te schrijven, de heerlijkheid van den arbeid gevoelen! O, het is een illuzie,
ik weet het, dat ik nu beter, edeler en menschwaardiger leef dan de geleerde
bourgeois in de steden; het is een waan dat het wijzer ware hier in 't zweet mijns
aanschijns te werken als ‘nederig landman’ dan ginds als ‘verwaten philosoof.’
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Wat wij hier doen is onbeduidend, zinloos, als 't werk van welken kultuurmensch
ook. Maar in ons leeft iets, iets althans van een dieper begrip. Ik voorvoel het, neen,
het is voor mij een klare niet-te-ontkennen waarheid, dat wij alleen levend in eenvoud
en argeloosheid, door zwaren arbeid op den grond dien wij liefhebben ons brood
met eigen hand scheppend, een echte, waarlijk groote kultuur kunnen bereiken.
Welk een banale leugen is het dat groothandel en industrie ‘hefboomen’ zijn der
kultuur. In dézen tijd. En ook in toekomst zullen zij het niet zijn. Ik misken het verleden
niet, ik verwerp en veroordeel niets dat geweest is. Het verleden was groot, en ook
het heden is groot in zijn walgelijkheid. Maar alleen de toekomst zal groot zijn in
schoonheid, alleen de toekomst zal een kultuur voortbrengen. Een kultuur die de
negatie is van 't bestaande; onze steden verwoest en verlaten, verloochend onze
moderne beschaving die berust op den handel in overtolligheden, op mode-industrie,
productie van 't leelijke en provocatie van smakeloosheid. Onze duizend-en-een
zinlooze ambten en beroepen vergeten; onze waan-wetenschappen, burgerlijke en
proletarische, vergeten; onze kunsten, onze tingel-tangel-kunsten, vergeten. Maar
een kultuur die tevens is affirmatie van den vrijen, menschelijken geest. Wij zullen
leven in blijden eenvoud te midden van de dan rijke en overvloedig schenkende
natuur. Wij zullen kameraden zijn, samen werken en leven, en toch ieder individu
één mensch, een gehéél mensch.
Maar zijn wij hier te Harmonie pionieren van die toekomst? de wegbereiders van
het schoone, harmonieuse leven? Neen, wij allen die hier wonen, nog zijn wij wat
wij vroeger waren:
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stomme boeren, bigotte christenen, dwaze dwepers, dekadente tijdgeestjes. Heeft
een van ons zijn beschaving overwonnen? En wij, met ons ridikuul en hopeloos
geploeter op een landgoed dat ternauwernood voor een boer met twee zoons en
een knecht voldoende zou kunnen opbrengen, wij zullen ook niet het voorbeeld
geven aan sterkere geesten na ons.
Ik zie den tijd komen dat wij om ons er nog bovenop te houden een pension
oprichten voor moderne, in hun zenuwen geschokte Über- en Unter-menschen, of
een sandalen-fabriekje, of een stokerij van een delicieus likeurtje uit berkensap,
amandel-olie, gebrande geitenmest en aniline. Of misschien vindt Olthoff eens
betere elementen dan wij zijn en brengt hij het tot profeet-regent over een klein,
afgesloten theokratisch staatje, een miniatuur Koninkrijk-Gods-op-aarde.
Wat dan, wat dan! Ik zie te ver, wat ik droom is verder dan 't kollektivisme der
sociaal-demokratie, verder dan 't anarchisme; mijn droom zoekt ver heen over alle
idealen die thans worden gedacht. Maar hier, in en door dit op zich zelf belachelijke
gedoe, heb ik voor het eerst den grooten, majestueusen adel van den arbeid
begrepen. Ik weet nu dat de arbeid, de eenig produktieve, de zweetende, hijgende
arbeid om het brood, onze eenigste zegen is en onze eenigste behoefte.
Zoo is het, zoo zal het zijn wanneer onze ondergang voltooid is, wanneer wij onze
beschaving hebben overwonnen.
Wat schrijf ik! Woorden, woorden waardoor ik mij zelf een troost wil opdringen! Alles
breekt; ik heb geen hoop; ik weet niets, ik zie niets, ik begrijp niets, ik doe niets.
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Een gebroken, verscheurde ziel ben ik die te gronde gaat in haar blinde
machteloosheid.
8 Februari. Rudolf schold mij een physiokraat, een fin-de-siècle physiokraat. Maar
ik heb mij verdedigd; al wat ik voor twee dagen hier schreef en verwierp, heb ik
verdedigd als het hoogste wat ik bij machte ben te denken. ‘Toekomstdroomen van
een poëet’ zegt Rudolf. Wanneer hij mij poëet noemt meent hij ‘zot, kinderlijke
phantast, enz.’ Maar er is meer waarheid in de toekomstdroomen van een armen
phantast dan in de leugenachtig arrogante wetenschappen van een kultuurmensch.
Martha begreep mij; ik zag het in haar oogen; in haar oogen zie ik alles wat zij denkt
en niet waagt te zeggen. Zij is schuw, lijkt het mij soms, zich uittespreken. Doet
Rudolf's sarkasme haar pijn? Hoe wonderlijk, en ik heb hem juist des te liever
hoemeer hij ontkent en vernietigt. Een scherp en geestig vernuft; hij weet meer dan
hij zegt, hij denkt dieper dan hij zelf wil erkennen; en hij is ongelukkiger dan één
mensch, en zelfs Martha, vermoedt.
9 Februari. Morgen komt Arthur; zal hij mij helpen? Alleen reeds door zijn nabijheid.
Ik wil iemand bij me hebben van wien ik houd, het zal mij rustiger maken. En wij
zullen samen werken; hij zal met mij spreken, veel vragen, en mij dwingen te werken.
Maar hoe zou iemand iets van mijn ellende van mij nemen?
Ik heb Minka willen schrijven; na een paar zinnen heb ik den brief verscheurd.
Toen heb ik willen lezen; ik kon
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niet. Ik heb willen schrijven, gewoon maar kopieeren, en mijn handen beefden zóó
dat ik niet kon. Gehuild heb ik van ellende, van weeë leegheid, van schrijnende pijn
en wanhoop. Mijn god, wie ben ik dat ik mij verneder tot zulk een liefde, tot een
romanliefde uit-de-verte; als een zuster, een broer en zuster. Maar dát heeft zij niet
gezegd. Minka, Minka, ik ben zoo klein en menschelijk; hoe zal ik je ooit groot en
goddelijk liefhebben!
Lora kwam mij de Comedia terugbrengen en toen zij weer weg was heb ik gelezen.
Ik ben rustiger geworden. Lang nog heb ik stilgezeten en gedacht over Minka.
‘O isplendor di viva luce eterna...’
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[IV]

In twee brieven had Odo op mijn komst aangedrongen; ik bezit ze niet meer. Zij
waren, als al mijn brieven, breedverhalend, soms fijn-gedetailleerd, kleine novellen
haast. Hij wist dat ik belang stelde in 't leven der kolonie en schreef mij daarom tal
van bijzonderheden. En altijd in den zelfden luchtig ironischen trant. Maar in deze
beide laatsten voelde ik meer dan ooit vroeger een grondstemming van weemoed
en verdriet; ik voelde dat hij mij noodig had. Hij klaagde er in over het gemis aan
gezelligheid, aan huiselijkheid, dat hij hoe langer hoe meer begon te gevoelen. Het
ontstemde hem wanneer hij doodmoe en dikwijls verkleumd van 't werk komend
zijn kamer koud en slordig vond, zijn kachel dan zelf moest uithalen en aanleggen,
zijn bed zelf opmaken, zijn vloer zelf aanvegen. Niemand zorgde voor hem, bij gratie
stopte Lora zijn sokken. Het huis was slecht onderhouden; vuil en altijd rommelig,
de vertrekken waren kaal en uiterst armoedig; nergens iets moois, nergens iets
gezelligs maar. Dan was er altijd rumoer, vooral van Frieda's kinderen, de vieze
rakkers, die ravotten op de portalen en schreeuwend langs de trapleuningen gleden
juist wanneer hij rust verlangde. Kon hij iets tegen Frieda zeggen? de
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sloof; hoe kon zij, alleen, dit veel te groote en bewerkelijke huis schoon houden
waar den heelen dag een ieder met zijn bemodderde voeten en druipende kleeren
in liep? En dan de onsmakelijke wijze waarop het eten werd toebereid, en erger,
de smakeloosheid, waarmee het werd opgediend! Ja, daarvoor behoorde Lora te
zorgen. Hij vloekte haar wel eens uit, zei dat ze zich bij dit en dat moest schamen.
Maar als 't op vloeken aankwam kon Lora 't desnoods beter dan Odo zelf en van
zijn standjes trok ze zich niets aan.
De mannen moesten zelf maar eens koken en vaatwasschen! En gaf Odo soms
het noodige zilver en het fijne porcelein, en bloemen? Dan zou ze eens behoorlijk
tafeldekken en serveeren. En als ze asperges kregen inplaats van die eeuwige
erwten en boonen dan zou ze lekker koken ook...
Toen ik een paar dagen te Harmonie vertoefd had en het kolonie-leven niet meer
nieuw voor mij was werd ik zoo zeer door de lugubere, haast stuitende leelijkheid,
de dorre smakeloosheid, de wanordelijke ongezelligheid van het gedwongen
samenleven in de ‘villa’ gehinderd, dat ik meende Odo's zwaarmoedigheid geheel
en al aan den invloed dezer omgeving te moeten toeschrijven. Herhaaldelijk heb ik
met hem er over gesproken en getracht hem over te halen weer met mij terug te
gaan. Maar neen, hij zou blijven, hij kón nu eenmaal niet leven in een stad en waarom
zou hij te Harmonie niet even goed kunnen afstudeeren? Iederen avond haast werkte
hij een uurtje en dikwijls, als hij moe was, hield hij overdag wat vroeger op met rooien
of wat hij ook deed en ging
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zitten studeeren; hij zou nog best op den gewonen tijd klaar komen ook. En dan
was 't hier toch in ieder geval dragelijker dan ergens anders. 't Was alleen maar dat
rommelige, herrieachtige samenhokken van al die heterogene menschen dat hem
hinderde en onrustig maakte. Maar dat zou wel weer wennen, hij had 't de eerste
maanden bijna niet gemerkt en als nu de winter maar eerst voorbij was, zou 't ook
weer veel minder lastig worden. Dan hoefde hij niet te stoken of als hij tegen de
moeite opzag uren lang in de kou te zitten of te vluchten naar Lora's behagelijke
kamer met haar groote vulkachel.
Soms sprak hij met scherpe bitterheid over het leven der kommunisten; scherper
dan hij zich in zijn dagboek er over uitte. En in 't bijzonder hekelde hij de aristo's,
Lora, Max en zichzelf. Wat deden zij hier, wat godsterwereld was hun belang voor
Harmonie? Daargelaten dat zij geen van drieën overtuigde, oprechte kommunisten
waren - wie waren dat wél behalve de profeet en Albertus? - wat déden zij voor de
zaak. Had hun prutswerk eenige praktische beteekenis? God zegen me, pieknieken
konden ze in 't bosch waar ze een paar uur per dag houthakkertje speelden... met
een winkelhaak in de broek en zoo nu en dan een splinter in hun vereelte
werkmanshanden. Pip en Tom namen het ernstiger op wanneer ze eens een
middagje mochten meewerkten.
En Tobler, en Klaas, waren die beter dan zij? Geen haar. Ze hadden
beestenkrachten, ploegstieren waren ze die ieder konden werken voor tien heeren
en dames; maar deden ze 't? Als ze maar even konden, lieten ze 't werk stikken en
zaten
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bij vrouw Tobler koffie te leuten en te vunzen bij de kachel. Trouwens dat deden ze
allemaal eigenlijk 't liefst, bij de kachel zitten luieren en zwetsen. Kinderspel was 't
werk; Harmonie werd een vakantie-kolonie. Er waren weer vier aanvragen van
aspirant-leden; nota bene, ze wilden hun ‘pension’ betalen. Een overwerkte student,
een levensmoede juffrouw van gezelschap, een zenuwzieke predikant en een
succesloos auteur. Ze hadden toch zoo'n sympathie voor eenvoud, waarheid en
kommunisme! Waar moest 't heen als dergelijke schipbreukelingen der maatschappij
werden aangenomen! Bracht Remi met zijn latifundiaal-systemen, toegepast op
vijftien bunder bosch- en rotsgrond, de kolonie al niet genoeg in gevaar?...
In vele opzichten was Odo's kritiek juist. Inderdaad was het werk der kolonisten
naar quantiteit en qualiteit onvoldoende; beneden dat van arbeiders ‘in de
maatschappij’. Harmonie was te klein voor 't aantal bewoners en werd bovendien
te on-ekonomisch geëxploiteerd. Van daadwerkelijk kommunisme en broederschap
geen sprake, de karige produktie werd ‘naar behoefte’ verdeeld, overigens bezat
ieder onveranderd wat hij vroeger had gehad. De grond was juridisch nog in 't bezit
van Olthoff alleen, en ofschoon hij van deze grootere machtspositie geen misbruik
maakte, spreekt 't van zelf dat hij in alle belangrijker kwesties de feitelijke beschikking
in handen had; voor de ‘proletariërs’ bleef hij dan ook altijd ‘meneer’, zelfs nadat hij
eens geopenbaard had dat deze slaafsche betiteling was afgeschaft.
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En toch overdreef Odo; in werkelijkheid was de geest onder de kolonisten beter dan
hij of Lora het in hun smalende bitterheid voorstelden. Er wás een soort
verstandhouding, een wederkeerige welwillendheid, een vaag besef van
toch-bij-elkaar-te-hooren, niettegenstaande alle geharrewar, vitterij en kleinzieligheid.
Men werkte dikwijls slordig en vooral ongeregeld, maar meer omdat een sterke,
centrale leiding ontbrak dan uit luiheid. Meestal was elk met zijn taak tevreden.
Maar, de arbeid was ‘vrij’ en dientengevolge was ieders arbeidstijd in hoofdzaak
door zijn ‘lust’ bepaald. Een nog al variabele faktor! - Odo zelf voelde trouwens heel
goed dat zijn pessimisme overdreven was en in praktijk was hij dan ook het tegendeel
van wat zijn vertwijfelend oordeel zou doen verwachten. Hij was energiek, ijverig
en nauwgezet, en werd hij ook al door Olthoff en den geheel onberispelijken Voss
in ijver, of liever in volharding, overtroffen, zeker deed hij meer dan deze beiden om
de anderen aan te wakkeren tot beter of vlugger werk. Ik heb dikwijls opgemerkt
hoe een enkele uitroep van hem, een grapje, den een of ander aan een vergeten
plicht herinnerde of belette er stilletjes van door te gaan. Zoo kwamen wij, Odo en
ik, op een morgen toen wij naar 't sparrebosch gingen langs het kippenhok. De
beesten liepen er in groote agitatie met lange kakelende halzen rond en vlogen
tegen 't rasterwerk op van honger. Even later, terwijl wij al aan onzen boom bezig
zijn, komen Lora en Max samen 't bosch uitslenteren. Lora springt in den kuil naast
ons en begint te graven. ‘Goeden morgen,’ roept ze ons toe. Maar Odo, in plaats
van te antwoorden, kakelt. ‘Tok-tok-tok, tok-tok-
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tok,’. Lora steekt haar spa in den grond, ‘Jesis nog toe, de kippen!’ wipt den kuil uit
en holt weg. ‘Jesis nog toe, de paarden!’ schreeuwt Max, en hij haar achterna.
Een ander maal schold hij en viel heftig uit wanneer iemand iets verzuimde. Maar
nooit werd 't hem kwalijk genomen; zijn optreden was zoo weinig aanmatigend dat
niemand zich er aan ergerde. En terwijl Olthoff met zijn zoetelijke moralisatie's nooit
iets anders bereikte dan dat er onder zijn oogen wat flinker werd aangepakt en
achter zijn rug des te meer tijd verbeuzeld, had Odo in den regel het succes dat hij
wenschte.
Tobler en Klaas schold hij óf op quasi komieke wijze de huid vol of hij werkte op
hun eergevoel: ‘Zeker Klaas, ik zou mijn krachten sparen voor vanavond, anders
kan de vent niet meer kegelen...’
‘Als ik toch niet meer fut in me lijf had dan jullie met zijn drieën...’ kwam Klaas
dan, en Odo:
‘Wedden dat je er geen zes meer tegen den grond leit vóór donker?’
‘Pak an, verdomme,’ schreeuwde Klaas, ‘zal 'k je laten zien,’ werkte als een titan
en zorgde dat hij zijn weddenschap won.
Odo had den takt met ieder op de voor hem geschiktste wijze om te gaan, hij was
ook de eenige van wien ieder hield en van wien niemand kwaad sprak.
Ik wil even, omdat 't mij juist te binnen schiet, vertellen hoe hij Klaas zijn
onbehoorlijk schransen heeft afgeleerd. Klaas kon geweldig schrokken; wij plachten
te zeggen: ‘de helft voor Klaas en de rest voor ons allen.’ En we kregen
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toch al niet veel, tenzij aardappelen. Op een middag toen Klaas bijkans al het spek
op zijn bord streek en wij mees-muilend en grinnikend toezagen hoe hij zijn kool
met volle lepels vet overgoot, trad Albertus op hem toe, legde den arm om zijn
schouder en zei: ‘Klaas, Klaas, vóél je niet hoe slecht je doet?’
Wij barstten in een homerisch gelach uit, Klaas zat een oogenblik verwezen te
kijken; maar toen hij merkte dat Odo middelerwijl het spek van zijn bord wegpikte,
herstelde hij zich:
‘Dief, godverdommesche dief!’
Hij schudde Albertus van zich af en begon met beide armen om het bord heen
geslagen te schransen. ‘Nou jongens’ zei Odo; en wij sprongen op; Max en ik hielden
Klaas vast, Lora, Remi, Odo en Frieda pikten, ieder om de beurt de stukjes spek
weg. Klaas vloekte, brulde, lachte, 't hielp hem niets; toen wij hem weer loslieten
waren er nog slechts een paar zwoertjes voor hem over. Albertus had pruilerig
toegekeken; toen wij weer rustig zaten zeide hij met zijn zacht-verwijtenden
martelaars-blik: ‘dat was óók niet goed.’ Wij lachten hem uit; hij stond op en ging
heen. Maar Klaas is sinds-dien werkelijk bescheidener geworden.
Overdag werkte ik met de kolonisten mee; al wat er zoo te doen viel. Maar meestal
moesten wij rooien. De eerste dagen vermoeide het mij bovenmate, daarna vond
ik het een heerlijk werk en ik begreep volkomen dat het Odo telkens en telkens, ook
in zijn neerslachtigste buien sterkte en weer
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moed gaf. Voor Odo was het rooien haast een hartstocht geworden. Hij leefde op
onder het werk; zijn houding, in deze dagen dikwijls lusteloos en vermoeid, werd
weer krachtig; zijn oogen blonken. Hij vergat soms alles om zich heen en werkte
uren lang door zonder zich om iets of iemand te bekommeren. Met een trotsch en
gelukkig gezicht staarde hij over het gerooide veld, over de lange stammen, nog
half onder de sneeuw bedolven, over den chaos van onregelmatige kuilen en gaten,
van stompen, takkenbossen en blokkenstapels.
‘Is 't niet prachtig, is 't niet prachtig?’ zei hij dan zoo voor zich heen en ging weer
door met hakken.
Maar in den middag begon zijn werk-extase te verflauwen. Hij werd moe, zichtbaar
afgemat; dan kwam ook die stille somberheid over hem. En dikwijls - wanneer wij
niet tijdig ophielden, dat wil zeggen lang voor de donkerte inviel, om op zijn kamer
of bij Lora te gaan theedrinken - was hij aan 't eind van den dag totaal uitgeput en
ongeschikt voor elke ernstige geestelijke inspanning.
‘Ik kon 't vroeger veel beter uithouden, ik weet niet wat het is, ik ben moe en
krachteloos’ klaagde hij herhaaldelijk. In zulke oogenblikken was hij diep ontmoedigd.
Eens liep hij plotseling van 't werk weg. Toen hij niet terugkwam ging ik hem achterna.
In zijn kamer zat hij aan zijn tafel, groote tranen in de oogen. Radeloos keek hij mij
aan.
‘Ik heb geen kracht meer, ik kan 't niet meer dragen,’ mompelde hij.
‘Wát niet Odo?’
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Hij gaf geen antwoord; ik nam hem mee naar buiten en wij wandelden zwijgend. Hij
werd rustiger en eindelijk zei hij met een droevig glimlachje: ‘'t is niets hoor... ik ben
maar wat moe, het zal wel wennen... maar ik ben blij dat jij er bent Arthur.’
Eens heb ik Odo gelukkig gezien, den dag voor Albertus' dood. Het was zacht weer,
stil en zonnig. Boven den weeken grond zweefden ijle dampen, de atmosfeer was
als een ragfijne, vochte sluier, doortrokken van een zeldzaam aroom waarin de
geuren van hars en houtazijn overwogen. Het was warm op onze helling, een
lentedag, en voor het eerst werkten wij zonder trui.
Dien morgen was er iets buitengewoons te doen; een paar zware boomtronken
die in de rots waren vastgegroeid moesten wij laten springen en ook dit vooruitzicht
stemde ons vreugdig, verwachtingvol. Remi had de mijnen gelegd en hij zou ook
de lonten aansteken; wij waagden te veronderstellen dat zoo iets op de
Amerikaansche Bonanza-farm een dagelijksche karwei voor hem geweest was en
hij ontkende dit niet. Toch ging hij zoo onhandig te werk dat hij zich voor de
ontploffing niet tijdig genoeg bergen kon. Hij wierp zich voorover op den grond, trok
zijn wambuis over het hoofd en bleef zoo in een belachelijke houding liggen totdat
alle wortelspaanders, steenen en aardkluiten waren neergeplofd. Wij lachten allen
hartelijk, behalve Albertus. Het viel mij op hoe bleek hij was; gedurende de explosie
was hij ook niet achter een boom getreden maar had, recht-op-staand, onbewegelijk
toegezien.
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‘Hei Sokrates, blijf je tot morgen staan?’ riep Lora ‘waar denk je over?’
Een tweede stomp spatte uiteen, Albertus verroerde zich niet.
‘'t Is God verzoeken’ zei Max, ‘wil je je verdoen?’
‘Och wat, luis der toch niet in’ riep Lora boos, ‘hij weet wel donders goed dat hij
veilig staat.’
Albertus zag ons even aan met een zonderlingen blik, weifelend, wanhopig, ontzet,
toen ging hij langzaam heen. Zoo'n aanstellerij, ik kan 't niet zetten,’ gromde Lora
nog. Wij zagen hem verder den geheelen dag niet meer.
Mij hinderde dit onbeduidende voorval. Een vaag bewustzijn van schuld beklemde
mij bij de gedachte aan Albertus' eenzame stugheid. Was zijn affektatie werkelijk
affektatie, niets anders? Waarom kwamen wij hem nooit tegemoet met wat
vriendelijkheid? Konden wij hem niet leeren te leven en te laten leven?
Maar ik vergat hem spoedig. Het werk was animeerend en eischte overleg en
aandacht; Wij verdeelden de gevelde boomen in perceelen voor de aanstaande
verkooping. Ieder moest helpen, zelfs de vrouwen, Frieda, vrouw Tobler en Voss
sjouwden mee wat ze konden, stapelden houtmijten op, schikten de takkenbossen
ordelijker en effenden het terrein. Ondertusschen legden wij mannen de stammen
te hoop, de lichte droegen wij zelf, de zwaardere sleepten de koeien. Een paar
geweldige eiken die uit de hand verkocht waren werden met behulp van een windas
op twee aaneengekoppelde wagens geladen. De geheele veestapel, twee paarden
en drie koeien, werd er voor gespannen en onder

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

102
schallend zweepgeklap van Klaas vertrok het transport naar den zaagmolen beneden
in 't dorp.
Wij waren opgewonden als kinderen en deden het uitgeleide tot aan de grens der
kolonie. Wat een zaak, drie zulke boomen, voor goed geld verkocht al vóór de veiling!
Nou stond de kolonie dan toch op pooten! Allen waren trotsch en welgemoed, allen
vertrouwden vast op de toekomst van Harmonie. Ook Odo. In den namiddag wandelden wij naar Casa Bianca. Wij namen den omweg, langs
het meer. Wij gingen langzaam, loom van moeheid en van lentelijke zwoelte, en
spraken niet. Een oogenblik stonden wij te luisteren naar een merel die op het
hoogste twijgje van een struik-eik zat te kwinke-leeren, het kopje rechtop de lucht
in. Toen zei Odo heel verheugd, alsof hij opeens iets ontdekte: ‘'t wordt lente.’ Daarna
liepen wij weer zwijgend verder, hij - naar zijn gewoonte wanneer hij in gedachten
verzonken was - rusteloos om zich heen ziende, alles observeerend, beloerend
haast, zonder het bewust te herkennen. Toen Casa Bianca in 't gezicht kwam stond
de zon nog juist boven den bergkam en er glom een tooverachtige, roode gloed
over de witte muren. Achter het huis schitterde het meer en een weg van gouden
rimpelingen liep lijnrecht naar den duisteren overkant. Daar schemerde het nog
winterlijke gebergte, dof-bruin de bladerlooze wouden en dof-wit de vuile sneeuw
in de donker-koude kloven.
Voor de tweede maal zeide Odo: ‘'t wordt lente’ en toen: ‘Arthur, is het niet heerlijk?
Hier hoor ik thuis, ik ga niet weer heen; je hadt me aan 't wankelen gebracht; maar
hier
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alleen kan ik nog iets moois van mijn leven maken, nergens anders...’
Ik weersprak hem niet, ik voelde dat hij dit oogenblik gelukkig was. Er waren gasten. Een professor in de botanie, een jonge doctor philosophiae, kleine
Elsi van het Kurhaus en een paar jonge dames uit de stad. Odo kende alleen den
professor, maar toch was hij niet verlegen. Integendeel sprak hij veel en
ongedwongen. Op Elsi maakte hij grooten indruk; toen hij even weg was om de
kinderen naar bed te helpen brengen kwam zij gauw bij me vragen of Odo ‘de dichter’
was en zij werd boos toen de doctor beweerde dat hij niet den minsten eerbied voor
dichters had, tenzij misschien wanneer ze Homerus, Dante of Goethe heetten.
‘En voor welke philosóphen hebt u dan wel eerbied?’ vroeg Elsi. Zij meende den
doctor in verlegenheid te brengen, maar toen deze medelijdend 't hoofd schudde
en zich niet haastte te antwoorden werd zij zelve onthutst van haar brutaliteit en
stamelde bedeesd: ‘ik alléén voor... Kant...’
Een andere naam schoot haar zoo gauw niet te binnen.
De doctor hief de handen afwerend omhoog, liet ze berustend weer zinken en
lachte.
‘Neen maar... Kant, het burgerlijkste deugd-orakel!... God zegen me juffrouw, de
afgod, ik zeg de fetisch van 't geleerde vulgus... de duivel haal alle philosophen...
wij zijn zwendelaars, stuk voor stuk; waarachtig ik meen 't; zwendelaars in onsoliede
gedachten en nog onreëeler ge-
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voelentjes, infame spekulanten... pardon, in ben in 't huis van een bankier... en de
dichters zijn net zoo.’
Ik stond met Rudolf en den professor te praten over diens groote Alpenflora die
juist was uitgekomen. Elsi, om den doctor te ontvluchten, voegde zich bij ons.
‘Zoo'n pedant,’ pruttelde zij ‘hebt u 't gehoord?’
‘Der Geist der stets verneint, ja, ja... dien speelt hij altijd, mijn collega’ zeide de
professor goedmoedig, ‘wist u juffrouw, op den grooten Hamer, geen uur boven het
Kurhaus, groeit al...’ en hij noemde een of ander kruid ‘Sporadisch, maar 't groeit
er toch, allerzeldzaamst, onder de sneeuwgrens; nooit opgelet? hoe is 't mogelijk...’
Odo kwam terug en begon een gesprek met den doctor. Het duurde niet lang of
zij hadden het over de kolonie en daar de professor zich bij 't verhaal van zijn laatste
holen-onderzoek uitsluitend tot Rudolf richtte kon ik volgen wat Odo zeide. Hij sprak
met kracht en warmte, nooit had ik hem in gezelschap zoo hooren spreken; een
stemming van geluk ging van zijn geestdrift uit. Hij vertelde hoe hij rooide; den
ganschen dag midden tusschen de naakte, witgeknotte stammen en de grijs-violette
takken-stapels; in den regen, in de sneeuw, in den mist en in zonneschijn. Hoe het
hem leek alsof er niets edeler was dan 't harde werken met eigen handen; hoe het
leven eenvoudig en begrijpelijk werd in zulke arbeidsvreugde. De twee meisjes en
Martha waren naderbij gekomen en luisterden, stil, geen stoorde hem, allen waren
onder den ban van zijn stemming. Martha's oogen blonken en Elsi zat Odo met
haast verschrikte bewondering aan te staren. Ook de doctor scheen getroffen.
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‘Ja, het is waar’ zeide hij toen Odo zweeg, ‘jelui dóét iets, je leeft tenminste in plaats
van te meenen en te kletsen óver je meening.’
Hij zeide dit in vollen ernst, maar de onbedoelde ironie van zijn woorden deed
Odo voelen dat hij zich had opgewonden en toen nu ook een der jonge dames een
onbenulligheid opmerkte over een ‘zuiverder’ leven, sloeg Odo geheel om. Wel bleef
hij op denzelfden geestdriftigen toon spreken, maar niet langer oprecht. Hij poseerde
nu voor den fijngevoeligen idealist, haalde Ruskin, Carpenter, Morris en Tolstoi aan,
zeide eenige phrasen over het ‘platte materialisme,’ den ‘innerlijken mensch’ enz.
De meisjes liepen er in, de doctor keek een oogenblikje verbaasd en bleef daarna
met zoo nu en dan een fijn knip-oogje toehooren en vermaakte zich. Odo begon
door te slaan, droeg de meest dwaze en brutale banaliteiten voor, voorspelde een
nieuwen godsdienst, van het ‘Ware, Schoone en Goede,’ een nieuwe samenleving,
berustend op ‘ware’ vrijheid en ‘ware’ naastenliefde, een samenleving zonder
kanonnen, zonder alcohol en abattoirs, zonder advokaten en gevangenissen; waar
goud en zilver onbekend zouden zijn, urinoirs en phonographen verboden...
Hier barstte de doctor in een schaterlach uit; wat de beide idealistische dametjes
bijzonder prikkelde. Als iemand dan bekrompen genoeg was niet te gelooven aan
vooruitgang en veredeling behoefde hij daarom de heiligste idealen van anderen
nog niet plompweg uit te lachen, meende de eene; de doctor moest haar niet kwalijk
nemen, zij vond dat grof, plat, daar kwam ze open voor uit.
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De doctor nam niets kwalijk, zeide hij, nooit en aan niemand. En hij bleef lachen.
En dát was zoo heerlijk, meende de andere, dat je zelfs nú al zuiver kon leven,
al was 't soms wat lastig, niet waar. Je kon zooveel vereenvoudigen, juist in het
gewone alledaagsche leven; in bediening, in kleeding, in voeding...
Odo beaamde het volkomen. Hij had zelf bijvoorbeeld, lang reeds voor hij
Harmonist werd, de voering uit zijn jassen weggelaten, onder invloed van Carpenter;
zoo kon men ook per rijtuig naar de opera gaan in plaats van per auto en - er werd
juist rondgediend - toast met ansjovis eten inplaats van met kaviaar, kortom, men
kon altijd iets doen in de richting van het ideale, men kon altijd het mensch-zijn
beoefenen, in den volsten en waarsten zin des woords. Ja, de doctor mocht hem
gerust uitlachen... ‘heb ik soms geen gelijk?’
‘En óf u gelijk hebt... natuurlijk... neen heusch dames, hij hééft gelijk, maar mijn
god, ik moet nu eenmaal zoo lachen wanneer iemand gelijk heeft... 't is zoo uiterst
komiek gelijk te hebben... is de sociaal-democratie soms niet belachelijk? Of de
vrouwen-emancipatie?...’
De jonge dames haalden de schouders op en antwoordden niet. De doctor had
afgedaan, begreep hij en begon een ander gesprek met Martha en Elsi. Hij scheen
zeer geestig te zijn want beiden lachten herhaaldelijk en uitbundig.
Een poosje later komt Elsi tusschen mij en Odo staan, een beetje opgewonden
en een beetje verlegen:
‘U meent er niets van..., allemaal praatjes ... u hebt
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wél een voering in uw jas, ik ben zelf met den doctor gaan kijken...’
‘Juffrouw Elsi... die jas... is een afgedragen jas van...’
Elsi keek weifelend naar Rudolf, Odo knikte van ja. Beiden stonden beschaamd
en verward tegenover elkaar.
‘O, 't spijt me... dat kon ik niet weten...’
‘Ja maar... dat doet er ook eigenlijk niets toe, ik zou er toch de voering niet hebben
uitgehaald, gaat u niet zitten?...
Martha begon te spelen en Elsi zette zich tusschen ons, vlak naast Odo.
‘Bent u nog boos? Ik wist heusch niet...’
‘O nee volstrekt niet...’
Pauze.
‘Hebt u al merels gehoord?’
‘Vanmiddag toen ik hierheen ging voor 't eerst.’
Dat vond Odo heel curieus. Pauze.
‘Mag ik u straks naar 't treintje brengen?’
‘Graag...’
‘'t Zal wel vroeg lente zijn...’
‘Dat geloof ik ook wel...’ Pauze.
‘Werkelijk... ik weet niet... maar áls u boos was...’
‘Neen neen... ik begrijp 't nu ook wel... zoo'n beetje, van den doctor ook... we
waren dom...’
Odo boog zich plotseling naar haar toe.
‘Elsi... de doctor is een ezel, een kwast, een pedant... en dat ben ik ook...’
Elsi bloosde.
‘Een raar mensch bent u, net als die doctor’ zeide ze,
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stond op en ging bij de piano zitten. Vandaar kon zij hem veilig zonder dat hij het
merkte bespieden.
Zoo was Odo's eerste ontmoeting met Elsi. Den volgenden avond waren wij bij Lora te soupeeren. Zij had een bezending van
huis gekregen: blikjes vleesch en groenten, koek, vruchten, chocolade... Max vond
onder Lora's bed nog een flesch Liebfraumilch en ik droeg een doos karavoupoulo's
bij.
Ik herinner mij dien avond nauwkeurig; wat wij spraken, hoe wij zaten en deden;
de katastrophe die hem besloot maakt ook het beteekenislooze voorafgaande
onvergetelijk.
Toen wij kwamen was Lora bezig met aardappelen bakken; Odo ging op den rand
van haar bed zitten en keek toe, Max liet mij een boek zien over Botticelli dat hij
juist ontvangen had. Odo luisterde zoo'n beetje naar wat wij spraken en maakte
tusschen door grapjes met Lora, zei ook dat ze leverworst onder de eieren moest
bakken, peuterde een blikje sardines open en bleef daarna werkeloos en zwijgend
zitten, een sigaret lang.
‘Je fixeert me’ zei Lora eindelijk, ‘kluts liever de eieren.’
‘Ja’ lachte Odo, ‘weet je op wie je lijkt?... op de Fortezza boven Max' bed.’
Lora wierp hem met een aardappelschil.
‘Daarom hangt 't ding er ook trouwens’ merkte Max op. Ook Max kreeg een schil
naar 't hoofd. ‘Lamme jongen.’
Onder het eten spraken wij natuurlijk over de kolonie en ik las een artikel voor uit
een krant die Rudolf mij den vorigen avond had gegeven. Een journalist die Harmonie
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bezocht had schreef hierin over ‘het edel pogen der kolonisten, hun rein ideaal van
broederliefde’ etc.
...‘“Wij leven voor en met elkander”, zeide de blonde jonge man met zijn
trouwhartige oogen die mij rondleidde door de welvarende nederzetting met een
stem, welks eenvoudige, ongekunstelde welwillendheid mij diep ontroerde’... Deze
journalist had, beweerde hij, na dit bezoek weer vertrouwen in de ‘hoogere
doeleinden der menschheid’ gekregen. Verder orakelde hij een en ander over de
verwezenlijkte leer van den Nazarener en nog eenige dingen die hem te Harmonie
(verlokkende naam) het hart hooger hadden doen kloppen.
Het artikel had een groot lach-succes, vooral nadat bleek dat Max de genoemde
jonge man met de trouwhartige oogen was geweest.
Wij waren vroolijk en spotten meer dan ooit met Harmonie en zijn pioniers. Alleen
over Albertus sprak niemand. En toch dacht ieder aan hem. Ik noemde een keer
zijn naam en toen ontstond een licht-gespannen stilte.
‘Waar is Albertus?’ vroeg Max eindelijk.
Lora haalde de schouders op en wees naar boven zonder iets te zeggen.
‘Zou ik hem gaan halen, of hij wat hier wil komen?’
‘'t Is niets gedaan, hij komt toch niet.’
Onze innerlijke stemming was veranderd. Wij dachten alleen aan Albertus, voelden
ons onzeker, onrustig. Na het souper gingen wij rondom de kachel zitten, Lora
languit in haar armstoel, de voeten op de warme tegelplaat; Max naast haar op den
grond, zijn hoofd half in haar rokken
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verborgen. Nu en dan trok zij hem bij de haren: ‘Broeder, christen, een sigaret!’ of
‘krijg ik nog een handje haver, kommunistische doodeter!’ Dan stond hij loom op en
haalde gehoorzaam wat zij vroeg en zij rookte en at amandelen en rozijnen en
strooide doppen en steeltjes over zijn hoofd.
Wij spraken nu heel weinig, 't was of wij zaten te wachten. Odo had een
prachtuitgave van Rosetti's gedichten op den schoot, maar hij las niet. Plotseling
vroeg Lora, traag en soezig, alsof ze allang aan niets anders gedacht had:
‘Heb jelui hem geen van allen gezien vandaag?’
Max keek schichtig op, schudde het hoofd en bleef weer in elkaar gedoken zitten
suffen. Odo was opgestaan en liep rookende op en neer. Na een geruime poos zei
hij:
‘Albertus?... ja... vanmorgen even... bij den moestuin... hij ging het bosch in...’
Weer stilte. Ik zag Albertus voor mij zooals ik hem had zien staren naar het
springen der boomstronken.
‘Albertus is dood’ dacht ik.
Er werd zachtjes geklopt; ik opende de deur. Frieda stond op 't portaal en keek
verschrikt naar binnen.
‘Waar is Albertus?... is Albertus niet bij jelui?... hij is niet komen eten.’
‘Wat heeft hij vandaag gedaan?’ vroeg Lora.
Frieda wist het niet, zij geloofde dat hij heelemaal niets had uitgevoerd. Zij zelf
had takken gesleept in den middag maar hem niet gezien. Vanochtend wel, toen
zag hij er zoo zieketierig uit en ging naar zijn kamer... dat deed hij wel meer de
laatste dagen, zoo stilletjes afdruipen en dan boven blijven druilen... Moest je daar
nou notitie van
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nemen of maar laten begaan tot-ie vanzelf weer bijtrok?
Klaas kwam er bij. Hij moest er 't zijne van hebben, zoo'n aap, de menschen aan
't schrikken te maken, zijn kamer was waarachtig op slot...
Lora was nu doodsbleek en rilde.
‘Ik krijg 'm er wel uit’ gromde Klaas, ‘die bliksemsche aanstellerij...’ Hij klom weer
de zoldertrap op, wij hoorden hem een poosje aan het slot morrelen, toen een bons
op de deur, nog een...
‘Hei Bertis! mot-je niet eten? Kom der is uit; ben je bang dat je je kost weer niet
verdiend hebt vandaag? zeg-es. Kan je geen antwoord geven... doe je godverdomme
open!’
‘Zoo was ie nou altijd’ begon Frieda te snikken. ‘Altijd moest hij zich ook aanstellen,
was 't niet zoo dan zoo. Was dat nou iemand een angst op 't lijf jagen! Maar hij was
toch ook wel een goeie jongen geweest en hij hield van de kinderen; hij had nog
pas verleden week een eigen tuintje voor ze gespit dat ze zelf wat konden ploeteren
in 't voorjaar met bloemetjes en zoo, de schapen...
En zij ratelde door over Albertus, op klagerigen toon en in den verleden tijd alsof
zij sprak over een doode; totdat Lora zenuwachtig uitviel:
‘Verdomde meid... hou je gezicht... jezes is dat 'n manier...’
Boven bonsde Klaas nog voortdurend tegen de deur.
‘Kom je der haast uit?... Er staat een kalfstongetje voor je beneden... met
mayoneese en sjampignons... haha! heb je geen trek? Ben je bedonderd lamlul!...
mot je mijn verneuke?...’
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Klaas stommelde de trap weer af, brommend en zacht vloekend. Toen hij binnen
kwam was zijn geforceerde woede voorbij.
‘Hij verdomt het... de sleutel steekt er van binnen in, hij moet er in zijn...’
Lora zag hem ontzet aan.., ‘wat denk je?’ prevelde zij.
Klaas greep het broodmes van tafel en met den rug zwaaide hij haastig langs zijn
strot. ‘Dát denk ik’ en hij smeet het mes neer.
Odo stond op. ‘Trap de deur dan in’ zei hij tegen Klaas, ‘ik ga mee,’ en tegen
Frieda, ‘ga jij gauw Olthoff roepen.’
Maar Frieda durfde niet, zij stond tegen de deurpost te snikken en wou niet weg.
Toen ging Max met haar mee.
‘Blijf jij hier, blijf jij hier... ik ben zoo bang,’ riep Lora toen ik met Odo en Klaas
naar boven wilde gaan. En ik bleef. Vlak tegenover haar zat ik en wij loerden elkaar
voortdurend aan. Boven hoorden wij nog niets, misschien wachtten zij op den profeet,
misschien durfden zij niet. Alleen nu en dan een griezelig luid geknars en gerammel
aan het slot; dan een paar keeren kloppen, driemaal met lange pauze er tusschen,
nog even bonzen ... eindelijk niets meer, zij durfden nog niet... zij wachtten.
Lora kon de stilte, het zwijgen niet meer uithouden. In een nerveuze haast begon
ze te spreken, vertelde onsamenhangend van haar leven en hoe zij te Harmonie
gekomen was.
Drie jaar geleden was zij onder behandeling geweest van een psychiater, voor
haar melancholie. Bijna dagelijks kwam zij bij hem, en zij gingen van elkaar houden.
In 't begin was alles mooi geweest, zij hadden verder niets verlangd dan

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

113
elkaar te zien. Maar dat duurde niet lang, zij werd onrustig en gejaagd... toen
weigerde hij opeens haar verder te hypnotiseeren, zocht een medisch uitvluchtje,
maar zij begreep dat hij bang was dat hij zijn macht over haar misbruiken zou, hij
wilde haar geen liefde suggereeren ... alsof dat nog noodig was... Beiden waren zij
ongelukkig; zij zagen elkaar geregeld, maar over hun verlangen en hun ellende
spraken ze niet. En in haar onrast zocht zij kontakt met zijn vrouw, drong zich bij
haar in, alleen om maar altijd in zijn huis te kunnen komen, zij móést bij hem zijn.
Natuurlijk had zijn vrouw het gemerkt. Zij was ruim geweest en begrijpend, zij had
gewild dat Lora bij hen zou blijven; mocht hij geen twee vrouwen liefhebben? Maar
Lora durfde niet. Zij hield niet oprecht van die vrouw en zij geloofde niet aan de
mogelijkheid van zulk een liefde. Een tijd lang bleef alles zoo als 't was, zij werd
ziek van overspanning; zij was ook jaloersch en dat was haar grootste marteling.
Eindelijk was zij gevlucht. Thuis had ze voorgewend te willen studeeren; ze hadden
haar laten gaan. En ze hád ook gestudeerd, moderne litteratuur, botanie; ze had
ook verpleegster willen worden, ze had armen bezocht, woningen geinspekteerd...
... ‘Wat heb ik niet gedaan... om maar te werken..., maar ik werd hoe langer hoe
ellendiger. Toen kreeg ik Olthoff's brochure in handen en ik ging direkt naar
Harmonie. Een levenstaak,... ik had weer zooveel hoop toen ik kwam... flauwe kul.
En nu... nu is hij dood, opeens, ze zeggen niet hoe, maar ik weet 't wel, een half
jaar geleden; dat laat me nu geen rust meer, alleen als Max
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bij me is kan ik 't vergeten. 't Is ook mijn schuld niet, niemand z'n schuld... had ik 't
moeten doen, bij hem komen wonen? hij hield van mij alléén, niet meer van háár,
dat had ze toch eens moeten voelen... Zie je ik word soms gek van angst dat 't mijn
schuld is, dan denk ik dat ik ook maar dood moet. Dan haal ik Max... maar soms
kan ik niet eens hebben dat hij er over spreekt en dan roep ik Odo er bij. En soms
ben ik zoo radeloos-bang dat ik niet alleen kán zijn en dan blijft Max maar 's nachts
bij me...’
Toen zij zweeg bleef zij mij stil zitten aankijken, bleek en met nog bevende lippen,
haar oogen angstig en verwonderd. Misschien om haar eigen vertrouwelijkheid
tegenover mij dien zij nog nauwelijks kende...
De profeet kwam, wij hoorden hem beneden, en tegelijk begon weer het kloppen
en bonzen op Albertus' deur. Kort daarop een hard gekraak, toen lange stilte.
Het eerst kwam Max beneden, hij ging dicht tegen Lora aanzitten, haar beide
handen hield hij vast. Een oogenblik later trad ook Odo binnen. Met een linksch
gebaar wees hij op zijn zijde.
‘Hier heeft hij geschoten... naar boven, door het hart.’
Daarna kwamen Remi en Klaas, en eindelijk, na een geruimen tijd ook Olthoff.
Zwijgend zaten wij allen bij elkaar. Eerst, toen de profeet er nog niet bij was had
Klaas een paar keeren iets gezegd. ‘Hij is mors hoor, goed geraakt’ en ‘hij was al
haast koud.’ Maar niemand antwoordde of vroeg verder iets, toen bleef ook hij
zwijgen. Zoo zaten we; een kwartier? een halfuur? vijf minuten? De profeet
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was geheel ontdaan, zijn gelaat was vertrokken, zijn blik star en verwilderd. Hij had
de handen gevouwen en prevelde, nu en dan doorschokten hem huiveringen.
Hij begon te beven, sterker en sterker, tot zijn geheele lichaam trilde en schudde.
Hij sprak luider, ten laatste brulde hij als een schor loeiend beest.
‘Heere mijn God, vergeef ons onze zonden! Heere mijn God; de zonde, de zonde!’
‘Vergeef ons... Heere mijn God!...’
Toen viel hij stuiptrekkend neer. En terwijl hij op den grond zich kromde en
wentelde klonk 't nog hikkend en sissend tusschen het afgebroken gehijg heen:
‘Heere mijn God... vergeef...’
Klaas en Remi droegen hem weg, in Max' kamer legden zij hem te bed, Remi
bleef bij hem.
‘Moeten de anderen 't niet weten?’ vroeg opeens Frieda schuchter.
Ik stond op. ‘Ik zal even naar Tobler en naar Voss gaan’ zei ik; ik wilde niet dat
zij het van Klaas hooren zouden. Tobler was zeer ontroerd. Zijn vrouw daarentegen nam 't heel kalm op. Ze had 't
wel zien aankomen, hij had soms zoo iets in zijn oogen, nietwaar, 't zat nïet zuiver
bij hem. En nu begreep ze wat de schimmel gezien had om acht uur toen ze met
de boodschappen uit 't dorp terug kwamen. Op de bocht bij het eikebosch stond 't
beest te trillen op zijn pooten en sloeg daarna bijna op hol. Zij zelf had ook wel iets
gezien, iets wits en langs, midden op den weg, dat een heelen tijd voor den wagen
uitliep. Nou, dat was dan maar
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rustig om te weten dat 't Albertus geweest was en niets ergers. Tobler had al gezegd
't kon best 't spook van de ruïne boven zijn, dat wilde wel eens rond gaan zoo bij 't
smelten van de sneeuw, is 't niet?’
Tobler schudde het hoofd, zei niets als: ‘arme kerel, arme kerel.’ Bij Voss waren ze reeds te bed. Ik liet hen slapen en ging naar het
gemeenschapshuis terug. Allen zaten er nog net zoo bijeen als toen ik ging. Na een
poosje ging Klaas naar zijn eigen kamer. Maar Frieda durfde niet heengaan. Toen
Lora, die van overspanning en moeheid in slaap scheen te zullen vallen, door Max
op haar bed gelegd was, ging Frieda in haar armstoel zitten en daar dutte zij eindelijk
in. Een uur later kroop Max bij Lora en ging slapen, Odo en ik bleven wakker;
zwijgend zaten wij sigaretten te rooken, totdat Olthoff en Remi weer binnentraden;
het was toen diep in den nacht. Wij brachten Olthoff naar zijn hut en gingen daarna
zelf te bed.
Toen wij den volgenden morgen vroeg op Albertus' kamer kwamen vonden wij er
alles nog onveranderd. Albertus lag met de beenen buiten het bed zijdelings op zijn
kussen. Niemand was er bij hem geweest of had hem durven aanraken. Zijn
linkerzijde was ontbloot, uit een kleine wonde liep een sliertje gestremd bloed. In
de linkerhand klemde hij nog de revolver. Wij namen hem er uit, er was slechts één
schot gelost. Wij strekten Albertus rechtuit in het bed, wieschen de wond en dekten
hem toe. Daarna begonnen wij de kamer wat op te ruimen, zij was zeer wanordelijk.
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De tafel lag vol papieren; bovenop een dicktgelakte brief aan zijn vader en een
gesloten kistje; wij voelden dat de sleutel in den brief zat. Wij zagen de losse papieren
even in, het waren aanteekeningen, opstellen, versjes ook. Kinderachtige,
geëxalteerde en bizarre phraseologie over God, Mensch en Leven. Waarom lag dat
alles zoo uitgestald op tafel?
Odo glimlachte. ‘Komediant,’ zei hij zacht en wees op het muurvlak boven Albertus'
bed. Er hing een wit karton. Ik trad er op toe, keerde het ding om, het was een text:
‘De Heer ziet al uw wegen.’
Het rook branderig in het vertrek. Odo opende de kachel. Hij was vol verkoold
papier.
‘Hij heeft ze waarachtig nog gezift ook’ mompelde Odo meewarig. Toen wij heen
gingen stak Odo het bundeltje geschriften in zijn zak; ook de revolver nam hij mee.
‘Hij is van mij’ zeide hij 's avonds op de vergadering ‘van mij heeft hij 't geld er voor
geleend.’ Ik geloofde het natuurlijk, maar nu twijfel ik er aan.
Niettegenstaande Albertus' ontboezemingen onbeduidend, meestal zelfs onnoozel
waren, ontroerden zij ons meer dan wij eerst voor mogelijk hielden. De ongelukkige
had zich verbeeld een kunstenaar te zijn, althans te zullen worden. Hij sprak van
zijn ‘kunst’, zijn Muze, de eenige die hem troostte. In een volgend rijmelarijtje uitte
hij diep berouw over zulk een verwatenheid waardoor hij God had te kort gedaan.
Hij bezong ‘Rechtvaardigheid’ en ‘Deugd’, klaagde over de wereld en niet het minst
over zijn eigen slechtheid. De ongelukkige, hij heeft nooit iets slechts gedaan.
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Dan waren er langdradige bespiegelingen over vriendschap en liefde. De
ongelukkige, van geen van beiden heeft hij ooit ook maar een weerschijn gekend.
Al dit machtelooze werk, geschreven in een geaffekteerde,
jammerlijk-mislukt-nagebootsten artistieken stijl, was door en door onecht. Alleen
de smart, de verbijstering waaruit het geboren werd was het reëele, het doorleefde
er in. En daarom ontroerden zij ons toch, deze bekentenissen van een absoluut
machteloozen.
Wij vonden ook een lange beschrijving in bijbeltaal, een vizioen waarin de komst
van een profeet voorspeld werd. Aan de geheele bewerking hiervan, den overdreven
en onbeholpen beeldenrijkdom, de overmaat van toepasselijke texten was duidelijk
te merken dat Albertus het gezicht nooit had beleefd; het was een prullige,
zelfverzonnen constructie op motieven uit de Openbaring van Johannes. Odo kon
het niet uitlezen; vloekend smeet hij het neer. ‘Zoo iemand hóéft ook niet te leven’,
zei hij ruw; en direct daarop, woest en somber; ‘Lari, lari... we zijn allemaal zoo, in
den grond zijn we allemaal net zoo... even beroerd, even onbenullig en incapabel
om te leven...’
Nadat wij alles hadden doorgezien besloten wij de papieren aan Olthoff ter
bewaring te geven, 's Middags ging ik ze hem brengen.
Olthoff trof ik in een zonderlingen toestand. Hij lag te bed, nog ongekleed. den
geheelen morgen had hij dus zoo gelegen. Zijn gelaat was bleek en hij scheen zeer
vermoeid. Toen ik binnentrad schrok hij even op, zijn oogen schitterden fel. Ik vroeg
hoe 't met hem ging, of hij nog duizelig
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was. Hij keek mij toen rustiger aan, glimlachte, maar antwoordde niet.
‘Is er nog niemand bij je geweest sedert gisteren?’
Olthoff knikte bevestigend.
‘Wie?’
Weer glimlachte hij; en eindelijk zeide hij langzaam:
‘Jezus Christus is bij mij geweest, dezen nacht nog.’
Ik had moeite mijn ontsteltenis te bedwingen, ik hield hem op dit oogenblik voor
krankzinnig. Toen, zonder mij aan te zien, alsof hij in zichzelf sprak verhaalde hij
van zijn verschijning. Kalm, zonder eenige verwondering ook; het scheen niets
buitengewoons voor hem te zijn.
Jezus had voor hem gestaan, langen tijd, met den vinger op de gesloten lippen.
Toen was hij aan zijn bed getreden, had de speerwonde in zijn zijde getoond en
Olthoff had zijn hand er op gelegd. Daarna was hij verdwenen.
‘Heeft hij niets gezegd?’
Olthoff staarde, hij peinsde diep over de beteekenis van zijn visioen. Op eens
ontspanden zich zijn vermoeid-denkende trekken; hij hief zich overeind en rechtop
zittend, de handen saamgevouwen in den schoot, zeide hij zacht: ‘Ja ja, de Heer
heeft gesproken.’
Zijn gezicht was nu als van een extatischen heilige, week van een smachtende
verrukking... en luide, in den doordringenden dweep-toon eener profetie, riep hij:
‘Mijn engel komt, zijn wegen zijn bereid.’
Het was, woordelijk, de slotzin van Albertus' Apokalips. Maar nog voor hij had
uitgesproken herinnerde ik mij dat
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het handschrift omgekeerd, de laatste pagina naar boven, op tafel had gelegen. Ik
dacht niet aan bedrog, ik begreep 't dadelijk volkomen: Olthoff had die pagina kunnen
lezen toen hij alleen bij Albertus achterbleef, misschien had hij slechts dien eenen
regel vluchtig gezien; na een toeval kon hij zwak van geheugen zijn...
Ik wilde heengaan en de papieren weer meenemen. Maar bij mijn binnenkomen
had ik ze op Olthoffs waschtafeltje neergelegd en hij had het gezien. Toen ik opstond
en groette vroeg hij met een blik op het pakje:
‘Kwam je me iets brengen?’
‘Och... ja... papieren van Albertus die op zijn tafel lagen... je hebt ze misschien
gisteravond al ingekeken?’
Bij het noemen van Albertus' naam was hij weer neergezonken, zijn extase was
voorbij. Een klein mager mannetje, een arme, afgetobde schoolmeester in een
groezelig nachthemd zag mij verschrikt aan.
‘Albertus? neen, ik heb niets gezien...’
Ik groette en liet het pakje liggen.
Welken geweldigen indruk het geschrijf van Albertus op den profeet gemaakt had
merkten wij een paar dagen later. Op den avond van den dag der begrafenis had
Olthoff een extra-vergadering beroepen. In deze vergadering begon hij met Albertus'
Apokalips voor te lezen. Daarna vertelde hij zijn eigen visioen en verklaarde-zijn
beteekenis. Hij, Olthoff was de engel, de verkorene wiens wegen bereid waren; door
Albertus' dood had God hem tot 't volle besef van zijn plicht willen brengen. Het was
geen gewone zelfmoord geweest, wij mochten niet oordeelen. Maar voor hém stond
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vast dat Albertus vrijwillig was heengegaan, gehoorzaam aan een hooger bevel om
plaats te maken voor een machtiger werktuig. Albertus had in stilte en eenzaamheid
geleden en gedacht, nu zou híj het werk voortzetten en voltooien. Een jaar nog
moest hij zwijgen; daarom had Jezus den vinger op de lippen gehouden - dan zou
hij openlijk en overal het Koninkrijk gaan verkondigen.
Voor de begrafenis waren Albertus' vader en broer overgekomen. Eerst nu begrepen
wij volkomen hoe verlaten zijn jeugd geweest moet zijn. Geen enkele uiting van
verdriet heb ik van deze menschen gehoord. Het lijk wilden zij niet zien, de vader
niet omdat hij in zijn gewetenloozen godsdienstwaan den zelfmoordenaar verdoemde,
de broer niet omdat ‘'t hem niet schelen kon.’ Toen ik met hem sprak over Albertus,
smaalde hij hard en bitter op dien idioot die nog schijnheiliger was dan zijn vader
en 't toch tot niets gebracht had. Want de ouwe, die zorgde tenminste nog dat hij
bij al zijn vromigheid niet te kort kwam, laat 'm maar loopen; maar Albertus, zoo'n
grasvreter, zoo'n socialist....
's Middags inspekteerde hij de nalatenschap. Een mooi boeltje, aan zoo'n broer
heb je nog eens wat. Een bed, twee stoelen, en wát voor stoelen, ouwe dekens;
nou we moesten 't toch maar opsturen. Albertus' zondagsche pak dat nog vrij nieuw
was nam hij over den arm mee uit vrees dat wij het zouden achterhouden. Ook de
revolver reclameerde hij. Niet dat hij hem noodig had; eer hij zich toch ooit voor z'n
raap zou schieten, dan moest je toch stommer zijn ... maar 't ding kwam hem nu
eenmaal toe...
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Ik zei hem dat de revolver Odo's eigendom was.
‘Zoo, als dat zoo was, dan was 't zoo, hij moest 't dan wel gelooven, Odo moest
'm dan maar zelf bij den uitdrager brengen. De vader weigerde de begrafenis te bekostigen. Eerst nadat Olthoff hem
herhaaldelijk met een proces gedreigd had, voldeed hij. Nog een paar dagen bleef ik bij Odo. Ik zag dat hij somberder was dan ooit, het
voorval met Albertus had hem hevig beroerd. En ik wist dat mijn gezelschap hem
opbeurde, daarom bleef ik. Maar bovendien, ik had een plan en dat wilde ik nog
voor mijn vertrek uitvoeren. Odo mocht niet langer in het triestige, ongezellige
gemeenschapshuis blijven. Hij moest een eigen woning hebben. Ik bood hem daarom
aan een blokhut, in den trant als die van Olthoff, voor hem te laten bouwen; Martha
zou dan zorgen voor de noodige meubels, gordijntjes, een kachel,
keukengereedschap enz.; dat had ze mij al beloofd. Het heeft mij groote moeite
gekost Odo te overreden mijn voorstel aan te nemen, maar ten slotte wond ik hem
zoo op door allerlei plattegronden te ontwerpen en mooie plekjes aan te wijzen waar
de hut zou kunnen staan, dat hij toestemde.
Toen wij met den profeet gingen spreken over den grond bleek mijn plan overbodig.
Olthoff sloeg voor zijn eigen hut aan Odo aftestaan. Hij zelf, zeide hij, was al lang
voornemens geweest in het gemeenschapshuis te trekken om beter voeling te
hebben met de kolonisten en toezicht te kunnen houden; de hut was wat afgelegen.
En nu, na het

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

123
geval met Albertus wilde hij dit voornemen ten uitvoer brengen. Ik geloof dat hij in
Odo's wensch alleen te wonen alweer een duidelijke beschikking der voorzienigheid
zag. Hij zou Albertus' kamer nemen, Odo kon dan in zijn hut wonen tegen betaling
van een geringe huur aan de gemeenschap. De hut en ook het tuintje er bij moest
bij behoorlijk onderhouden op eigen kosten.
Twee dagen later hielp ik Odo verhuizen.
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[V]

23 Februari. Arthur is naar Casa Bianca; een oogenblik ben ik alleen.
Wij hebben schuld, wij allen; maar ik meer dan de anderen. Hoe zwaar drukte mij
het besef dezen morgen, tijdens den gang naar het kerkhof. Boven alle beschrijving
droevig was deze begrafenis. Het moeitevolle dragen, langzaam, voorzichtig over
den glibberigen weg, door den killen regen; en te denken: hier op onze schouders,
onder dien armelijken krans van verwaaide bloemen, onder dit vaal-zwarte, druipnatte
kleed met zijn kletsende, wapperende slippen, in die leelijke triest-gelakte kist,
dragen wij een mensch, een doode. Het staan rondom den kuil in het kale
zondaarshoekje, en zwijgend toezien hoe daar een mensch wordt neergelaten en
haastig bedolven, een mensch die leven kon als wij, maar nu dood is; en te denken:
ik heb schuld...
Ik heb hem geminacht. Waarom? Ik voel nog niets anders
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dan minachting voor hem. En medelijden, uit mínachting geboren.
En hoe kort geleden nog was ik als hij. Want was mijn onzelfstandige en
sentimenteele braafheidsdrang, mijn wereld-smart, alle ellende en vertwijfeling
waarin ik machteloos verward was nog geen jaar geleden, was dit alles in wezen
verschillend van wat Albertus te gronde richtte? Het is walging van de herinnering
aan mijn eigen verleden waarom ik hem minacht, ik haat in hem mij zelf. En daarom
kon ik hem niet helpen.
Ik zal te gronde gaan als hij. Eens zal ik de absurdheid van mijn leven niet meer
kunnen dragen. Mijn zelfverachting zal mij vermoorden.
24 Februari, 's middags. Dezen nacht had ik een zonderlinge sensatie. De maan
scheen in de kamer, op Arthur's matras. Ik keek naar hem, dacht aan niets bepaalds,
dommelde al. Opeens hoor ik hoe Arthur woelt en zich omkeert, ik kijk op en zie,
één oogenblik maar, op de matras Albertus liggen, zóó als ik hem 't eerst zag, het
hoofd met den mond open achterover op het kussen, blauw-bleek en de oogen
gebroken. Een seconde duurde 't maar, toen zag ik weer Arthur; hij lag heel gewoon,
niets opmerkelijks in zijn houding. Ik bleef onrustig, ik was bang dat de hallucinatie
zich herhalen zou, werkelijk bang als een kind voor spoken. En telkens moest ik
kijken naar Arthur. Eindelijk stond ik op en maakte een sterken grog van alcohol,
schoof ook de gordijnen dicht; toen kon ik slapen. Maar na 't wakker worden
vervolgde mij voort-
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durend dit gezicht en ook nu nog zie ik het telkens weer voor mij.
's Avonds. De revolver heb ik opgeborgen. Een mooi instrument, ik heb het dikwijls
bekeken, het was als een speelgoed. Maar 't voelt ook zoo vertrouwd, het suggereert
zulk een rustige zekerheid. Die vaste greep, en het weifellooze mechaniek! Het
kijken er naar kalmeert me; maar het betasten, het hanteeren maakt begeerig; ik
kan hem niet in den zak dragen. Kinderachtig. Waarom zou ik er langer mee spelen?
En waarom zou ik nog langer spelen met mijzelf?
25 Februari. De eerste avond in mijn hut. Arthur is weg en ik ben alleen. Alleen in
mijn eigen tehuis. Niemand zal mij storen, ik zal rustig zijn en werken.
Ik wilde dat ik nu kalm kon schrijven over alles, dat ik helder kon overzien wat er
in mij gebeurt. Het is zoo verborgen, en er gaat geen dag voorbij dat ik mij niet
veranderd weet. O mijn groote liefde, mijn gloed, mijn innerlijke zon; wat zal zij in
mij doen rijpen? O mijn smart, mijn honger en verlangen, mijn wilde storm! wat zal
hij verwoesten?
Maar ik kan niet denken, mijn gedachten dwalen af alsof ik slaap heb. Ik ben ook
moe, van een zwaar verdriet dat ik meedraag, ik weet niet vanwaar of waarheen,
En toch zou ik nu blij willen zijn, blij en dankbaar als een kind dat wat liefs wordt
aangedaan. Een arm kind dat niet veel gewend is.
Wat heb ik Arthur niet te danken; en Martha! Zij houden van me, zij helpen mij.
Zij weten dat ik zwak ben, een
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machteloos menschje, en zij minachten mij niet. Zij willen mij groot en gelukkig zien;
zij willen mij doen gelooven dat mijn werk schoon is en dat schoonheid een zin heeft.
Dat is vriendschap. Een warme, koesterende kracht, en toch zal zij geen schoonheid
in mij doen groeien. Een troost, en toch zal hij mij geen rust brengen.
29 Februari. Vier stille en tevreden dagen. Het rooien is gedaan, al het hout aan
kant en wij zijn begonnen het veld om te spitten. Half wei half moestuin zullen we
er van maken. 's Avonds heb ik veel gewerkt.
Ik schrijf ‘tevreden’ omdat er geen woord is voor dezen toestand. Het is stil in mij,
ik ben lijdzaam, overgegeven aan een vertrouwde macht.
1 Maart. Weer bedrukt mij dit droeve gevoel van blij en dankbaar willen zijn en toch
niet kunnen.
Als een karavaan kwamen zij van Casa Bianca en ieder bracht zijn geschenken
mee, voor de uitrusting van mijn nieuwe woning.
De sportkar was zwaar beladen met pannen en borden, emmers enz. En Martha
had gordijntjes geborduurd; Rudolf gaf mij Dürer's Melancholia en de slapende
Ursula van Carpaccio. Pip en Tom elk met twee bloempotten in hun armpjes; Bente
kon alleen maar een eierdopje dragen, een zoutvaatje had zij onderweg verloren.
Ik was bezig een nieuwen vuilnisput te graven achter de hut toen ik hen zag
aankomen. O deze slappe passiviteit, deze suffe indolentie. Zij waren allen blij omdat
ze mij blij
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wilden maken, zij versierden mijn hut met hun geschenken en ik, ik moest mij geweld
aan doen - niet om hun liefheid te waardeeren - maar om hen mijn namelooze
verslagenheid niet te doen bemerken. Hoe beschamend, hoe vernederend; ben ik
niet als een kind dat niet lachen wil om wat het anders verheugt, in zijn wrok over
wat het werd onthouden? En wat wordt mij onthouden?
Als dit leven leeg was van alle liefde en zonder een glimp van schoonheid, zou
dan niet mijn geest een heelal kunnen scheppen waaraan mijn liefde zich eindeloos
kon verzadigen? Van mij alleen hangt het af of er liefde en schoonheid is. Wat wordt
mij dan onthouden?
5 Maart. Geweldig, o, geweldig is deze fuga. Al mijn gedachten zwijgen er voor.
O strenge, genadelooze schoonheid! ik weet het wel, ik mag geen andere liefde
hebben. Wat is Minka? Hoe kan ik denken aan een vrouw, hoe kan ik verlangen
naar den weeken hartstocht van een mensch? Mijn wereld is zoo klein, zoo vaal
van tint zijn mijn schimmige begeerten, zoo zwak en klagelijk van geluid. Zij zoeken
en roepen naar waardelooze onbereikbaarheden.
Bach! En dan is het of de doellooze aarde verdwijnt in een leegen nevel diep
onder mij. Rondom mij bruist een hemelsche oceaan van licht en klank, een
vreugden-stralende muziek. Dan leeft er niets meer als die droom, mijn eenzame
droom van volkomen schoonheid;
‘E tutto 'l mio amore in lui si mise
che Beatrice ecclisso nell' oblio’.
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Een opgaan in hoogste macht en blijheid, een weg-zijn in diepsten vrede. De wereld
weg, en ook Minka vergeten. Alle twijfel en wanhoop, alle onwerkelijkheid
overwonnen en vergeten. Mijn droom alleen leeft en mijn droom is mijn eenige
waarheid, al-begrijpend, al-omvattend in oneindige liefde.
Zóó heb ik in waarheid lief. Zoo heb ik ook lief wanneer ik uitzie in mijn omnevelde
sparren en luister naar mij zelf, schouw in mij zelf; wanneer ik leef in mijn eigen
wonderbare wereld waarvan ik den weerschijn in mijn verzen laat lichten.
7 Maart. Ik heb gewerkt, hard, ingespannen en geduldig. En het bevredigt mij niet.
Het vertoog is zuiver, van logica en stijl beide. Het is goed werk, Arthur overdrijft
niet. Zal ik het voltooien? Verlang ik er naar het ooit voltooid te zien?
Ik zie op mijn werk en weet dat het goed is, belangrijk, baanbrekend misschien,
en ik voel niets er voor dan een droeven weemoed.
Waarvoor werk ik? Ik ben moe. Een puinhoop is onze kultuur, waarom zou ik
hutjes bouwen van de steenen der oude paleizen? En al bouwde ik paleizen, wie
zou er in wonen? Wie heeft er waardigheid genoeg om in paleizen te wonen? Een
vet-lijvige ploert zou er een fabriek in vestigen van quasi wasch-echte katoentjes of
van ‘articles de Paris’ of andere kultuur-benoodigdheden. Daarvoor dient wetenschap.
Op puinhoopen zit ik, een verlaten mensch die hierheen verdwaald is en wacht,
stil, met gezonken armen, het hoofd gebogen onder de geweldige duisternis van
den nacht boven hem. Ik ben moe.
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‘Le vêtement des plus beaux rêves,
L'orgueil des humaines sciences brèves,
L'ardeur, sans plus aucun sursaut de sève,
Tombaient, en loques, sur son corps:
Cet homme était vêtu de siècles morts.
Il n'était plus la vie
Il n'était point encor la mort;
Il était la fatigue inassouvie.’
(Verhaeren. Celui de la fatigue).

10 Maart. Waarom denk ik? Mijn God, waarom moet ik denken en kan ik niet aflaten
1)
te denken? Es ist eine saure Arbeit. Ik ben het zoo moe, zoo door en door moe.
Wat is mij alle kennis en alle wetenschap nog waard? Is het water in het meer
schooner of minder schoon wanneer ik zijn brekings-index ken of kan berekenen?
En is mijn ziel schooner of minder schoon wanneer ik weet wat God is of niet is?
Of wijsheid, of zaligheid? Heeft zij God, wijsheid of zaligheid noodig om wijs en zalig
te zijn als God zelf? Ik leef immers, ik lééf, konkreet, werkelijk; wat suf en bazel ik
óver het leven?
Laat ik toch leven zooals ik vroeger leefde als kind toen ik het bosch inliep en den
dag verspeelde; laat ik weer liefhebben zooals ik toen mijn wereld liefhad. Ik wil
weer een gouden schittering worden die over het meer flikkert onder de zon; een
glanzende visch die op zijn trillende vinnen zweeft door het klare water; een witte
meeuw die

1)

Hegel.
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krijschend zwiert en tuimelt door de lucht; een zonnestraal die de kiezels op den
blauwen bodem verzilvert!
Eens was mijn wereld zoo schoon en mijn leven zoo heerlijk. Mijn ziel is geweest
als de zaligen van Dante's paradijs die als lichtende eeuwigheden omgaan en
onderduiken in den oneindig-diepen glans hunner sterrewerelden, die eeuwig
verdwijnen en versmelten in den gloed hunner eigene heerlijkheid en hemelvreugde.
Zoo wil ik weer worden, een levende die zijn schoonheid uitstraalt over de wereld
en dan haar weer indrinkt in wondere bedwelming.
Alles is zoo eenvoudig en zoo schoon. Er valt niets bij te denken. Ik wìl niet meer
denken. Ik wil naar de bergen zien en zeggen: Kijk, mijn bergen zijn in den nevel,
en dan lachen van geluk omdat de bergen in den nevel zijn. Ik wil knipoogen tegen
de zon en lachend zeggen: Kijk, de zon doet me knipoogen. Ik wil turen over de
blauwe vlakte waar de menschen kleintjes roeien en zeggen: Kijk de kleine
menschjes zijn blij die daar rondvaren, omdat het lente wordt en omdat zij leven.
Ik ben in Harmonie met het Heelal. Is het een phrase? Ja, woorden, woorden zijn
het. Wat is ‘Ik’, wat is ‘Zijn’, wat is ‘Harmonie’, wat is ‘Heelal’? Als ik over hun
beteekenis ga denken worden het vage onwerkelijkheden, vager en onwerkelijker
zelfs naarmate ik hen beter begrijp, d.w.z. met meer andere conventioneel begrepen
woorden definieer. ‘Ik ben in Harmonie met het Heelal’. Hoeveel saure Arbeit moet
een Hegeliaan verrichten alleen maar om het te kunnen
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zeggen. En ik doorleef het, in mij is het een tintelend, levend bewustzijn.
Ik herinner mij nu een passage bij Augustinus waarin hij bejammert zijn tijd
verbeuzeld te hebben met het lezen der Aeneade en te hebben geweend om den
dood van Dido die hij meer liefhad dan God.
‘Ach, ik had u niet lief, ik vluchtte ver van u en tot een vreemde liefde...’
O mijn leven, mijn rijkdom, mijn onuitputtelijke, eindelooze schat van blijheid, mijn
eeuwige schoonheid; wat zou ik buiten haar nog liefhebben! Wat is al mijn denken,
al mijn zoeken naar kennis, naar wetenschap en kunstvaardigheid! Leven wil ik.
1)
Sileant omnes doctores ; ja, laten zij allen zwijgen, de geleerden, de wijzen, de
vromen en goeden, de virtuozen en de genieën. Wat zijn mij hun hoogste gedachten,
hun grootste werken? Woorden wier waarheid ík niet doorleefde, dingen die ík niet
schiep. Wat zijn zij dan tegen dit eene bewustzijn dat ik zelve leef?
11 Maart.
Weer is het stil en mijn moede gedachten
Zwerven te spelen over 't gouden meer
Zooals de meeuwen die er op en neer
Zwevende zwemmen in dien donzig-zachten
En warmen zonglans waarin een verwachten
Van lentewind al suizelt, o, zóó teer
Dat al wat is verstilt tot een niet meer
Te zeggen vreugde om een eindeloos smachten.

1)

Thomas à Kempis.
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Waarom ik ween, die zooveel mijmer-nachten
Vergeefs doorzocht en toch na keer op keer
Verdwalens niet kón laten van mijn trachten?
Weer werd het stil; ik droom, ik denk niet meer,
Maar ween van vreugd en wonderbaar verwachten
Als kwam mijn eerste lente en liefde weer.

14 Maart. Ik had met Martha alleen thee gedronken. Het is altijd een even groote
vreugde voor mij bij haar te zijn, altijd even weldoend dit gevoel van geheel veilig
zijn en kunnen zeggen of zwijgen al wat ik wil. Wij kunnen zonder te spreken langen
tijd bij elkaar zitten en worden niet onrustig; wij behoeven niet te converseeren. Zij
gaat haar gang, soms net of ik er niet ben. En ik ga ook mijn gang; speel wat met
de kinderen, lees wat, praat wat nu en dan en kijk toe bij wat Martha doet, zij, altijd
rustig, altijd zacht en droomend. Het is een genade dat ik haar zien mag en bij haar
zitten. Zij is als Minka, maar alles is bij haar teerder, fijner, omsluierd van een
onzeggelijke liefheid, of weemoed, of verlangen.
Ik had met haar gesproken; dat ik weer niet werken kon vandaag. Zij wist mij niet
te troosten dan alleen door de droefheid van haar oogen. Ze zei ook: ‘Kijk naar mijn
man, neem toch een voorbeeld aan Rudolf; hij kan alles en hij weifelt nooit.’ Maar
ze zei het niet in een vol en oprecht vertrouwen in hem. Toen kwam hij juist zelf uit
zijn studeerkamer en ik sprak met hem. Hoe hij zoo werken kon, altijd maar werken,
en toch weten dat die heele maatschappij waarin en waarvoor hij werkte ten onder
gaat;
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dat er geen schoonheid leeft die hij door zijn werk kon dienen...
‘Laat gaan’ zeide hij, ‘ik kán werken... und mit Lust.’
‘Maar welken zin heeft het..?’
Rudolf glimlachte, ironisch, toen knikte hij met een blik zoo mild als ik nooit van
hem heb gezien tegen Martha en zei langzaam...
‘Ja, ja, dat zou zij ook wel graag weten... Ik heb eens een talisman gevonden, ik
weet niet meer waar, en in mijn zak gestoken, ik weet niet meer in welken, maar ik
draag hem altijd bij me ergens in een voering. Ik geloof dat zijn werking in verband
staat met een wereldziel en hare atoom-funkties die wij menschjes hebben te
vervullen... maar dat weet jelui philosophen natuurlijk veel beter en helderder uit te
drukken.’
Ik voelde zijn bitterheid. Hij wíl gelooven, hij wil niet te gronde gaan. Een eenzame,
onwetende, een wanhopende; maar een sterke.
Martha zag hem vol spanning aan, haast hunkerend... of hij méér zon zeggen.
Hij scheen haar blik te begrijpen. Ernstig zag hij er uit, zijn gelaat versomberde,
werd harder, trotscher. Hij dacht na... of hij duidelijker zijn kon, helderder dan zijn
verachte philosophen. Maar 't was of hij zuchtte toen hij eindelijk zei:
‘Ja, ik kán leven, ik kán werken, dat is mijn eenige antwoord op 't waarom en
waarvoor...’
Toen gingen wij aan tafel. Kort na den eten stond ik op om heen te gaan. Martha
keek mij verheugd aan en zei: ‘zal je nu heusch flink werken?’
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Lieve, lieve Martha, Rudolf kan, en ik kan ook. Maar jij weet waarom; jij en Minka
weten alle mysteries, ik zie ze toch glanzen diep in jelui oogen. In jelui beiden woont
een wonderbaar wezen, Weemoed in de een, Blijmoed in de ander. En die weten
beiden den zin des levens.
16 Maart. Ik ben uitgegaan om den storm te zien. Ik dwaalde door de jammerende
bosschen, tusschen de stammen die zwichtten en zich wrongen als in radeloozen
angst en zwaaiend met hun wilde armen schenen te dreigen in tartend verzet en
dan weer te smeeken in klagelijke onderwerping. Boven den waterval, op de kale
steilte was 't gaan onmogelijk. Hoe heerlijk, hoe goddelijk het worstelen tegen den
storm. Ik wílde naar boven, naar 't plateautje met den éénen berk. En toen ik het
bereikt had en er zat, er lág, neergedrukt tegen een rotswand, mijn gonzende,
dronkene hoofd tegen den druipenden steen, mijn armen vast om den dunnen
berkestam geslagen, toen was het of ik grooter, machtiger was dan die orkaan.
Temidden van het onafgebroken geloei, onder de daverende vlagen die van den
gewelfden afhang boven mij op mij neerkaatsten voelde ik mij rustig, overheerschend.
De bergen tegenover mij leken te schudden bij elken vloedgolf van gedonder die
de vallei instortte.
En weer begonnen mijn droomen te spoken. Uit een zwart-violetten wolk-poort
zag ik den grooten vuurgod verschijnen en den wijden, vlamspuwenden muil van
den Fenri-wolf. Reuzige schimmen vielen in horden het dal in of holden over de
bergkammen. Op een licht, zilverwit en zwavel-geel eiland dat opeens blinkende
tusschen de gespleten
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wolken-zee dreef rees het Walhalla en daarvoor liepen scharen van glanzende
helden te hoop die hun bliksem-zwaarden kletterend tegen elkaar sloegen.
Zouden de bergen zich omkeeren in den afgrond, zou de oneindige zee wassen
en de aarde verzwelgen? Er is geen grooter gedachte, geen dieper verlangen dan
de Wereldondergang.
Stortbeken schoten mij voorbij, ijskoud water spatte over mij heen, scherpe hagel
geeselde mij in 't gezicht, en ik werd rustig, al rustiger. Beneden mij zag ik de
boomkruinen golven, ik hoorde het kraken en neerslaan der gebroken stammen;
en ik voelde niets dan een warmen, zonnigen vrede in mij die alle trots en alle geweld
beheerschte. Ik vergat dat de wereld verging, ik lag in volkomen rust te luisteren
naar een bovenaardsche muziek... Bach, Bach.
Nog aldoor stormt het. Ik heb niet kunnen werken, ik moet luisteren, almaar
luisteren. Zoo heb ik den heelen verderen avond gezeten; heerlijk, heerlijk. Maar
mijn rust is heen; ik ben wild als de wind, razend van kracht, van onbeheerschte,
richtinglooze kracht.
Ik heb moeten vluchten voor den hagel en ik kwam thuis met doorweekte kleeren,
koud en verstijfd. Dat ben ik nog, maar toch lokt het mij weer naar buiten. Onrust,
heerlijke, goddelijke onrust!
17 Maart, 's middags. Een bergstorting is op den waterval neergekomen. Het is
ongeloofelijk. Ik voel mij ontroerd, verward, verschrikt; en bovenal verwonderd dat
ik hier zit en schrijf. De plek vanwaar af ik gisteren-avond den storm
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overzag is verdwenen, een breede geul van puin reikt nu tot in de beek; mijn berk
waaromheen ik mijn armen geklemd hield om niet door den wind te worden
wegge-slingerd steekt vijftig meter verder uit de puinmassa op. Kort nadat ik was
heengegaan moet het gebeurd zijn; in het gemeenschapshuis hebben allen het
gedonder van den val gehoord, Het moet gebeurd zijn terwijl ik voor mijn kachel zat
te denken over het heerlijkste, het rustigste moment van mijn leven. Hoe wonderlijk
ontroerd ben ik nu; en hoe van ganscher harte dankbaar. Van morgen toen wij allen
zwijgend bij de verwoesting stonden, eindelijk Olthoff de handen hoog hief en een
gebed sprak voor mijn redding en allen neerknielden, toen heb ook ik geknield; voor
't eerst in mijn leven knielde ik en dankte; ik weet niet wien. En toch dankte ik, oprecht
en ootmoedig, en niet zooals Lora en Max uit beleefdheid om de plechtigheid niet
te verstoren.
Ik weet niet wien ik dankte. En weet ik waarvoor? Waarom huiver ik bij de gedachte
aan dien grauwen stroom van puin die nu breed uitvloeit in de diepte? Waarom brak
Martha in tranen uit toen ik 't haar vertelde? Wanneer ik was verpletterd zou ik
gestorven zijn als een gelukkige; ja volkomen gelukkig. En zonder schuld.
20 Maart. Max is weer aan het werk. ‘Ik krijg weer idealen,’ zeide hij onlangs toen
ik hem betrapte op het teekenen van indecente poppetjes. Een paar dagen daarna
kwam de kist met boetseerklei. En nu zitten ze samen den godganschen 24-urigen
dag op haar kamer te idealiseeren,
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zoodat Frieda er al schande van spreekt. Toen ik vanavond bij hen kwam was Max
juist bezig met een passer haar linker voet op te meten. ‘O, pardon’ zei ik en wilde
mij terugtrekken. Maar dat hoefde volstrekt niet, riep Lora, ik mocht er best bij, er
gebeurde niets bijzonders. En Max bromde achterna ‘nee nee, niks bijzonders’ en
zuchtte.
Ik bleef en keek wat naar al de onoogelijke ooren, vingers, neuzen en teenen die
Max gemodelleerd had, de heele tafel lag vol; allemaal voorstudies.
‘Zie je,’ begon Max, ‘dit zijn nog maar stukjes en brokjes... als ze eerst maar eens
heelemáál wil zitten.’
‘Zitten? als jíj dan maar zitten bleef?’ snauwde Lora.
‘O Jesis,’ zuchtte Max.
‘Jelui moest maar trouwen’ wierp ik op, ‘je wordt waarachtig te...’
‘te... wat?’
‘Nou ja...’ en ik zette zelf thee, Max was te verdiept bezig en Lora boudeerde. Ik bleef niet lang. Even voor twaalf, ik wilde juist gaan slapen, kwam Max nog bij mij aanloopen.
‘Kerel, wel bedankt hoor... in den herfst gaan we trouwen.’
‘Hoezoo... heeft ze dan heelemaal gezeten?’
Nee dat had ze nog niet maar 't scheelde niet veel. Hij is blijven plakken tot over
half twee, had honderd-uit te vragen en te vertellen. Of ik niet vond dat zij een heel
bijzonderen voet had, zoo van een grieksche danseres? Had ik niet zoo opgelet,
maar ik geloofde 't graag. En haar vingers! Lora werd mij breedvoerig beschreven;
zij is vol-
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maakt schoon; zuivere lijnen, nobele verhoudingen etc.; en werkelijk, hij had een
nieuwen kijk op zijn kunst gekregen en nu zou hij er heiligen ernst mee maken.
En hij méént het ernstig; net als ik wanneer ik iets schrijf. Aanbiddelijk ridikuul zijn
wij artisten, maar ridikuul.
Hij sprak ook, voor 't eerst openhartig, over haar leven. Ik moest niet denken dat
Lora was zooals ze oppervlakkig leek, maar dat hoefde hij mij niet te zeggen; ze
was zoo ongelukkig geweest, en nu zou alles terecht komen.
Hij werd op 't eind week en sentimenteel en ging heen met tranen in de oogen.
Hij dankte mij. Waarom? Ik had haar altijd zoo goed begrepen en zij had zooveel
aan mij gehad. Aan mij? Ja, mijn manier van spreken en doen, mijn heele optreden
suggereerde haar moed en levenslust, zij had het hem dikwijls gezegd.
Dat doet de deur dicht. Martha vindt kracht en bemoediging in mijn verzen; dat laat
ik nog gelden. Voor zoover zij waarachtige kunst zijn is de diepste macht van mijn
wezen er in gepotentieerd; zij uiten wat ik verlang, wat ik ben in aanleg, niet wat ik
ben in werkelijkheid; zij zijn sterk ómdat ik zwak ben. Maar zijn mijn gewone woorden
niet míjn woorden, mijn daden niet míjn daden? Ik ben mij zelf niet meer als er één
mensch door mij sterker kan worden. Ben ik een wijze nar uit een Shakespereaansch
drama? Ben ik een waanzinnige die waarheid spreekt? En waarom speel ik die
komedie?
Ik verheug mij om hun geluk, maar ik voel mij verlaten, verlaten.
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21 Maart. Dezen dag heb ik vrij-af genomen. Ik ben geklommen naar de hut vanwaar
uit ik eens Balder zag en zijn lach hoorde ruischen achter de vlucht der winterlijke
nevels. En nu wás de lente er. Balder is ontwaakt. De diepe, verre vlakte was een
onafzienbare, zon-glanzende, warmte-trillende tuin vol gespeel en gewemel van
licht onder den ijlen violet-grijzen sluier die er over waaide. Aan den overkant de
bergketens achter elkaar met hun witte, stralende pieken, hun breede, bruine valleien
en hun zwartgroene kloven. En daaronder, aan den dampenden voet het olijfgroene,
donker-flikkerende meer en in bleeke verte de witte, blakende stad. Mijn voeten
verzonken nog in de sneeuw toen ik den top beklom, maar toen ik boven stil zat en
rondkeek steeg er dicht bij mij een leeuwerik op en jubelde schallend in de nog
hooger luchten. Minka, Minka.
25 Maart. Ik ben te ongeduldig, te veeleischend. Al ben ik honderd, een paar honderd,
duizend jaar vóór bij dit traag en apatisch geslacht... welk recht heb ik het te
verachten? Eens staat het waar ik nu sta... en vaster, zekerder. Ongeduld is de
kleinheid waarmee wij grooten belast zijn. Maar Gods licht straalt voor alle
eeuwigheid. Wat zijn wij, vóórlichters! Eerste, snel-verstervende stralen, wij
verschieten als vallende sterren in de duisternis. Atoom-funkties! Ik wil mijn plicht
doen, leven en geduldig zijn.
2 April. Zes wit-blinkende torentjes en zes wit-blinkende dorpjes er onder
rondomheen. Rustig in het wazige licht. Het licht, en de heele atmosfeer, lijken als
gewijd door den
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Zondag. De golvende, bleekgroene glooiingen, de donkere dennenbosschen en de
violette heuvelschimmen aan den horizont, heel het vroeg-lentelijke landschap rust;
als in slaap getooverd. Het slaapt als een kind dat zich moe gespeeld heeft, alleen
zijn diepe rustige adem en het donzen rood op zijn wangen leeft.
Ik zie de knarsende ossenwagens niet langs de kronkel-wegen kruipen, ik zie de
bezige kerels niet op het rooiland naast den zaagmolen met hun flikkerende bijlen
en houweelen. Maar de beek ruischt nog, langs mij en diep onder mij. Zij ruischt nu
luider dan gewoonlijk, want het anders klepperende en dreunende waterrad beneden
staat stil, en ook de sissende, snorrende zaagschijven. Op het erf van den molen
beweegt niets; de witte planken en de ruw geschilde stammen met nog dunne bruine
velletjes hier en daar bestreept, liggen er in wanordelijke stapels te schitteren in de
zon. Op de hoeve er naast zijn ze aan 't kappen geweest van dennenloof om den
dampenden mest mee te dekken, of voor strooisel onder de koeien; dorre en nog
halfgroene waaiers liggen overal door den hof naast de naakte stammetjes en
twijgen. Ook bij de smidse is het stil. Onder het afdek zie ik verroeste ploegen,
werktuigen en wagenwielen te hoop gestapeld; en niemand die er tusschen rommelt
of iets er afhaalt, niemand die binnen in de donkere deel hamert en zingt. En buiten
het gehucht de zwijgende velden, smaragden glooiïngen, waarover de vierkante,
verschgespitte akkers als ruwe dik-gewerkte paarse tapijten zijn neergespreid. Op
een enkelen akker een paar huppeldansende kraaien.
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En opeens, terwijl ik kijk en luister naar den stillen Zondag, voel ik een diepe
verbazing er over, dat in al deze kleine, witte huisjes nu menschen zitten; misschien
duizend, twee duizend; en elk van hen heeft op dit eene oogenblik andere gedachten
in het gewriemel van zijn hersenen. Zonderlinge inval. Ik heb het nooit zoo
gerealiseerd; niet in vergaderingen, niet in de opera of in een pleziertrein; nooit heeft
't mij verschrikt, dat alle menschen tegelijk denken hun ontelbare gedachten. Dat
er millioenen willingen en daden leven in dit zelfde moment waarop ik willoos en
daadloos de wereld aanstaar. Ik waande dat die wereld rustte, dat er alom nu stilte
en vrede was, en in werkelijkheid spookt het in deze stilte van een ontstellend
veelvuldig en rumoerig leven.
In sommige huisjes zitten de mannen te rooken en zeggen niets, zij denken maar
over 't mesten en spitten en zaaien. Verder komen ze niet omdat 't voor iets anders
nog geen tijd is; wie trouwen wil of een hypotheek heeft aftelossen denkt ook nog
aan den oogst. Een ander raast in zijn hersens over een boerenmeid; een ander
suft over iemand die hij pas heeft begraven. Een loopt er te drentelen door zijn stal
en betast zijn koeien en kijkt of de wagen nog dragelijk in de verf zit. Daar komt een
ouwe tobber, die morgen heel vroeg met gieren wil beginnen, zijn verlaten erf op
en roert in zijn put om de gier al vast behoorlijk aan te lengen. In de herberg zitten
lawaaiende groepjes wijn te zuipen en zwetsen zwijnerijen en spelen vijf-en-zestig.
De vrouwen hokken stil achter hun lage venstertjes met suf-broeiende gedachten,
onderwijl breien ze of lezen de
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Schrift; wie 't heel arm hebben zitten verstolen, dat de buren 't niet merken, te
spinnen. De kinderen zijn aan 't spelen in de deel, klauteren over de wagens, vechten
in het stroo, en draaien en peuteren heimelijk aan ploegen en zaaimachines. Zij
gaan kijken naar pasgeboren beesten of staan in den hof te knikkeren. Of zij zitten
in de donkere vertrekjes naast hun moeder te lezen in een aardrijkskundeboek,
leeren de tafel van zeven of de tien geboden. De ouderen, de slungels, lanterfanten
op 't kerkpleintje; waaraan denken ze? Ik zag, toen ik 't dorp doorkwam een klein
ventje dat nog maar waggelend liep bij de fontein. Het raapte steentjes op en een
voor een, langzaam en bezonnen, liet het ze in 't bekken ploffen en keek ze,
geabsorbeerd in gepeinzen, elk een poosje na.
Wanneer straks de klokken over de vlakte gaan luiden komen al deze menschen
gelijktijdig in beweging, zij kleeden zich aan en slenteren traag naar de kerk. Denken
zij dan hetzelfde, is er dan een eenheid?
Neen, neen, in elk hunner is ditzelfde iets anders; zij blijven allen eenheden voor
zich, met eigen bestaan dat van iets anders niet weet. Elk is een ander, een gansch
ander wezen dat leeft voor zich zonder eenig essentieel verband met de anderen.
Voor elk is er een andere wereld. En die millioenen werelden met hun millioenen
tegenstrijdigheden existeeren gelijktijdig en door elkaar heen, vormen samen den
éénen ontzettenden chaos.
5 April. Een eenzame ben ik, ik behoor niet thuis in deze absurde wereld, in dit
warrelende gedoe zonder betee-
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kenis. Een vreemde ben ik, hoe zou ik mij anders zóó verwonderen. O zoete
verwondering, en die toch eén is met dien ongekenden nooit-aflatenden angst!
Weer heb ik den berg beklommen. Aan den rand van den afgrond heb ik gezeten
en geluisterd naar het rollen van de steentjes die ik losstiet met de punt van mijn
stok. Toen heb ik gekeken naar de lucht en de rotsen en de boomen, die
onbegrijpelijk waren in dezen bladstillen zoelen avond. Ik dacht aan Verhaeren's
‘Silence’, de geweldige, sombere stilte, het mysterie der eindelooze heide. Ik heb
nooit een heide gezien....
‘Une force ample et suprême,
Il reste, indiscontinument, le même.,.’

Het was of ik tusschen de trage schaduwen die over de bergen dwaalden,
onbewegelijk, het Mysterie zag rusten...
‘immensément, du côté de la nuit...’

Het donkerste, somberste Mysterie zat in starre geweldigheid tegenover mij in de
grauwe woestijn van rotsen. Het zweeg, en dat zwijgen was een bedreiging, en een
hoon, een gruwelijke wreedheid...
Ik heb gedroomd van onzeggelijkheden die noch schijn noch realiteit hebben, en
ik heb mij eindeloos verwonderd. Verlangen zonder grond, een áfgrond van verlangen
lag tusschen mij en het zwijgende Mysterie. En angst... zwarte, bodemlooze angst.
8 April De rogge staat al een voet hoog nu, en overal op de groene velden loopen
de boeren met breede arm-
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zwaaien te gieren of kunstmest uit te strooien over de jonge planten. Ook onze akker
schiet goed op, vanmorgen heb ik hem met Tobler samen gegierd. Hij stond in den
grooten wagen met zijn schop wijdheen te plassen, ik reed rond met de sproeikar.
Tegen de schutting, in de morgenzon stonden de vruchtboomen met dikke, barstende
knoppen op hun wit-gesnoeide vingertjes; de perzik langs de houtloods in vollen
bloei. En in de verte riep almaar een koekoek.
Wat wordt er in me? Wat zwelt er in mijn ziel als een openbarstende bloemknop?
Ik ben een wijd veld, een aarde waaruit het heerlijke graan te voorschijn breekt en
opwast, een onbegrijpelijk-teere schoonheid groeit uit mij omhoog. En ik hoor almaar
het roepen van een verlangenden vogel.
10 April. O trots en vreugde dat ik deze verzen heb kunnen schrijven, deze lente
van rijke rythmiek en over-zoete geluiden.
Ik zal het haar geven, zoo zal zij voelen hoe ik haar liefheb, en wat mijn liefde uit
1)
mij gemaakt heeft. Minka, mijn lente.
11 April. Ik kon niet werken, ik kon niet denken. Dom, gevoelloos, als een idioot heb
2)
ik zitten staren op mijn eigen onbegrepen teekeningen, tot ik mijn ellende niet meer
beheerschen kon en de tranen mij uit de oogen stroomden.

1)

2)

Ik vermoed dat deze regels slaan op een gedicht dat Odo mij een dag of tien later voorlas.
Deze lentezang vond ik weliswaar rijk van klank en beeldspraak, maar te wild, te onbeheerscht
en daardoor zwak. Mijn oordeel scheen hem toen bijzonder te ontstemmen.
Ontwerpen voor zijn stereochemische verhandeling.
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Die schande, die ontzenuwing, die verweeking! Ik wil niet Minka, ik wil niet.
12 April. Het was als gisteren. Toen ik vanmorgen mijn melk ging halen aan het
koloniehuis kon ik van ondragelijke pijn niet verder; ik wierp mij neer op den grond
en daar heb ik liggen huilen als een geslagen kind. Olthoff kwam voorbij en vroeg
mij iets, ik gaf hem geen antwoord. Hij ging eindelijk door en zei; ‘wij zijn allen zondig
Odo, de Heer zal je helpen, bid en werk.’
Bidden? Ik héb gewerkt, den geheelen dag en voel mij nu rustig. Ja, mijn werk is
mijn gebed. Hoe klein lijkt mij nu mijn verdriet, hoe onwezenlijk. Ik, die hier leef op
deze zonnedronkene aarde; ik, een levende ziel in het geweldige, levende Heelal,
hoe zou ooit zwakte mijn wezenlijke macht verlammen; ooit wanhoop mijn ware
blijheid verduisteren. Onoverwinnelijk ben ik.
15 April. Martha leest nu Epiktetus en Marcus Aurelius. Welke wereldsche
nietigheden en afflicties heeft zij te overwinnen, behalve de ontstemmingen naar
aanleiding van Bente's klassieke baldadigheden? Waarvoor zoekt zij steun? Voor
wat vage levensleegheid? Zulk een vrouw met zulke kinderen! Maar dit is een brutale
deklamatie! Zou mijn verlangen geen grond meer hebben, wanneer ik een dozijn
lieve kinderen had of zelfs maar één lieve vrouw? Hoe absurd! Toch zou ik anders
zijn, krachtiger, nobeler, minder zwakrampzalig, wanneer iemand mij lief had en
begreep en steunde, en wanneer er een werk was waaraan wij ons dan

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

147
konden geven, geheel en al, omdat wij het belang er van zagen, den zin er van
voelden.
Zeldzame triade: Liefde, Begrip, Arbeid. Waar is een ziel die hun Drie-eenheid
kent? O een gave, komplete ziel die liefheeft, begrijpt, en schept! Wij arme
verdeelden, wij halve en derdeparts-menschen; wij zijn dolende schaduwen die
langzaam verkwijnen, meer en meer, van heimwee naar hun verloren werkelijkheid.
Waarnaar verlang ik het meest? Naar iets heel liefs en zachts lijkt 't mij soms, als
de wangetjes van Bente en de krullen van Pip. Wanneer ik Bente op mijn schoot
heb voel ik mij warm en gelukkig. Als ik zoo'n kindje had dat mij aaide met zijn dikke
handjes en met zijn vingertjes naar mijn oogen stak. Zulk een kindje, en 't was van
Minka...
Ik verlang, ik leef geheel in 't verlangen naar Minka. Of algemeener... naar liefde?
Hoe absurd, te verlangen, niet eens te weten naar wat, maar wel te weten dat het
geen waarde heeft voor mijn ziel. Alle begeerte fiktie, en alle verdriet fiktie, wat
behoeft ooit mijn innerlijkste wezen te verstoren?
Ik wil aan Bente blijven denken, dat stemt mij blij. En het brengt mij toch ook op
mijn uitgangspunt terug, wereldoverwinning. 't Geluk ligt niet in de dingen buiten
onze macht, niet in Bente, niet in Minka, niet in het verongelukte rhabarbermoes
die Martha aan 't philosopheeren bracht.
Ik kom boven bij Rudolf, die staat aan de balcondeur te spionneeren en wenkt
mij stil te zijn. In de loggia zit Bente op den grond, met een kom rhabarber in den
boezelaar, en
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schept bedachtzaam den inhoud over in een leege bloempot. Nu en dan slingert ze
onder een wild schreeuwtje van genot een vollen kwak tegen de muren of over de
balustrade; de vloer dreknat, de zuiltjes druipen, tegen de deuren kleven dikke,
sliertige klodders. En zij schept maar door, tot de heele kom leeg is en bij iederen
kwak roept ze bestraffend: ‘Pas op hoor Bente, nie-doen kleine meid!’ Als ze klaar
is ziet ze opeens, tusschen de pilaartjes door, het meer, en eerst begint ze nu
kiezelsteentjes naar beneden te gooien; toen den bloempot met rhabarber opgetild,
boven de macht, zuchten, hijgen, de helft over haar hoofdje, langs haar jurk en...
huppela! pas op hoor Bente!... daar gaat hij de diepte in.
Daarna een voetenbankje idem, nog een bloempot, een kussen, een
Tauchnitz-roman, een aschbakje.
Toen moesten we zoo lachen dat 't kind ons hoorde en wij kwamen voor den dag.
‘Wat is dat’ vroeg Rudolf, en Bente, dol van pret: ‘Pap, lekkere pap, huppela pap.’
Martha vond 't niet zóó grappig als wij. Toen zij kwam en haar rhabarber overal
in de loggia verspreid, de kristallen kom in scherven en haar loggia-ameublement
voor de helft beneden op het water drijven zag, was zij werkelijk een oogenblik
ontstemd. Zij ging onmiddellijk een warm bad nemen en een half uur later vond ik
haar lezende in Dickens. Haar gewone kuur tegen een geschokt evenwicht. Aan
tafel kregen wij droge pudding en Martha was nog even spijtig over de gebroken
kom. Toen kwam zij op den inval Epiktetus te willen lezen en zij vroeg hem mij te
leen. ‘Blijf toch bij Dickens’ zei Rudolf, maar zij wou perse
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echte, stoïsche wijsheid; zulke excessen konden meer voorkomen en dan schoot
alle humor te kort. Er waren nog meer toestanden waarbij alle stoïsche wijsheid te
kort schoot meende Rudolf en ik gaf hem gelijk.
16 April. Elsi is bij ons geweest met een paar vriendinnen. Zij kwamen de kolonie
bezichtigen en ik heb hen rondgeleid. Het deed mij zoo weldadig aan haar te hooren
praten en lachen. En die twee andere bakvischjes hinderden mij niets. Ik nam hen
mee in mijn hut en zij dronken thee bij me. Zij waren opgetogen over mijn idylle.
Zoo knus heelemaal alleen, in de mooie natuur, hè, en voor je zelf zorgen, je eigen
potje koken. Zulk een enthousiasme maakt mij altijd min of meer ridikuul voor mijzelf.
Soit; ik was toch verheugd. Ik ben wel een eenzaam mensch geworden...
Goede Vrijdag. Van ochtend heb ik een afdakje getimmerd boven mijn bank en den
heelen middag heb ik daaronder gezeten. Een koele, zachtruischelende lente-regen
om mij heen. Het gras komt op waar ik gezaaid heb en waar 't al was staat 't nu
wemelend vol van bloemen; madeliefjes, primula's, veronica's. Van de berken druipen
de lange, bleekgroene trossen naar omlaag en de struiken beginnen uit te loopen.
O wonne en verwachting! Over twee dagen zal zij hier naast mij zitten op het bankje
en kijken naar de uitbottende lente en luisteren naar de fluitende merels in de
schemering.
Pascha. Om half acht al hoorde ik hen psalmen huilen in het gemeenschapshuis.
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Maar ik voelde mij te vredig en te gelukkig om mee te willen doen aan deze
God-beschamende demonstratie en ik bleef thuis ofschoon ik weet hoezeer het de
gemeente ontstemt dat ik mij altijd aan hare plechtigheden onttrek.
O de zon! de milde, warme stralen over mijn schrijftafel; en de aandachtige boomen
voor mijn raam; de zoete lucht vol drukke vogelgeluiden! Waarom zou ik psalmen
huilen? Heb ik God te danken voor al deze heerlijkheid? Laat God mij danken omdat
ik zijn wereld aanzie en zeg dat zij schoon is. Een zinloos niets zou zij zijn zonder
ons menschen, zonder onze blijheid, zonder onzen trotschen levenswil.
Maar ik wil niet mystificeeren, mijn vroegpreek was eenvoudiger. Ik zat te turen
in den lentelijken morgen, ik kon niet zat worden van kijken en ik had daarbij maar
één gedachte: ‘Blij zijn!’ Of dacht ik ‘Minka’?
Daarna heb ik ontbeten op het grasveldje. Het was één kinderlijke inval, maar ik
haalde mijn bijbel en las een paar hoofdstukken. Ik voelde mij verheugd en gesticht;
zoomaar, van vage, gedachtelooze wijding. Toen kreeg ik een nog kinderlijker inval;
een ei te eten, een paasch-ei.
In 't mandje van mijn provisiekast vind ik vier gekleurde eieren met de namen er
op geschilderd. Een duiven-eitje van Bente, twee kippen-eieren van Tom en Martha,
een groot ganzen-ei van Minka en Pip samen. Vier paasch-eieren! Er zijn ook vier
Evangeliën maar die hebben mij nooit zooveel vrede en lieflijkheid aangebracht.
's Avonds. Zij heeft mij verteld van haar jeugd. Ik vroeg
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haar waardoor zij altijd zoo blijmoedig zijn kon en of zij dat vroeger ook geweest
was. Zij lachte.
‘Ja, ja, vroeger ook.’ Maar daarna werd zij ernstig en zei:
‘Vroeger meer dan nu, vroeger mócht ik niet anders zijn...’
En toen vertelde zij van haar lieve, opofferende leven.
Hoe heeft zij 't gekund. Dag aan dag, en jaren lang, alleen zijn met zulk een
moeder! Leven in een doodschen nacht van melancholie en toch blij zijn. Altijd troost
en verlichting willen geven aan een zieke die niet anders zoekt dan almaar nieuwen
prikkel tot verdriet en somberheid. Alle hardheid en onrechtvaardigheid verduren!
En zij kwam niet in verzet, zij was blijmoedig door alle miskenning heen. Zij hield
vol tot het einde, nooit heeft zij iets anders dan medelijden en liefde gevoeld voor
die vrouw met haar mislukte, verbeuzelde, waardelooze leven; de kleine, onwaardige
ziel die niet leven kon en daarom ook anderen het leven versomberde. O wonder
van zachtheid en kracht!
‘Zonder jóúw blijmoedigheid was ik nu niets meer...’
Kort voor haar dood heeft zij dit gezegd, de eenigste uiting van dankbaarheid die
Minka ooit van haar gehoord heeft.
‘Toen wist ik, Odo, dat ik haar werkelijk geholpen had en dat ik gelijk had met
mijn ééne principe: ik moet blij zijn’.
‘En nu, Minka?’
Zij keek verwonderd toen ik 't vroeg; zij bloosde en werd onzeker, 't was of zij
schrok.
‘Ja; nu is het anders... na haar dood ben ik dikwijls
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onbevredigd geweest in 't eerst... zoo ongewoon was het voor niemand te leven.
Nu heb ik mijn werk en daarin ga ik op... Ik geloof Odo dat wij niet moeten denken
over ons leven, niet te veel... jij zelf hebt 't mij geleerd ‘there was a child went forth
every day... dat is toch je lijfspreuk geworden... maar je leeft er niet altijd na...’
Toen bemerkte zij mijn wilde ontroering en voor ik een dwaasheid zeggen kon
legde zij haar hand op mijn schouder.
‘Odo, zal je kalm blijven? wat is er? ik heb je geen pijn willen doen...’ En na een
poosje, schuchter en zoo heel ernstig:
‘Odo, ik ben ééns heel ongelukkig geweest. Toen had moeder me verweten, och,
ik weet niet meer wat. Ik lag in 't gras en huilde van verdriet en verlatenheid, ik
voelde opeens dat ik alleen was en dat niemand me hielp. Ik dacht ook dat mijn
heele leven geen zin had. Toen zag ik een witte anemoon voor mij staan die half
was ontloken,... en al mijn ellende week. Begrijp je dat Odo? ... 't Was net of ik iets
begreep van een groot mysterie. “Die bloem leeft en ík leef; dat is hetzelfde en
allebei even mooi en wonderbaarlijk” dacht ik en ik voelde dat mijn leven wél zin
had en dat ik weer blij zijn moest. Ik was 't ook. Is dat kinderachtig Odo? Och... 't is
genoeg dat ik 't zoo voel...’
Zoo heeft zij gesproken, ik weet ieder woord. Er zingt en orgelt in mijn hoofd een
achtstemmig engelenkoor, ik ben vol geweest van onzeggelijke, matelooze blijheid
den heelen dag... En ik was bij haar, aldoor...
Toen ik heenging bracht zij mij tot buiten het hek en wij
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zaten even op de borstwering langs den weg. Wij zaten stil te kijken naar de bergen,
de Hamer gloeide bleekpurper en wij keken tot de glans was verstorven.
Ik wilde haar iets zeggen, iets dankbaars. Maar ik vond geen woorden, en alle
vreugde en alle ellende van deze laatste maanden brak in dit eene oogenblik op
mij neer... toen lag ik naast haar geknield en kuste haar handen en snikte met mijn
hoofd in haar schoot. Zij streelde mijn haar en zei droevig:
‘Wat moet ik toch met je doen Odo... je mag wel van mij houden, maar dan moet
je ook rustig en blij zijn.’
21 April. Vandaag was Arthur over. Hij was eerst te Casa Bianca en kwam in den
morgen met Minka. Zij wilde voor ons koken. Voor den eten had ik nog werk met
Remi en Voss, wij metselen den nieuwen beerput, en ik kon hen niet in den steek
laten. Arthur bleef in mijn hut en las nog eens het ontwerp van mijn
atoomverschuivingstheorie; wij hadden geen tijd er uitvoerig over te praten. Ook
was ik te onverschillig; wanneer ik Minka zie lijkt mij al wat ik denk of doe zoo
onbelangrijk.
Na tafel zaten we op 't grasveldje tot half drie, toen zond Minka ons weer aan 't
werk. Arthur moest maar een broek van mij aantrekken. Wij gingen wijnstokken
opbinden, een vergeten hoek die allang bewerkt had moeten zijn. Arthur bond ze,
terwijl ik den grond omhakte en bemestte. Later in den middag kwam Minka met
brood en kaas en een kruik warme koffie en hield met ons schaft. Ik zag toen al dat
zij een verrassing voor ons had. Is zij niet nog een
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kind wanneer zij zoo lacht, met die tinteling in haar oogen van onbedwongen
blijdschap?
Mijn heele hut had zij schoongemaakt in dien tijd, alle drie de vertrekjes waren
geschrobd en beredderd. En boven mijn schrijftafel, inplaats van Angelico's
verbleekten monnik, hing een madonna van Mantegna.
‘Alles moest noodig een beurt hebben,’ meende ze, ‘je bent een slordevos en
een vuilpoes.’ Ik moest haar beloven van nu af aan alle veertien dagen mijn kamer
te doen. In de provisiekast heeft ze twee slakken en tallooze duizendpooten
gevangen, de mieren kon ze er niet uit krijgen, er schijnt ergens een nest te zitten.
Daartegen moest ik maatregelen nemen.
‘Minka’ zei ik, ‘wat ben ik zelf anders dan een slak of een vreemd soort ongedierte
dat wat rondkrabbelt op een plaats waar 't niet thuis hoort?’
‘Meen je Harmonie... of de wereld?’
‘Je moet niet ingaan op zulke sentimenteele grapjes, Minka’ zei Arthur ‘die zegt
hij bij vergissing.’
‘'t Was geen grapje van je Odo... is 't niet?..,’
Ik duizel van geluk wanneer zij zoo spreekt, met die zoet-verwijtende stem.
21 April, Zij is een kind, zij weet niet wat zij doet, zij speelt met mij en merkt het niet.
En ik, ik speel met mij zelf, en kan mij niet verzetten.
Zij heeft mij niet lief; het is alles medelijden en kinderlijke argeloosheid... het zal
niet gaan.
24 April, 's morgens. Invalide. Ik zou gisteren-morgen
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met Remi even den berk rooien die voor den nieuwen ingang van den moestuin
staat. Wij werkten vlak naast elkaar en juist dat ik een stap vooruit doe komt zijn bijl
neer. Eerst door een wortel, toen door mijn schoen heen in mijn linkervoet. 't Zag
er leelijker uit dan 't in werkelijkheid is; Tom die 't bijwoonde werd er naar van toen
ik mijn schoen uittrok en liep huilende weg. Tobler wilde de wond dadelijk met
gloeiende pek dichtsmeren, Remi met klei. Maar Lora wist mij nog te redden en
verbond mij menschelijk.
En ik zat al wel een half uur in mijn hut behagelijk in Shelley te lezen toen ze
kwamen aanhollen. Minka, Martha en de twee jongens; verbandgaas, watten,
sublimaat, jodoform, linnen lappen van oude en zachte qualiteit, alles in een veel
te groote reismand bij zich.
O die schrik in haar oogen! en die glans van hartelijke vreugde toen zij mij
welverzorgd zag zitten! Ik moest onmiddellijk mee naar een dokter en samen gingen
we al met de eerstvolgende boot naar stad. De wond is dichtgenaaid. Den heelen
dag heb ik haar gehad. Wij hebben samen gedineerd en toen de stad rondgereden
om boodschappen te doen. Dit geluk van haar nabijheid; en o verrukking en diepste
zaligheid haar lieflijke zorg over mij te weten!
Vanavond zat ik naast haar op het lage, vierkante hoekstoeltje. Martha speelde
het orgelconcert van Bach, den hemelschen rei-zang; als ik het hoor zie ik de
zingende engelen van Memlinck met hun klinkende schalmeien en basuinen.
Zij bracht mij zelf thuis in den ponywagen. Voor mijn bosch bond zij de pony vast
aan een boom en bracht mij
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toen naar de hut. Ik leunde op haar arm; ik weet niet wat mijn gang wankelender
maakte, mijn verwonde voet of de dronkene wellust van haar aanraking. Zij ging
mee naar binnen, ik mocht niet meer loopen, mocht niets meer doen... Toen zij 't
licht had aangestoken bleek het dat Lora er geweest was; mijn ontbijt voor dezen
morgen stond klaar en bloemen op mijn tafel; mijn bed was opgemaakt. Ik zag dat
het Minka teleurstelde, zíj had mij willen verzorgen.
Ik ben in een kinderlijke stemming. In die stemming van dankbare opgewektheid
van een ziek kind dat opmerkt hoe lief nu iedereen voor hem is. Remi, Olthoff, Max
zijn er al vóór hun werk geweest; en nu net kwam Lora mijn melk brengen, en
rozijnen en geconfijte vruchten, ik kríjg nog mazelen.
's Avonds. Zij is lang bij mij geweest. Ik bedrieg mijzelf, het is niet waar dat alles
weer is als vroeger. En al kón ik mij beheerschen, dan nog was het anders als in
dien eersten zomer. Ik bedrieg mijzelf, ik heb het niet willen zien, ik heb het willens
en wetens ontkend. Toch zag ik het, en wist het ook in de vreugden en exaltaties
dezer laatste dagen.
Zij is onzeker, zij weet geen raad meer; angst is er in haar oogen wanneer zij mij
aanziet na een lang zwijgen. Wij kunnen niet meer zwijgen zonder onrustig te worden,
wij huiveren beiden voor wat wij zwijgen.
Naast mij zat ze op het bankje. Hoe had ik verlangd naar dit oogenblik, samen te
zwijgen tegenover mijn donkere, zwijgende sparren, tegenover het gansche donkere
en zwij-
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gende heelal. En hoe rampzalig was ik, hoe vol van wilde, schreeuwende wanhoop,
hoe radeloos van onhoudbaar verlangen...
Ik wilde haar in mijn armen nemen en kussen en zij zou zich gewonnen geven;
waarom kón ik niet, waarom verlamde ik bij de gedachte zelf?
Noodlot, noodlot. Hebben wij elkaar niet lief? Zij begrijpt mij, zij helpt mij, zij is
álles voor mij en dat wíl zij zijn. Waarom denkt zij dat zij mij niet lief heeft?
Wij zitten naast elkaar en kunnen niet meer zwijgen. Zij voelt die gloeiende drift
die in mij raast zoodra ik haar zie; en zij is bang voor mij.
25 April. Vanavond kwam zij maar kort, zij had Pip meegebracht. O duldelooze pijn,
zij vertrouwt mij niet meer. En zij voelde zelf hoe dit wantouwen mij folterde. Zij zag
zoo vermoeid en bleek, zij lijdt; en door mijn schuld. Zij zat goed voor mij te verstellen
en trachtte to spreken. En ik trachtte te antwoorden. Tot wij elkaar aanzagen. Minka,
Minka, angst zag ik en radeloosheid, hulpelooze verbijstering en ik kon 't niet dragen,
ik liep heen. Pip kwam mij achterna en ik heb nog met hem kunnen spelen. Niet
lang, toen kwam zij naar buiten en wenkte Pip mee te gaan. Haar lippen beefden
toen zij mij goeden nacht zei.
Het is of ik gek word, ik heb absurde gedachten en phantasieën. Ik denk dat ik
haar niet lief heb. Ik wil haar niet liefhebben. Dit leven verslapt mij, maakt mij
krankzinnig, er moet iets gebeuren.
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27 April. Ik zocht haar hand onder haar cape, maar zij schrok en werd verward.
‘Nee, nee, Odo, doe dat toch niet’ zei ze angstig en wij zaten weer zwijgend. Een
poosje later hoorde ik haar snikken. God, god, wat heb ik toen gezegd? wat heb ik
gedaan?
Zij wil dat ik heenga.
Hoe kán ik heen gaan? Minka hoe kan ik je ooit missen? Ik wil je liefhebben en
stil zijn; ik wil je alleen zoo nu en dan eens zien en bij je komen als je te Casa Bianca
bent. Meer niet; maar laat me dan ook hier blijven. Wat heb je gezegd van later?
als je weg bent voor goed en alles toch uit moet zijn? Ik wil aan later niet denken.
Ik wil hier blijven en je liefhebben, maanden en maanden hier tevreden werken en
op je wachten. En wanneer je er dan weer bent zal ik met je loopen onder onze
boomen en je zeggen dat ik je liefheb en aldoor aan je denk.
O, als je bang bent zal ik dat niet eens zeggen, ik zal het heel en al voor mij zelf
houden, je zult nooit merken hoeveel ik lijd,... ik zál ook niet lijden, maar gelukkig
zijn.
Minka, Minka; onuitputtelijke bronnen van geluk en blijheid zijn er in mij. Ik kan
blij zijn om een vallend blad, om een zomerdag, om een rijm, om een enkel klankrijk
woord; Minka, en zou ik níét blij zijn om de herinnering alleen al van jouw rijkste,
zonnigste heerlijkheid?
Ja, ik ben blij, ik ben altijd gelukkig, en mijn razende wanhoop is een krankzinnige
leugen die ik zelf nooit geloof.
Zal ik haar schrijven? Ik durf niet, ik kan het niet, hoe zal ik haar iets doen begrijpen
van dit geluk; zij die niets dan mijn jammerlijke zwakheid ziet. Maar hier, voor mij
zelf
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wil ik het erkennen; ik wil het ééns hebben uitgesproken: dat ik lieg, lieg en spekuleer
wanneer ik mij rampzalig waan door deze liefde.
Ik wil meer, oneindig veel meer dan haar liefde. En ik héb meer.
28 April. Zij weet dat ik niet zien kan in 't donker en dat ik altijd bang ben dat een
tak mij eens een oog zal uitsteken, zij lacht er mij dikwijls om uit. Maar nu ik met
mijn invaliden voet nog onzekerder loop, gaf zij mij een hand toen wij 't lage hout
door moesten en voerde mij veilig als een kindje. O Minka, ik was een snikkend,
verdwaald kindje dat jij weer thuis bracht. Hoef ik dan niet weg? En heb je 't mij zelf
gezegd dat ik blijven mag en van je houden altijd? Je vertrouwt mij weer en ik zal
sterk en rustig zijn.
29 April.
De regen ruischelt
Tegen mijn raam,
In mij suizelt
Een toovernaam.
Onder de boomen
In 't bleeke licht
Zie ik haar komen,
De oogen dicht.
Door 't wemelend donker
Wankelt zij voort,
Van dauw-geflonker
Omwaast en omgloord.
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Het hoofd omwonden
En bloemen in 't haar,
De handen gebonden,
De voeten zwaar.
O oogen verblind en
O lippen stom!
Voorbij! hoort de winden:
Waarom, waarom?
De regen ruischelt
In stil geween;
Diep in mij duizelt
Mijn leven heen.

2 Mei. Ik heb het in waanzin gedaan. Alles is uit. Ik kan 't mij nauwelijks meer
herinneren. Was ik niet krankzinnig?... en toch moet 't zoo gebeurd zijn.
Ik had weer lang rondom het huis gezworven en ik had haar schaduw gezien op
de gordijnen. Toen moet ik gek geworden zijn. Ik deed het zóó, zonder weifelen,
zonder één oogenblik er over te denken. Wist ik wat ik ging doen? En hoe ontzettend
kalm was ik! Naar binnen ging ik, heb rustig bij hen gezeten en gepraat en toen Tom
naar bed moest bracht ik hem. Toen ging ik naar haar kamer en zette de balkondeur
open. Daarna heb ik nog wel een uur beneden kunnen zitten voor ik afscheid nam.
Ik klom naar boven en aan haar tafel, in 't donker zat ik te wachten; ook dat moet
een uur geduurd hebben. En weer zonder weifelen, zonder denken. Zij kwam en ik
verborg mij achter de portière. Toen zij half ontkleed was zag zij mijn hoed
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op den grond liggen. Zij schrok niet maar ging zitten en keek rond waar ik was; ik
kwam te voorschijn. Hoe ongelooflijk schijnt 't mij opeens nu ik 't neerschrijf.
En weer lag ik voor haar geknield, ik had mijn armen om haar heen, om haar
lenden en ik zag en voelde en rook haar warme, heerlijke lijf door 't gazige hemdje
heen. Zij deed niets dan snikken. ‘Ga toch weg, ga toch weg, Odo...’ Maar zij stootte
mij niet van zich en toen zij haar handen op mijn hoofd legde en zei: ‘ik kán 't immers
niet...’ toen ben ik opgesprongen en heb geroepen: ‘ik wíl het Minka, ik wíl het...’
Ik heb haar tot mij gerukt. Mijn God, wát wilde ik? Ik heb gezegd dat zij nu met
mij mee moest naar mijn hut. Zij huilde en zei: ‘ga weg, ga weg.’ Waarom was zij
niet bang voor me? Ik heb haar in mijn armen genomen; haar oogen, haar hals,
haar armen heb ik gekust en zij weerde mij niet af; hulpeloos, machteloos was zij.
O, ik heb haar mishandeld. In mijn armen lag zij en steunde maar: ‘ga weg’. Toen
heb ik haar gesmeekt te mogen blijven, één nacht maar bij haar te mogen blijven...
Waarom riep zij niet om hulp? Wist zij dat ik tot bezinning komen moest? Wat heb
ik haar daarna nog gezegd, gedreigd? ‘Ik wil je hebben’ riep ik. Ik greep haar aan
en wilde haar verder ontkleeden; maar toen worstelde zij en rukte zich los, wierp
zich voorover op haar bed. En eerst toen ik haar daar zag liggen, mishandeld, de
schouders en borsten bloot uit het aan flarden getrokken hemd; en door haar
jammerlijk snikken niets dan zoo heel droevig: ‘Odo, Odo’; toen zag ik vol ontzetting
wat ik gedaan had en ik vluchtte...
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[Zonder datum.] Ik wil niets meer schrijven,... ik moet werken, werken, werken...
[Op dezelfde bladzijde staat een schets in potlood van een of andere
atoom-configuratie en verder een differentiaal-vergelijking die er niets mee te maken
heeft. Het volgende briefje van Martha is met een speld aan het kahier vastgehecht.
Met dit briefje eìndigt Odo's eerste dagboek.]
Casa Bianca, 3 Mei 1902. Odo, mijn arme jongen, ik heb zoo'n medelijden met je
en weet niet wat ik voor je doen kan. Ik heb 't zoolang al vermoed en vannacht,
nadat ik aldoor over jelui had liggen denken, ben ik naar haar kamer gegaan. Zij
was zoo ontdaan toen ik kwam en riep: ‘Zeg maar niets, Martha, zeg maar niets.’
Maar toen heeft zij me toch alles verteld. Odo, zij heeft er veel onder geleden dezen
laatsten tijd en nu verwijt zij zich zelf dat zij met je gespeeld heeft. Ach Odo, dat is
een phrase, en jíj zult dat nooit van haar denken, niet? Morgen gaat ze weg. Zal je
daarna weer gauw komen, en heel dikwijls? Ik zou je zoo zielsgraag wat helpen.
MARTHA.
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[VI]

Een paar dagen nadat Martha dit briefje geschreven had, was Odo bij haar gekomen.
Hij had haar ontroerd gedankt en gesmeekt hem toch verder te blijven helpen. Hij
had lang gesproken over jou en zijn liefde, heel droevig en week. Ook over zich
zelf; hij had zich bij Albertus vergeleken, maar toen zij hem wilde opbeuren door
hem te wijzen op zijn werk, dat toch allerwegen als goed en mooi werd erkend, was
hij opeens driftig geworden en had uitgeroepen: ‘Onzin, onzin, 't is niets, ik walg er
van.’
Daarna was hij wel een dag of tien weggebleven; zij had hem zelf moeten gaan
halen; toen was hij weer geregeld gekomen. Maar nu was hij geheel veranderd;
nerveus en buitengewoon absent, over alles had hij onverschillig en cynisch
gesproken. Over jou nooit een woord. En alle vertrouwelijkheid tusschen Martha en
hem was verdwenen, zij voelde zich meer en meer van hem vervreemden, zoozeer,
dat zijn aanwezigheid haar soms beklemde. Want het hinderde haar te bemerken
dat hij alleen kwam omdat een absolute eenzaamheid hem ondragelijk was, dat hij
afleiding zocht maar geen troost. Deze verwijdering, die haar eerst onverklaarbaar
was, heeft haar diep gegriefd
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en maakte het haar onmogelijk hem die zelfde hartelijke teerheid te betoonen als
vroeger.
Eens hoorde zij van een der dienstmeisjes dat zij Odo met Elsi samen gezien had
in een danshuis in het dorp. Zij geloofde het niet en vroeg hem, omdat die twijfel
haar bijzonder hinderde, of het waar was. Odo ontkende niet, zei dat Elsi hem wel
meer opzocht en dat hij dat prettig vond, omdat zij zoo vroolijk en grappig was. En
dien Zondagmiddag? Ja, toen had zij nu eenmaal per se willen dansen op
vioolgekras.
Later, Minka, heeft Elsi mij verteld dat deze gril een berekende opzet van haar
was geweest. Zij wilde gezien worden met Odo, een schandaaltje uitlokken en
daarom alleen troonde zij hem mee naar die herberg waar de dienstboden en
boerenknechts uit den omtrek Zondagsmiddags kwamen dansen.
Martha waarschuwde hem voorzichtig te zijn en zich niet, nu hij nog zoo gespannen
en overprikkeld was, met dit mooie en sensueele kind in te laten. Odo antwoordde
ontwijkend; zij was lief en opgewekt, en ze deed veel voor hem... en hij zelf was
werkelijk heelemaal passief. Toen zweeg hij, als beschaamd, en sprak in 't vervolg
niet meer over haar.
Twee weken later stond hij op een morgen lachend voor 't raam van Martha's
kamer en zei: ‘Ik ben getrouwd met... Elsi’. Hij zag er zoo krachtig en gelukkig uit
dat zij geen twijfel of verwijt durfde uiten ofschoon zij Odo's gedrag zwak en
onwaardig vond. Het heeft haar moeite gekost zelfs later het geval beter te begrijpen.
Dat hij op het
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avontuur inging stuitte haar, hij ontwijdde daardoor zijn liefde voor jou, het was
ontrouw en zonde...
Ik heb zelf het schandaal in de hand gewerkt. Op een middag, - het was einde Mei
en ik logeerde een paar dagen te Casa Bianca, - dat ik naar Odo's hut wandelde
vond ik Elsi bij den waterval in het mos zitten. Ik kende haar reeds lang voor dien
avond bij Martha; ik had eens een zomer in een der huisjes bij het Kurhaus gewoond
en zag haar toen bijna dagelijks. Onze omgang was vertrouwelijk en ik hield veel
van haar ofschoon zij toen eerst veertien jaar was. Zij was een wonderlijk meisje,
Minka; zoo rustig kon zij zijn als een bergmeer en dan weer zoo wild als een
stortbeek; maar altijd was zij even klaar en doorzichtig. Althans voor mij, die toen
min of meer haar ‘vaderlijke vriend’ was.
Odo had mij verteld van die danspartij, en ik begreep dadelijk toen ik haar bij den
waterval zag waarover zij verdriet had. Ik ging naast haar zitten.
‘Wat had je Elsi?’
Zij nokte als een boos landje. ‘Niks, niks.’
‘Waarom huil je dan Elsi?’
In werkelijkheid huilde zij niet, maar zij begon onmiddellijk toen ik het zei.
‘Ik durf 't niet meer Arthur...’
‘Wat durf je niet... zeg 't maar...’
‘Naar hem toe gaan... ik was op weg, dat zie je... maar hij heeft me terug gestuurd
verleden week en nu kon ik 't niet meer uithouden... ik houd zoo vreeselijk van
hem...’

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

166
Zij kwam dichter bij mij, kroop tegen mij aan zooals zij dit als kind deed, en ik sloeg
mijn arm om haar heen. Eindelijk nam ik haar op schoot en ik kuste en verteederde
haar. En zij mij. Maar ik merkte dat zij geen veertien jaar meer was.
‘Wat heb je dan gedaan dat hij je wegstuurde?’
‘Ik?... ik heb hem gezegd dat ik bij hem wou blijven... en hij... hij zei toen zoo
ronduit...’
‘Wát zei Odo?’
‘Dat hij me niet hebben wou, zelfs niet met de helft van de aandeelen in 't Kurhaus
er bij ... Hij was zoo ruw, maar hij stelde zich maar zoo aan om mij weg te krijgen.
Hij zei dat hij me niet gebruiken kon en hij heeft me maar een uurtje gehouden...
om koffie te zetten...’
Ik streelde en kuste haar; zij liet het gewillig toe, gaf mij zelfs nu en dan mijn
liefkozingen terug. ‘Dat is niet voor jou hoor’ zei ze eens ‘ik denk maar dat je Odo
bent, ik wil hem alleen hebben en jij moet me helpen.’
Dit hield mij kalm.
Bijna twee uur zaten wij zoo bij den waterval en ik kwam alles te weten wat er
tusschen haar en Odo was voorgevallen. Bij die eerste ontmoeting was 't eigenlijk
al begonnen. Daarna had zij veel aan hem gedacht en zich dikwijls ongelukkig
gevoeld. Maar eens, in de eerste week van April was zij toevallig langs de kolonie
gekomen en had hem geheel alleen in den boomgaard zien werken. Zij had zich
verborgen gehouden en toegekeken hoe hij den grond onder de boomen omwerkte.
‘Arthur, ik begrijp niet waarom, maar ik vond hem toen
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zoo mooi, zooals hij daar stond te spitten tegen de helling. Die was dofgroen en
daar overheen lag een paarsche schemer van viooltjes. Ik lette op alles, dat de
knoppen uitliepen, en ook viel het mij op dat het zoo stil was en de lucht zoo zwoel.
't Hoorde alles bij hem. 't Was of die stilte van hem uitging, of hij daar stond als een
heel eenzaam en droevig mensch die dacht: “alles moet stil en mooi rondom mij
zijn” en door die eene gedachte het ook werkelijk zoo maakte. Na een poosje rustte
hij, leunende op zijn spa keek hij roerloos langs de terrassen naar beneden over
het meer. En toen voelde ik dat hij een groot verdriet had en dat ík hem moest
helpen. Ik kwam te voorschijn en vroeg of ik de kolonie mocht doorsteken inplaats
van om te loopen. Hij zag mij nauwelijks aan en merkte niet dat ik heelemaal van
streek was en beefde. Hij knikte van ja en zei absent goeden avond, maar 't was
niet eens middag, en onmiddellijk begon hij weer te spitten zonder mij herkend te
hebben. Ik durfde niets meer te zeggen en ging maar door. Toen was ik een heelen
tijd diep ongelukkig.’
Veertien dagen later was zij met twee vriendinnen de kolonie gaan bezichtigen
in de hoop Odo dan wel te zullen ontmoeten en spreken. Zij vonden hem bezig met
het teeren van een schapenstalletje. Hij had haar nu dadelijk herkend en was uiterst
vriendelijk geweest, had hen rondgeleid en ten slotte meegenomen naar zijn hut en
thee voor hen gezet. Een oogenblik, toen de vriendinnen in het tuintje waren, was
zij alleen met hem geweest; zij was verlegen geworden, had niet geweten wat te
zeggen en omdat hij ook niets zei had zij in haar verwarring gevraagd of hij
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't niet erg eenzaam had. En toen hij niet dadelijk antwoordde was zij nog verwarder
geworden en had gezegd: ‘och nee, niet waar... u hebt hier zooveel boeken zie ik...’
‘Zie je Arthur, dat heeft hij natuurlijk weer erg onbenullig gevonden, hij werd ook
ongeduldig en zei: “ik heb maling aan boeken.” En of ik niet óók wat levkojen zou
meenemen, 't stond vol achter zijn hut.’
Bij het afscheid nemen had zij gevraagd of zij hem eens een nieuwen trekpot
mocht brengen, een bronzen die niet breken kon. Nou, heel graag. En op 1 Meí had
zij 't gedaan. Haar vriendinnen hadden haar ook nog een bouilloir, een rol chocolade
en twee geborduurde kussens meegegeven, want zijn stoelen waren veel te hard
geweest zeiden ze.
Odo was dien dag vreemd, wel vriendelijk, maar toch erg absent. Al de geschenken
had hij zonder er veel van te zeggen aangenomen. Zij had weer niet geweten wat
te moeten doen en was verdrietig heen gegaan. Sedert dien eersten Mei kwam zij
herhaaldelijk bij hem. En den eenen keer was hij allerhartelijkst en blij met alles wat
zij voor hem deed, en den anderen keer stug en lomp en zei als zij hem helpen wou:
‘laat maar, ik kan 't zelf wel’ of ‘Lora zal 't wel voor me doen.’
‘En wist hij 't, Elsi, dat je van hem hield?’
‘Ja, ja, hij heeft me ook eens gekust, toen ik hem had opgewacht, hij was zoo blij
dat hij mij zag opeens en nam mij naast zich, net als we nou zitten Arthur; dat was
heerlijk. Hij zei toen ook dat hij zoo dankbaar was en dat ik nooit boos of verdrietig
moest zijn wanneer hij eens wat stug en eenzelvig deed, dat was zoo zijn aard, hij
was
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dan geabsorbeerd in een of ander werk. O Arthur, ik was zoo gelukkig. Toen deed
ik weer dom want ik vroeg of hij nu ook altijd zoo van me houden zou. 't Was opeens
uit. Hij kan zoo ruw zijn, weet je. Hij zei: “Altijd Elsi? da's me te lang.” En toen stond
hij op en liep heen en weer als een hyena zonder iets te zeggen. Maar eindelijk
bleef hij voor me staan en zei: “Elsi laten we geen gekheid beginnen. Ik houd wel
van je, maar ik heb je niet noodig, ik wil je eenvoudig niet hebben, dat is de zaak.”
“Ik jou wél” zei ik, en hij weer: “dat is juist zoo verdomd lastig.”
We hebben toen nog gelachen ook, Arthur, omdat 't er alles zoo gek uitkwam;
maar is 't niet verschrikkelijk? Ik kan niet buiten hem. Ja, hij heeft me daarna een
lieven brief geschreven en ik dacht dat alles weer zou terecht komen, maar toen ik,
nu net een week geleden naar hem toeging zond hij mij gewoon terug. Hij heeft
gevloekt en gezegd dat hij wel wat beters te doen had dan met mij te spelen. Hij
was zoo grof en beleedigde mij opzettelijk. Hij zei, dat hij zich wachten zou voor
idyllische verhoudingen, die eindigden maar met kindermoord en tuchthuis en dan
kon hij nog last krijgen van berouw op den koop toe. Ik heb hem laten uitrazen en
toen kalm gevraagd of ik iets voor hem doen kon. “Ja”, zei hij, “koffie maken”. Dat
heb ik toen gedaan. En toen ik klaar was en de koffie binnenbracht zat hij te schrijven
en keek niet op of om. Ik zette een kop naast hem en ging zelf in de keuken zitten
huilen. Na een kwartiertje deed hij de deur open, hij dacht misschien dat ik al weg
was. Ik had net zijn pan
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uitgeschuurd en vroeg daarom of er nog iets schoon te maken was.
Hij zei: “Ik heb melk gemorst op mijn petroleumstel en dat stinkt, dat kan je
afkrabben, Asschepoester”. Toen ging hij weer aan zijn werk. Ik heb 't stel
schoongemaakt en ben daarna stilletjes heengegaan, hij zat zoo te werken...’
Het eind was dat ik Elsi meenam naar Odo's hut; ik wist niet goed waarom; ik was
op dat oogenblik vol bewondering voor haar en wilde iets doen om haar te helpen.
Odo had ons al zien aankomen, maar toch merkte ik dat hij moeite had zich een
houding te geven, hij was de situatie niet meester. En Elsi nog minder. Zij was geheel
bedremmeld, stond als een klein meisje, met haar vlecht in de hand voor hem te
blozen en stamelde:
‘Mag ik binnen komen... voor vanavond?’
Odo zei kortaf, ‘natuurlijk Elsi’, maar ik kon zien dat hij haar liever te voet was
gevallen. Hij bleef den geheelen avond onrustig, praatte opvallend veel met mij en
opvallend weinig met haar, en dan altijd met een opzettelijke, meestal te grof
gehuichelde lompheid.
Wij lieten Elsi voor het avondeten zorgen, terwijl wij spraken over allerlei dat voor
Elsi onbegrijpelijk was, over Rusland, het Marxisme, en ten slotte over Odo's
verhandeling. Dit gesprek zetten wij voort aan tafel en ook nog daarna toen wij
buiten voor de hut zaten te schemeren. Om Elsi bekommerden wij ons weinig. Toen
zij klaar was met omwasschen kwam zij naast Odo op 't bankje zitten en luisterde
met een gelukkig gezichtje naar ons dispuut. Soms staarde zij Odo aan in een lange
aanbidding net als
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dien avond te Casa Bianca. Eens verwarde het hem en vroeg hij: ‘Wat kijk je mij
zoo aan, Elsi?’ Zij boog verlegen 't hoofd zonder te antwoorden en toen legde hij
even zijn hand op haar schouder. Maar daarna stond hij plotseling op en zei grimmig
tegen mij: ‘porta via, porta via!’ Een term waarmede wij aan onze studententafel de
kelnerin gelastten de gerechten te verwijderen die ons niet aanstonden.
‘Wat zeg je... is 't over mij?’ vroeg Elsi hulpeloos.
‘Dat je... me dol maakt’ zei Odo... ‘en dat je 't spoortje zult missen als je nu niet
weggaat.’
‘En áls ik 't miste?’
‘Dan had je geen onderdak...’
‘Dan kwam ik bij jou slapen... ja... in 't brandstoffenhok.’
Zij legde het werkelijk er op toe te laat te komen, maar ik kreeg haar toch mee.
Toen wij gingen vroeg zij hem:
‘Zal je je asschepoester nu nooit meer wegjagen?’
Odo zag mij besluiteloos aan, in een dwaze verlegenheid. Toen nam hij Elsi in
zijn armen en kuste haar.
‘Stuur nu zóó iets eens weg; kijk!’
En hij draaide haar gloeiend gezichtje naar mij toe.
Op weg naar 't spoortje nam ik Elsi onderhanden. Ik sprak als een verstandig
tooneelvriend over het dwaze en zelfs het ‘onpassende’ van haar verhouding met
Odo, en ik kreeg haar zoover dat zij onder hevig snikken beloofde niet meer bij hem
terug te zullen komen. Zij zag in dat hij haar niet genoeg liefhad en verweet zich nu
plotseling dat zij hem lastig viel en hinderde bij zijn werk. Ik liet niet na de
gewichtigheid van dit ‘werk’ wat aan te dikken en daardoor haar pasgeboren
slechtheidsgevoel en berouw
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wat werkzamer te maken. Het viel mij zwaar het arme kind zoo te bedriegen.
Toen ik Odo den volgenden morgen mijn gesprek met Elsi vertelde dankte hij mij
voor mijn diplomatieke tusschenkomst en ik ging heen in de overtuiging dat ik handig
en taktvol was opgetreden.
Een paar dagen al na mijn vertrek schreef Odo haar. Zij zond den brief ongeopend
terug, maar kreeg daarover onmiddellijk zulk radeloos berouw dat zij dienzelfden
dag nog naar Odo toeging en even voor de post aankwam. Daarna schreef hij haar
nog een paar malen; een zijner brieven, de laatste, bevindt zich in zijn papieren.
Deze brieven, die Elsi mij later alle liet lezen voor zij ze Odo teruggaf, waren van
een groote en oprechte teerheid en eerst toen ik ze gelezen had begreep ik dat
Odo's liefde voor Elsi niet zóó oppervlakkig kon zijn geweest als Martha en ik
meenden. Maar van Odo's tweestrijd tusschen haar en jou, Minka, vermoedde ik
nog niets. Elsi zelf begreep hem beter.
‘Ik heb altijd geweten dat hij van een ander hield, meer dan van mij; ik heb 't wel
niet willen gelooven eerst want ik was zoo gelukkig als hij mij schreef en als ik bij
hem kwam. En toch voelde ik dat hij mij schreef omdat hij die andere niet schrijven
kon... ik was maar een remplaçant... hij kon 't niet helpen. 't Is goed dat 't nu uit is,
het had niet lang zoo kunnen duren... als ik maar wist dat zíj nu lief voor hem blijven
zal en hem ophouden... ik had álles voor hem willen zijn...’
Zoo heeft Elsi over hem gesproken kort nadat zij door
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burgemeester en veldwachters naar huis teruggebracht was. Ik vroeg haar wien zij
meende dat Odo dan liefhad.
‘Heb je dat nooit gedacht? Martha...’
Ik geloofde het werkelijk.
12 Juni 1902. Elsi, de maan is boven de blauwe boomen... moest ik je niet van mijn
jeugd vertellen? Ach kindje, mijn jeugd is geen sprookje, en ook heel niet interessant.
Maar toch, nu ik hier zit in majestueuze eenzaamheid van mijn woud-kluis en rustig
mijmer over mijn vroeger leven voel ik behoefte die schimmige herinneringen
vast-te-houden. Hoe zelden ben ik zoo rustig! Ik zie mijzelf aan met een
mild-glimlachenden weemoed. Mijzelf; was ik dat zelf? - Wanneer je nu bij mij was
zou ik 't licht uitdoen, wij zouden buiten zitten in maanschijn en boschgeur, jij op
mijn schoot. Ik zou zachtjes met je praten en je vertellen van een klein, eenzaam
jongetje. Elsi, misschien dat ik 't verhaal niet ten einde bracht; want je oogen zouden
zoo blinken van de traantjes, en je mondje zou wild worden om 't jongetje te troosten;
en dat zou zelf ook niet goed meer weten wat eigenlijk verlatenheid is. Daarom is
't beter dat ik je maar schrijf; ik zal je later toch wel op schoot nemen voor de details
en commentaren.
Mijn vader was rentmeester van een landgoed dat ver buiten de stad lag. Broertjes
of zusjes had ik niet, vriendjes vond ik niet. Tenminste geen met wie ik dagelijks
kon spelen en omgaan, want ons huisje was 't eenige in grooten omtrek behalve
de tuinmanswoning en de twee hoeven van het goed; maar in geen dezer woonden
kinderen. Zoo werd
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ik een stil en eenzelvig jongetje. Alleen zwierf ik rond, overal heen waar ik wilde;
alleen droomde ik aan de altijd-ruischende beek, alleen deed ik mijn
ontdekkingstochten in de stallen en zolders der twee boerderijen. Mijn eenige
kameraad was mijn geit. Met baar speelde ik op het golvende bergweitje achter het
huis; haar nam ik ook altijd mee in het groote tooverbosch. Dat was een
dennenaanplanting zoo dicht dat het er eeuwig nacht was; de stammen stonden in
onafzienbare rijen achter elkaar, naar alle richtingen even regelmatig zoodat er
honderden, duizenden - ik rekende toen zelfs tot billioenen - smalle laantjes waren,
alle even donker en geheimzinnig. De grond was effen bruin van verdorde naalden
en een zeldzame geur steeg er uit op. In dit tooverbosch durfde ik slechts in
gezelschap van mijn geit te komen.
Wanneer het slecht weer was hield mijn moeder mij thuis. Dan speelde ik met
opgezette eekhoorns, hermelijntjes en allerlei andere beesten; of ik plakte gedroogde
planten op in mijn vaders herbarium. Soms, bij extra gelegenheden werd de
geweldige arend die met uitgespreide vlerken aan den zolder van 't portaal hing
naar beneden gelaten en mocht ik er wat mee spelen. Dit was heel opwindend want
ik verzon er de meest phantastische avonturen bij, en als 't beest eindelijk weer
naar zijn haak vloog had ik altijd een vreugdig gevoel van groote dingen gedaan te
hebben en op wonderbare wijze te zijn gered.
Mijn moeder, Elsi, was mijn moeder, en daarom zal ik over haar zwijgen. Van
mijn vader hield ik bovenmate. Hij was een zacht man met heldere, altijd lachende
oogen;
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ik heb nooit een boosheid in zijn oogen gezien, en uit zijn mond heb ik nooit een
onvriendelijk woord gehoord. Thuis was hij altijd in zichzelven gekeerd en sprak
weinig; maar als hij met mij alleen was, als hij met mij stoeide op 't bergweitje of mij
meenam op een tocht naar dorpen en landgoederen in de buurt, dan was hij geheel
anders, levendig en spraakzaam, grappig, soms uitbundig vroolijk. Op zulke tochten
verhaalde hij mij de legenden van de geheele streek en leerde mij mythologie en
kultuurgeschiedenis. Uit welke bronnen hij zijn kennis putte weet ik niet, maar ik
heb later veel moeite gehad om Apollo en Mythra en Wodan weer behoorlijk te
onderscheiden. 's Avonds in huis leerde hij mij lezen, schrijven, rekenen en physica.
Dit laatste wederom vrij phantastisch. En kosmologie leerde ik mij zelf, nog veel
phantastischer. Dikwijls, wanneer ik naar de sterren kijk zie ik God zitten zooals ik
mij hem toen voorstelde, in 't middelpunt van het heelal de groote gouden ballen
rondwerpend en opvangend, net als de jongleur dien ik eens gezien had op een
kermis in de stad. 't Was mij toen een raadsel waarom hij nooit eens misgooide.
Deze wandelingen met mijn vader zijn mijn dankbaarste herinneringen. Hij vertelde
van Theseus en Siegfried, van holenberen en ijstijdperken, Bartholomeusnachten
en Napoleons, en ik luisterde vol zoete, popelende verwachting, vol blijhuiverend
voorvoelen van een wijde grootheid die in het leven was, vol diep-onstuimig verlangen
naar wondere daden.
Over mijn vader zal ik nog wel eens meer spreken, over zijn kinderlijke invallen
en dwaasheden en zijn gulle beminne-
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lijkheid. Hij was de eenige mensch van wien ik gehouden heb in mijn jeugd. Zijn
dood was mijn eenige groote smart.
Mijn moeder stierf kort na hem; ik was toen acht jaar. Een oom van mij, die in een
stad woonde en geen kinderen had, nam mij bij zich in huis. Hij dreef een handel
in touw, borstels, houtsnijwerk, zout en tabak en hield bovendien een brooddepôt.
Ofschoon hij organist was van 't luthersche kerkje en doorging voor een
achtenswaardig man - wat hij inderdaad ook was - voelde hij zich in zijn hart
vrijdenker, en hij had den moed in den kleinen kring zijner geestverwanten ronduit
voor zijn vrijzinnige meeningen over alles en nog wat uit te komen. Ja, ik heb hem
niet zelden, zittende op zijn kruk, vlak onder het portret van den ouden keizer, dat
tusschen twee tabaksvaatjes op de plank stond met een guirlande van touwkluwen
er boven, de meest anti-monarchale stellingen hooren opwerpen tegen zijn vriend
den boekhandelaar, ook een verlicht man. Dank zij deze vrijzinnigheid van mijn
oom, was mijn opvoeding betrekkelijk ruim en ongedwongen; toch was ik veel minder
vrij dan thuis, want tante Trese deed wat zij kon om door veel bedillen, snauwen en
stompen den verderfelijken invloed van oom's paedagogie te neutraliseeren. Ik
haatte haar. In hetzelfde huis, op de tweede verdieping, woonde oom's vader, een
oud, morsig, reeds half kindsch man met zieke oogen en een scheef kalotje; hij
droeg nooit een vest. Zijn dochter, tante Maria, verzorgde hem. Beide gezinnen
aten gezamenlijk en daardoor reeds kwam ik dagelijks met deze twee menschen
in aanraking. Ik haatte hen allebei. De onbeschofte morsigheid van den ouden man
en het grim-
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mige gekijf waarmede tante Maria hem beknorde, haar schampere bedilzucht
tegenover de andere huisgenooten, waarop oom met platte boertigheden of
treiterende grapjes en tante Trese met vinnige giftigheid reageerden, maakten dit
gezinslevens voor mij tot een voortdurende benauwing en verdriet. Mijn oom was
goed voor mij en van hem hield ik wel, maar wat was zijn joviale goedigheid
tegenover de rijke, dwaze, levenslustige goedheid van mijn vader!
Elsi, ik had een geheel eigen leven diep in mij, dat voelde ik wel; ik hoorde niet
thuis in deze omgeving, ik wist dat ik anders, geheel anders was dan deze menschen,
dan alle menschen. Ik had tot nu alleen boeren, jagers en houthakkers gekend en
die waren mij vreemd geweest in vergelijking met mijn vader, maar de menschen
die mij nú omringden waren mij allen nog veel vreemder. Andere wezens waren
het, waarmee ik niets gemeen had; ik begreep hen niet. Of liever, ik begreep hen
maar al te goed want ik minachtte hen.
Met de jongens uit mijn klas speelde ik wel, maar vrindjes kreeg ik nooit, ook de
jongens waren mij vreemd als de menschen; ik speelde met hen om de opwinding
van het spel zelf, niet omdat ik iets van hen hield. Soms voelde ik hierover verdriet...
ook wel afgunst... dat zij elkaar schenen te begrijpen en om elkaar gaven; maar
meestal was ik tevreden in mijn eenzaamheid... het hoorde zoo, ik wás iets anders.
Iets béters dacht ik er toen nog niet bij. - Op school, onder de lessen, zat ik in den
regel te soezen of naar buiten te kijken in een vaag verlangen om weg te zijn, een
stil heimwee naar mijn oude huis in de
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sparren, bij de ruischende beek en het glooiende bergweitje. Maar meer nog voelde
ik een onbestemde begeerte tot iets heel anders, iets niet-te-zeggen, maar oneindig
verschillend van de grove en saaie burgerlijkheid van het leven rondom mij.
In de lagere klassen was ik lui en leerde ik weinig; kreeg daardoor veel
vermaningen en straf van mijn meester en nog meer van tante Trese. En omdat ik
zoo stil en teruggetrokken was, mijn verdriet over strenge behandeling altijd maar
weer verkropte en nooit eenig berouw toonde over luiheid of ondeugendheid - want
ik vóélde nooit berouw - hielden de meesten mij voor een stiekem, geniepig karakter.
Ik werd de zondebok en kreeg dikwijls onrechtvaardig straf. In 't eerst revolteerde
mij dit in hooge mate, doch na een krisis leerde ik mij ook hierin schikken. Ik werd
onverschillig voor onrechtvaardigheid en onvriendelijkheid, maar de ménschen die
onrechtvaardig en onvriendelijk waren ging ik meer en meer haten. Deze krisis
bracht het volgende voorval.
We hadden godsdienstles en de meester profeteerde den ondergang van
Jerusalem. ‘Zalig de buiken’ zoo las hij voor ‘die niet gebaard hebben...’
‘Meester’ riep ik toen ‘wat beteekent dat?’
Alle jongens en meisjes begonnen te hikken en te proesten, maar meester had
geen lach. Hij keek mij met een droevige verbazing aan en zei eindelijk niets anders
dan: ‘Kom eens hier Odo.’ Ik kreeg er vijf met 't spaansche riet numero 2, bijgenaamd
Odo, omdat het voor mij 't meest gebruikt werd. Ik gaf geen kik en ging trotsch weer
zitten zonder eenige woede of verdriet te toonen. Meester bleef mij streng en
onderzoekend aankijken, tot hij op eens uitviel:
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‘Odo... en jíj hebt vanochtend mijn bril stukgesmeten.,. lieg maar niet... kwaje rekel
en nou ga je er uit en van de week kom je er niet meer in...’
Ik ging de klas uit en bleef een half uur in de gang loopen huilen. Toen de les uit
was vroeg ik dadelijk aan de kinderen die om mij heen stonden: ‘wéten jelui 't nou?’
Maar die schaterden alweer van het lachen, lange Greta lachte 't hardst. En 't zoontje
van den rector zei: ‘Kom jongens, nou gaan we bevallenkie spelen.’ Toen namen
ze de lange Greta mee naar de speelplaats, zetten haar in een hoek tegen den
muur, stopten haar een pop van zakdoek onder den boezelaar en riepen:
‘Oef Greta! drukken, persen... toe dan.’
En 't zoontje van den rector kwam met een kolenschop aandragen, porde Greta
er mee in de maag en schreeuwde:
‘Er uit... er uit mot je... of ik zal je halen.’
Toen zei Greta ‘au’, smeet de pop weg en begon te huilen.
Ofschoon ik dien middag behoorlijk werd ingelicht, was ik zoo naief om, onder
den indruk van 't geleden onrecht, dit voorval thuis te vertellen. Ik kreeg een preek
van tante Maria over mijn gemeenheid en een rammeling van tante Trese voor mijn
baldadigheid, en toen ik ontkende den bril gebroken te hebben moest ik zonder
avondeten naar bed voor mijn liegen. - Dien nacht heb ik lang gehuild over 't onrecht
dat mij was aangedaan, maar ook voor 't laatst.
13 Juni. Van het stadje heb ik geen andere herinnering, dan van triestige saaiheid.
Ik zie het altijd in een grauw aspect van motregen op een Zondagmorgen; kale,
natte straten, waarin rijen in 't zwart-gekleede menschen met
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zwart-garen handschoenen ter kerk schrijden, onder te groote paraplu's. Dor, dood,
om te schreeuwen.
O vroeger, toen hield ik zooveel van den regen, meer soms dan van de zon. Hoe
wonderlijk was het onder de reuzige sparren wanneer het regende! Hun
rood-glanzende stammen rezen stil en enorm omhoog; niet uit den grond, want er
was alleen grond vlak voor mijn voeten; maar zij rezen uit een ijle, grauwe zee van
neergeslagen en zich in zilveren dauw verdichtende nevels. En daarboven was een
schemering, die reikte aan de donkere, zwart-groene pluimen, waaruit onophoudelijk
de druppen neer ruischelden. Zóó kende ik den regen, Elsi. Maar hier in dit stadje
werd hij mij 't symbool van troostelooze leelijkheid. Alles, ieder ding en ieder mensch,
vervulde mij met onzeggelijken weemoed, doch wanneer het regende werd die
weemoed tot een somberen haat die mij geheel beheerschte.
O, Elsi, die straten die ik vier keer per dag door moest! De blinde, uitgeslagen
muurvlakken met hun reclameprenten; het ontverfde en vol-bekraste, stinkende
huisje terzijde van de brug over de rivier, de diender die steeds op diezelfde brug
rondslenterde; de uitstalkasten, de naambordjes, de juffrouwen die stofdoeken
uitklopten in de deuren hunner donkere en duffe manufactuur-zaakjes; hoe dor en
bedroevend waren deze dingen. En dan de kapperswinkel! Eens in de maand moest
ik er in, en dat was mijn grootste marteling. 't Leerlingetje rook altijd naar uien en
dat was al verschrikkelijk; maar de patroon zelf had een dikken, steenharden buik
waarmede hij telkens tegen mijn hoofd aanstiet, en de handen waarmede hij mijn
kin omhoog
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beurde en door mijn haren wriemelde waren week als vet...
Maar het ondragelijkst was de saaiheid thuis. Zij was nooit te ontkomen, altijd
was zij er; zij greep mij aan onmiddellijk als ik het muffe winkeltje binnenstapte en
langs de bruinhouten planken met borstels en touwen en tabaksvaatjes naar de
achterkamer sloop. Er was geen ontkomen aan, ik móést, dag in dag uit dezelfde
dingen, dezelfde menschen zien en beleven in hun onveranderde saaiheid, hun
verfoeide leelijkheid. Ik haatte de gitten op tante Trese's mantel, de papillotten die
zij 's morgens in 't haar droeg, het gebloemde jak waarin zij aan 't ontbijt zat, haar
stekelige oogen en knokige handen; ik haatte tante Maria heelemaal, van top tot
teen en met inbegrip van haar onbeduidendste attributen, alles, alles, maar bovenal
haar platte pink waarmede zij zich onder het eten tersluiks in den neus boorde. Ik
haatte het waggelende gebit van oom's vader en 't vunze sigarenpijpje dat hij er
tusschen klemde, zijn bemorste en bespogen overhemd en zijn laag op de heupen
slobberende broek. En ook alle voorwerpen in het huis haatte ik, van af tante Trese's
naaimandje tot aan de groote schilderij van een gemzenjager met bijbehoorend
alpengloeien.
De saaiheid was overal, ik wist dat ik haar overal vinden moest, op school, thuis
en bij de quasi-vriendjes bij wie ik een enkelen keer te spelen ging. De eenige troost
dien ik had waren mijn boeken; de sprookjes van Grimm, Andersen en
Duizend-en-een-nacht, en de verhalen van Aimard en Jules Verne. Wanneer ik
geheel verdiept was in mijn lektuur werd mijn weemoed van mij genomen; soms
voelde ik wanneer ik 's avonds met de ellebogen over de tafel zat te lezen iets
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warms en innigs leven te midden der gewende kilheid; ik kon tante Trese zonder
wrok tegenover mij zien zitten mazen en als ik tante Maria boven haren vader hoorde
schelden hield ik mijn ooren dicht en las door zonder er mij verder door te laten
verstoren.
Ik voelde dan alsof ik een kabouter was, of een elf of een prins uit een ver
wonderland die betooverd was tot een arm menschje en zijn herinnering aan vroeger
geluk haast had verloren. En in een zoete pijn, een onzegbaar heimwee verwachtte
ik mijn verlossing.
Later, veel later, theologiseerde ik van een eeuwig vaderland, en nog later
philosopheerde ik. Om 't even, ik droom wat minder naief misschien, maar ik droom.
En evenals bij mijn kinderphantasieën, wanneer de korte droomen voorbij zijn geloof
ik niet meer aan hun werkelijkheid.
‘Al dat gelees bederft het karakter’, zei tante Trese, ‘het windt zoo'n jongen maar
op en brengt tot verkeerde gedachten’. En tante Maria zei, ‘die malle boeken houden
hem van zijn schoolwerk af, hij is al lui genoeg.’
Daarom namen ze mij dikwijls mijn boeken af onder 't voorwendsel dat ik mijn les
moest leeren. Zei ik dan dat ik mijn les al kende dan moest ik hem nóg maar eens
leeren, dat kon nooít kwaad. Of men zeide: ‘doe liever eens wat nuttigs, alla, maak
eens een borsteltje, dat kan je best.’
Alleen bij mijn oom, in den winkel, was ik veilig. Wanneer 't niet druk liep van de
klanten kon ik ongestoord lezen. Ik zat dan op den grond onder de toonbank zoodat
niemand mij zien kon, en mijn oom liet mij rustig zitten tot 't bedtijd was. Maar 't
gebeurde niet dikwijls dat tante
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Trese toeliet dat ik lang in den winkel bleef. ‘De jongen zit er zijn kostelijken tijd
maar te verhangen’ meende zij. Oom knipoogde tegen mij, streek mij door 't haar,
zei: ‘kom kom’ of ‘nou nou’; maar hij kwam nooit in opstand tegen tante Trese en
zelfs maar hoogst zelden tegen tante Maria. Lieve Elsi, waarom schrijf ik je dit alles? Ik schrijf 't niet voor jou, neen neen, ik schrijf
het voor mijzelf. Je zult niet begrijpen wat ik verlang; je zult bij mij komen en lief
voor mij zijn, meer kan je ook al niet en meer vraag ik niet van je; meer zou ik aan
níémand vragen, neen waarachtig, het is een arrogante zotheid van iemand iets
meer te verlangen.
Heb medelijden; mijn wil is te groot. Mijn wil is een wild beest, een veroveraar,
een duivel, een heldengod; maar hij zal in eenzame machteloosheid te gronde gaan.
En ik, o mijn Elsi, een heldengod, ik lig met mijn hoofd op tafel te snikken zooals
eens dat kleine jongetje dat droomde betooverd te zijn en op zijn verlossing wachtte.
- Mijn liefde zal komen, zij móét komen! Wie is mijn liefde? Een vrouw? Ben jij het
Elsi? Een godin is zij, wanneer ik aan haar denk groei ik. Ik word grooter dan de
bergen en over de hoogste toppen heen stralen mijn oogen als brandende sterren
door de oneindigheid waaruit zij zal komen. Zij komt, de Föhn is haar fluistering; zij
komt, wij zullen naast elkaar zitten, ieder een berg, ieder een donderwolk. Wat zal
mijn groote liefde mij brengen? Wanneer ik mij over haar buig en haar godenlijf in
mijn armen neem en haar gordel loswind zal zij glimlachend zeggen: ‘nu werd
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ik machteloos, overgegeven in jouw almogende handen.’ Aan den gordel zie ik dan
hangen de Tarnkap en den Malmer waarmee ik mij een wereld zal veroveren waarin
ik leven kan, een vasten, glansvollen hemel vanwaar uit ik in eeuwige rust den
zonne-zegen mijner liefde kan laten neerdalen over de woelige duisternissen dezer
aarde.
O ik zinnelooze, ik wanhopende, die hier handenwringend ween om een absurde
smart, om mijn absurd verlangen naar godenliefde en godenmacht. Ik arme, ik
verstooten nar, die zal lachen van geluk wanneer jij komt, Elsi, met een nieuwen
potlepel en een imitatie-panamahoed; want dien heb ik beslist noodig in deze hitte.
Voor vanavond genoeg.
14 Juni. Tante Trese had gelijk, het lezen brengt tot verkeerde dingen. Ik liep weg.
Wel niet rechtstreeks naar de prairieën, maar toch met 't vage doel er eens te zullen
belanden. Of ergens anders, wáár deed er eigenlijk niet toe, als ik maar weg was,
weg uit de duffe, benauwde saaiheid. Waarvan ik leven zou overwoog ik niet, ik
meende dat ik wel hier en daar zou kunnen ‘werken’, maar van den aard van dit
werken had ik geen voorstelling.
Het verstandigst leek mij om allereerst den grooten gletscher te beklimmen dien
ik van uit mijn slaapkamertje zien kon. Ik was nog nooit verder geweest dan tot aan
den voet van den geweldigen berg en ik had altijd met verlangen naar den eeuwig
besneeuwden top omhoog gezien. Oom had mij wel dikwijls beloofd dat hij eens
met mij gaan zou, maar Tante Trese vond dat het daar boven maar koud en
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winderig was en tante Maria zei ronduit dat dergelijke verre en dure tochten overbodig
waren.
Gedurende drie maanden had ik mijn zakgeld opgespaard, doch 't was nauwlijks
genoeg om een bergstok en een botaniseertrommel te koopen. Daarom lichtte ik
in den nacht van mijn vlucht de winkella. 't Was op 't eind van de week en hij was
goed gevuld. 't Kostte mij zwaren strijd de helft er uit te nemen; en daarna een even
zwaren de andere helft te laten liggen, want ik wist dat ik veel geld zou noodig
hebben. Toen ik al goed en wel op straat stond overviel mij zulk een medelijden met
mijn oom, die volgens tante Trese zijn brood zoo zuur verdiende en wien 't geld niet
op den rug groeide, dat ik, op gevaar af mijn plan te doen mislukken, omkeerde en
nog een goudstukje terug gaf. Daarna schreef ik op een tabakszakje: ‘Goed voor
63 francs, vaarwel, Odo,’ legde 't zakje in de la en ging op weg naar den gletscher.
Tegen den morgen was ik aan den voet van den berg. Wel had ik onderweg
herhaaldelijk gerust maar toch was ik doodmoe omdat ik dien geheelen nacht niet
geslapen had. Maar ik durfde de herberg waaraan ik voorbij kwam niet binnen gaan,
ik zag dat een knecht die buiten stond mest te keeren mij verwonderd opnam, en
bevreesd nog meer achterdocht te zullen opwekken liep ik achter 't dorp om en
begon dadelijk den berg te beklimmen. Na een half uur ontmoette ik een ouden
landlooper die aan den wegkant zat te ontbijten. Ik had honger en vroeg hem wat
brood; hij reikte mij onmiddellijk een groot brok toe. Uit dankbaarheid, en omdat hij
er zoo arm uitzag, gaf ik hem
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een vijf-franc-stuk. Een eindje verder ging ik van den weg af, at mijn brood en legde
mij te slapen. Ik werd wakker door luid rumoer van een hoop werklieden die onder
mij voorbij trok; het was nog niet laat in den ochtend, ik schatte negen uur.
Na een paar uur klimmen stond ik aan den gletscherzoom. Al dien tijd had ik
scherp rondgezien naar planten en steenen, en deze inspanning, samen met de
opwinding over mijn vlucht had mij nog opgehouden. Maar toen ik nu aan den rand
dier geweldige ijsmassa stond brak mijn oververmoeidheid mij neer. Uitgeput ging
ik liggen en keek rond.
Het was middag, de hemel boven mij was diep glanzend-blauw en de zonnestralen
spatten fonkelend neer op het ijs. In de diepte golfde een verblindend zilveren zee
van wolken. Onder de zon staken als donkere, brokkelige riffen de zwart-begroeide
bergtoppen er boven uit en heel in de verte doemde een vastland op van vaal-blauwe
kammen.
De eilandjes die vlak bij schenen te drijven leken met wonderlijke ijsgewassen
begroeid, als bevroren ruiten, en omhangen en overslierd met ijle, traag-wapperende
sluiers van licht en grauw en zilver.
En van hoog boven mij tot diep onder mij stroomde de breede ijs-stroom, de
gletscher, en verdween in den nevel beneden. En een der zwarte klippen verdeelde
den ganschen oceaan in tweeën. Tegen haar steile, scherp-gepunte of
breed-gebrokte rotsen rezen de wolk-golven hooger op tot een schuimende,
geweldige branding die op sommige plekken den dam doorbrak; daar stortte dan,
geluidloos en bewegingloos de eene nevelzee in de andere, een wit-en-
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zilver schitterende woeling van bevroren golven, een verijsde waterval.
Toen heb ik luid en lang gehuild van een zeldzame ontroering. Eerst was het een
blijheid, een zacht herinneren. Ik dacht aan mijn vader en zijn verhalen, aan de
bosschen waar ik gezworven had, alleen of met Amalthea mijn geit. Ja, toen was
mijn wereld mooi geweest. En nu was zij het opeens weer. Wat was er geweest
tusschen toen en nu?...
De saaiheid, het leelijke, een duldelooze ellende die ik nu eindelijk ontvlucht
was,... dat was de wereld geweest, de stad en de menschen, de menschen vooral...
Toen werd die blijheid weemoed. Ik zag een matelooze schoonheid voor mij en
voelde dat ik haar al even weinig begreep als het leelijke. O, zij was mij niet vreemd,
maar zoo groot, zoo overweldigend machtig... Toen zag ik, voor 't eerst volkomen
scherp-bewust, mijzelf... Nietig, nietig, een absurde nietigheid in het onbegrepen
heelal... en ik huilde van angst en ontzetting.
Hoe lang ik zoo lag weet ik niet. Maar ik werd ten laatste koud niettegenstaande
de zon scheen, ik werd suf en doezelde weg. Opeens hoorde ik beneden mij roepen;
ik wilde opstaan en vluchten, maar ik kon niet meer en raakte bewusteloos. Toen
ik wakker werd stonden mijn oom en eenige gidsen om mij heen. Ik bevond mij in
de herberg die ik 's ochtends voorbijgegaan was, den knecht herkende ik toen hij
mij wat eten bracht. Ik kreeg ook warmen wijn en nadat ik voldoende was bijgekomen
ging ik met oom per spoor naar huis terug.
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Oom zei niet veel van 't avontuur, hij vond 't eigenlijk in 't geheel niet erg en begreep
dat het lichten van zijn la voor mij een bijkomende noodzakelijkheid was geweest.
Maar tante Trese jammerde dat ik nu een dief was geworden en de familie te schande
had gemaakt. Den geheelen avond redekavelde zij met tante Maria over wat nu te
doen met zulk een galgebrok. Waar moest 't heen als je op je elfde jaar in een halven
dag vijf heele franken wist stuk te slaan! Wat had ik in godsheerenaam met 't geld
gedaan! Als ze dát nou maar wist, niet om het geld, maar omdat je toch weten moest
wat zoo'n aap had uitgehaald; 't konden de ergste dingen zijn. Dat ik vijf frank aan
dien landlooper gegeven had geloofde niemand behalve oom, en tante Maria deed
nog weken daarna onverwachte invasies in mijn kamertje om mijn kast en mijn
kleeren te doorsnuffelen, want dat ik het geld achterbaks hield stond vast. Tante
Trese sprak van een verbeteringsgesticht en van in-den-kost doen bij brave, maar
strenge menschen; dat wilde wel eens helpen. Het eind was dat er om dominee
gestuurd werd, of hij morgen eens aan wou komen. Dominee kwam en toen hij 't
verhaal gehoord had legde hij mij de hand op het hoofd, keek mij met een door
gepaste strengheid getemperde mildheid zoolang aan dat ik er zenuwachtig onder
werd en begon toen hoofdschuddend:
‘Kind, je hebt je arme moeder te vroeg verloren...’
Dat klopte niet, ik had mijn moeder nooit gemist, en deze aanhef bedierf het
aanvankelijk succes van zijn optreden. Doch tante Trese vond dominee's phrase al
evenmin gepast. Of zij dan niet altijd als een eigen moeder, nee, beter nog,
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voor mij gezorgd had? En in mijn bijzijn raakten dominee en tante Trese aan het
kibbelen en zoo luidruchtig kibbelden zij ten laatste dat tante Maria naar beneden
kwam om hen te kalmeeren.
Zoodoende had voor mij deze vlucht geen ander gevolg dan dat ik nu nooit meer
naar de kerk hoefde. Want de tantes vonden opeens dat je toch nooit een eigenlijk
‘goed woord’ van dominee te hooren kreeg. Mijn misdaad raakte min of meer
vergeten, alleen een half jaar later, toen mijn oom van den kerkeraad zijn ontslag
als organist kreeg werd ik er nog eens gevoelig aan herinnerd. Want men bracht,
misschien niet ten onrechte, dit ontslag in verband met dominee's wrok.
Nadat ik de volksschool had afgeloopen, besloot een familieraad, dat ik moest
studeeren. En omdat ik in K.... een oude tante had, bij wie ik zou kunnen inwonen,
werd ik te K.... naar 't gymnasium gestuurd. Ik werd in mijne nieuwe tehuis liefderijk
opgenomen, zoowel mijn tante als haar huishoudster behandelden mij met een
hartelijke zorg. Deze tante, een ouderwetsche dame, hield veel van mij; maar omdat
zij zelf nooit kinderen had gehad en ook nooit met kinderen had omgegaan, wist zij
eigenlijk geen raad met mij en liet mij daarom maar zooveel mogelijk aan mij zelf
over. Nu en dan wandelde zij met me in het stadspark en ging dan steeds de zwanen
voeren, in de meening, dat dit voor mij bijzonder prettig was. Soms vertelde zij mij
sprookjes, maar zij kende geen ander dan Roodkapje en Sneeuwwitje en begreep
niet, dat ik die al zes jaren te boven was. Een ander maal bedacht
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zij, dat zij zich toch wat met mijn opvoeding bemoeien moest en dan zeide ze:
‘Kom Odo-tje, kom nou eens gezellig bij je tante zitten en vertel eens wat je
vandaag geleerd hebt’, of: ‘wil tante je je woordjes eens overhooren?’ etc.
Overigens stopte zij de tallooze kousen, die ik op mijn klimtochten op den berg
ruïneerde, zonder morren en nooit knorde zij als mijn broek weer was doorgesleten.
Zij bakte eigenhandig oliebollen op mijn verjaardag en vierde voor mij alleen het
Kerstfeest. Dit alles maakte, dat ik op mijn beurt veel van haar hield, al vond ik ook
hier alles even saai. Want Elsi, het stonk in dit huis letterlijk naar antiquarische,
dufgeworden saaiheid. En alle menschen die mijn tante nu en dan bezochten, de
plechtige dominee's, de dito ouderlingen, tot zelfs de meer joviale notaris en de
familiare zaakwaarnemer die ‘over haar huizen ging,’ zij roken allen naar te
langgedragen kleederen en oude hoeden.
En de stad; och Elsi, wat maakt 't uit of een stad groot of klein is; er zijn toch
slungelende dienders in lugubere plantsoenen, er zijn reclameborden en kappers
met handen van doorweekte turf, er zijn garen-en-band-winkeltjes en duizend andere
onduldbaarheden.
Toch heb ik hier niet lang meer onder de saaiheid en leelijkheid van mijn omgeving
geleden. O Elsi, mijn vrijheid! Ik kon weer alleen zwerven in de bosschen en de
bergen, ik kon onbedild en ongestoord lezen wat en zooveel ik wilde. Buiten was ik
vrij, en in mijn kamertje was ik vrij, wat bekommerde ik mij verder om de stad, om
mijn school, om mijn te huis?
De eerste jaren was ik nog 't oude, stil-verlangende jongetje
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dat in zichzelven gekeerd en bedeesd langs de straten ging, dat vaag-weg droomde
en niet wist wat het wilde. Maar toen ik de laagste klassen van het Gymnasium had
doorloopen voelde ik een vastheid in mij gaan groeien, ik voelde dat mijn verlangen
een liefde werd die zich richtte, met bewustheid, op de dingen die ik leerde, op
wiskunde, op physica, op bijna alle wetenschappen waarin ik werd onderwezen. En
nog later, toen wij de grieksche dichters lazen werd een nieuwe en nog heerlijker
liefde mij bewust. Mijn phantasieën veranderden, er begon iets in mij te leven, meer
en meer, al duidelijker, al machtiger; ik ontwaakte, ik groeide, en ik voelde dat ik
groeide uit mij zelf. Ik voelde dat er in mij een schoonheid kiemde, iets dat
onmiskenbaar schoon en belangrijk was in de doellooze leelijkheid van het leven
en voortdurend vervulde mij dit gevoel met een zacht geluk. Op mijn vijftiende jaar
begon ik te schrijven. Achtereenvolgens maakte ik een roman, twee drama's naar
grieksch model en een epos. Daartusschen door schreef ik tallooze lyrische verzen.
Ik las en bestudeerde al wat er binnen mijn bereik viel; Plato, Augustinus, den Bijbel,
Spinoza, Schopenhauer, bovenal de grieksche tragici en Goethe. Om Dante te
kunnen lezen leerde ik mij zelf in een zomervakantie italiaansch. O Elsi, ik wou dat
ik je kon doen begrijpen hoe ik toen leefde en werkte; hoe ik verlangde, nu eens
zacht en blij en dan weer hevig en in diepe ontmoediging en hoe ik tóch door alle
stemmingswisseling heen mij sterk en gelukkig voelde. Elsi, bijna vier jaren lang
heb ik iederen avond, soms tot laat in den nacht, geworsteld om het Weten en de
Schoonheid. In mijn vakanties zat ik geheele dagen
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achtereen in mijn kamertje te studeeren of te schrijven. Dit hokje zag uit op drie
blinde muren van een aangrenzenden paardestal, op het binnenplaatsje stonden
al die jaren dezelfde vier doode, bladerlooze boompjes en het eenig levende dat ik
er ooit heb gezien waren spinnen en slakken. Maar in dit hokje ben ik gelukkig
geweest; ik heb er gewerkt met al mijn kracht. O Elsi, toen had ik nog vertrouwen
en geloof in de schoonheid des levens.
Ik werkte rusteloos, en nooit was ik bevredigd; maar ik ging door, alle
misnoegdheid overwon ik, ik wist dat ik mijn doel bereiken zou. Toen ik negentien
was werden voor 't eerst verzen van mij opgenomen in een aanzienlijk tijdschrift.
Kort daarna heb ik al mijn vroegere werk vernietigd. Zonder spijt dat ik er die jaren
over gewerkt had, want ik wist mij rijker dan ooit. O Elsi, onmetelijk rijk ben ik
geweest, schatten droeg ik bij me in alle zakken; maar waarom glipt mij nu niets
dan slijk tusschen de vingers, wanneer ik mijn goud wil opdiepen?
15 Juni. Elsi, Elsi, kom nu toch bij me. In vijf dagen ben je er niet geweest. Ik schrijf
niet verder, ik had je deze memoiren willen geven wanneer je kwam; nu zend ik ze
je maar. Wat zou ik je verder vertellen? Je weet dat ik alles verloren heb, mijn kracht
en mijn vertrouwen; en mijn groote wil is verlamd. Elsi, ik ben weer 't arme, verlaten
jongetje dat hongert en dorst naar wat levensvreugde, dat onuitsprekelijk verlangt
naar zachtheid en verteedering. Ik ben mijzelf niet meer genoeg. O o, dit is geen
klacht maar een vonnis; of als het een klacht is is het een weeklacht over mijn eigen
verdoeming.
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Dat poesje dat je me laatst hebt meegebracht is weg, 't was een lief beest en het
heette ‘Pitta’. Dit is geen grieksch maar kinder-volapuk en Bente heeft het zoo
genoemd. Elsi, er heerscht op 't oogenblik een begin van hongersnood in de kolonie
en ik vrees dat Frieda het lieve diertje voor de villabewoners heeft gekookt, als de
Boschmensch het althans niet rauw heeft verslonden. Maar o mijn Elsi, kom nu toch
zelf met je eigen zachte pootjes en zachte velletje, dan kan ik Pitta missen. En breng
dan vooral worst mee of een fleschje haringen, dit gedwongen vegetariaat maakt
mij sentimenteel verbeeld ik mij. Rijst heb ik nog genoeg en boonen te over zelfs,
maar door de gedroogde appeltjes ben ik al weer heen. Verder is 't email van mijn
eierpannetje gebarsten. En denk aan den potlepel; kijk den kok maar eens vriendelijk
aan. Om de panama durf ik nu niet meer vragen, het wordt te veel.
Kindje, 't is hier zoo mooi, om mijn hut bloeit een paradijs van rood en geel en
paars en wit en goud. Gisteren avond laat zat ik nog op het bankje; de maan was
helder en door de glimmende stammen heen zag ik een zilveren mist hangen in
trillende golven en wijde, glanzende plooien als van een feeën-gewaad. Maar ik
was eenzamer en droever dan ooit.
Kom nu bij me; ik heb een versje voor je waarom mijn redakteuren zouden vechten,
maar 't is voor jou alleen... ach Elsi, voor mijn part kun je mijn heele kunst cadeau
krijgen; ik zeg 't maar om je te lokken, omdat je zoo'n klein ijdel dichter-zotje bent.
‘Poët's food is love and fame’, van beiden heb ik te weinig. Maar kom dan toch...’
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20 Juni. Een nieuw leven en een nieuw dagboek. Ik wil mijn overgroot geluk kunnen
uiten aan mij zelf. Ik heb haar gezegd dat ik wat wilde werken, en dat was ook mijn
plan. Maar ik heb stil gezeten zonder iets te doen en geluisterd naar mijn liefste. Zij
is nu aan de vaat, ik hoor haar plassen in 't zeepsop, ik hoor haar pompen. De zuiger
gaat veel te stroef, en de zwengel is te zwaar en haast boven haar macht; ze staat
op haar teenen om hem te grijpen en dan hangt ze er aan; en wanneer ze niet floot
zou ik haar hooren hijgen. Ze fluit als een merel, zoo nu en dan bedenkt ze opeens
dat ik zit te werken en krijgt in haar eentje een kleur, en een oogenblik later begint
ze opnieuw.
Vier dagen geleden is zij gekomen. Het was zeven uur en ik had langer dan
gewoonlijk gewerkt. Ik was somber en verdrietig, ik geloof dat ik mij ellendiger voelde
dan ooit te voren en dat dit niet maar zoo lijkt door de tegenstelling met mijn vreugde
daarna. Den heelen dag getobd en mij afgemarteld over Minka, alles was mij vijandig
en bitter gehaat. Ik zag er tegenop mijn hut binnen te gaan, ik was bang voor de
eenzaamheid van den langen avond. Naar Lora wilde ik gaan, dacht ik, en toen viel
mij in dat Max er immers was en ik niet welkom zou zijn. Op 't bankje ging ik zitten
en sufte en weifelde aldoor of ik gaan zou of niet. Eindelijk trad ik binnen om mijn
bed op te maken.
O mijn Elsi, die ontroering toen ik zag wat je gedaan hadt! Dat jij 't was geweest
wist ik nog niet, hoe vreemd dat ik 't eerste oogenblik niet eens aan jou dacht. - De
tafel gedekt, met een servet en twee gewasschen borden, een
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schaal broodjes, en bloemen, overal bloemen! Ik liep als een vreemde door mijn
hut, in blijde, verraste verwondering; ik zal nooit die sensatie van huiselijkheid, van
innigheid vergeten. In het keukentje brandde een petroleumstel, er stond koffie te
koken; alles was aan kant, de twee pannen waren uitgeveegd en hingen waar ze
hangen moesten; potten en schaaltjes ordelijk op hun rekken, de handdoek aan zijn
spijker ... En in de slaapkamer was mijn bed opgemaakt, mijn kleeren aan krammen
langs den muur inplaats van over den grond te flodderen, mijn schoenen gepoetst
in de kast, zelfs mijn vetleeren die al langer dan een maand in een hoek stonden
te schimmelen.
Ik kon niet rustig overdenken. Ik dacht dat Lora het gedaan had... Arthur... Martha;
ik dacht met plotselingen schrik aan Minka... en aan Elsi wilde ik níét denken. Was
ik vergeten dat ik haar zelf twee dagen te voren gesmeekt had te komen?
Elsi, mijn liefste, toen stond zij opeens voor mij met haar bedremmeld blijde
gezichtje, een korf bloemen aan den arm.
21 Juni. Ik wil niet verder denken. Er zal wel iets gebeuren; haar vader zal komen;
Olthoff zal een laatste oordeel over mij laten houden; de vergadering zal besluiten
dat ik haar moet uitleveren. Ik had toch kunnen voorzien dat ik haar niet lang
verborgen zou kunnen houden. De jongens van Frieda hebben haar ontdekt en
dadelijk kwamen Olthoff en Voss mij verwijten maken. Ik bracht de kolonie in
opspraak; in 't heele dorp was 't bekend dat Elsi er van door was, wat zou er
gebeuren als 't uitkwam
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dat zij door een van de gehate kommunisten was geroofd! Ik moest onmiddellijk
haar vader waarschuwen of haar terugbrengen. Gaf hij dan toestemming, goed,
dan zou Olthoff ons trouwen.
Ik zal rustig afwachten wat komt. Leeren wil ik even zorgeloos van uur op uur, en
in steeds nieuw geluk, te leven als Elsi zelf. En ik wil Minka vergeten.
Ik ben nog verward in weifelende en onbegrepen gevoelens. O mijn Elsi, mijn
Elsi, maak mij rustig!
‘Ik ben maar een dom kindje en kan je niet begrijpen’ zegt ze. Maar dat verlang
ik ook niet, ik zal volkomen gelukkig zijn als je tegen mij lacht wanneer ik moe en
verdrietig ben, als je mij troost en koestert in allen zwaarmoed van mijn groote werk.
‘Ik ben een dom meisje’ zegt ze met haar hoofd tegen mij aangedrukt, ‘ik weet
niets, ik begrijp niets, en ik doe niets op de wereld, en jij teekent cirkels en kubussen
met uitsteeksels en staarten en schrijft over atoomstelsels in een stenographische
algebra-taal waar ik niets van begrijp. En ik zou ook nooit meer dan twee regels
kunnen laten rijmen.’
Daarover is ze werkelijk nog een beetje bedroefd. Elsi, ik wou dat ik dom was als
jij en van Gods heele blokkendoos niets afwist en er niets van wilde weten ook. Als
een kind, met jou aan een handje, rond te dwalen langs het meer en over de bergen,
te zitten naast jou aan den zoom van het bonte bloemenlandje beneden den waterval!
Hoor je de klokjes van de koeien boven ons? Zie je dat de rotsen er geel zijn van
ranonkels? Kijk, ze groeien al tusschen het puin van de bergstorting die mij haast
had bedolven.
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Maar ik ben niet dom, en ik kan niet meer als een kind gelukkig zijn.
23 Juni. Hoe is het mogelijk dat ik hier nu rustig zit en een smakelijke pijp rook,
terwijl het nog geen dag geleden is dat zij werd weggehaald! Waarom heb ik niets
gedaan? Waarom heb ik dien ploertigen dikkop van een vader die ons beiden
beleedigde niet afgerost en de deur uitgesmeten in plaats van hem weer onverrichter
zake te laten afdruipen. Ik had hem moeten opsluiten en daarna met haar moeten
vluchten. Was ik idioot daar niet aan te denken? En waarom zijn wij niet toch nog
gevlucht voor dat de burgemeester kwam met zijn geheele politiemacht. Ik heb niets
gedaan om haar te behouden.
Ja, het was uit... en ieder verzet was mal en doelloos. Het was een dwaasheid,
een jongens-avontuurtje waarvoor ik mij behoorde te schamen; het is goed dat het
zóó is geeindigd, zonder mijn toedoen.
Waarom is al wat waar is absurd, belachelijk... ik vind mij zelf nu ridikuul, jammerlijk
ridikuul, en toch was onze liefde waar. Ik hield van haar, is dat een leugen waarmee
ik mij zelf bedrogen heb? Was mijn geluk in die eerste dagen niet werkelijk? niet
positief?
Minka, Minka; dat ik almaar denken moest aan Minka wanneer ik Elsi in mijn
armen had! O, o, dat heerlijke, bloedwarme lichaam in mijn armen; haar naast mij
te hebben en te streelen en te kussen en dan denken dat zij Minka was. O die
dronkenheid van vreugde en wellust... tot ik opeens wist dat het een leugen was en
alles verging
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in die scheurende pijn diep in mij om mijn ondragelijk verlangen...
25 Juni, 's morgens. Ik droomde dat ik met Minka liep op den Hamer. Wij gingen
stil naast elkaar, maar zonder dat droeve, folterende gevoel van veraf-zijn. Er was
vreugde over ons, ja, ook over haar. Telkens zag ik haar van ter zijde aan, dan
lachte zij. Zij zweefde als een elf. Opeens waren wij midden in bloemen, rondom
ons heen duizenden, duizenden schitterende bloemen die ik nooit gezien had, goud
en blauw. Een dik tapijt van bloemen, en daarop lagen wij, zij dicht tegen mij aan
met haar armen om mij heen.
‘Zijn dat jouw bloemen Minka?’ vroeg ik.
‘Hyacinten’ zeide zij en ik vroeg niet verder ofschoon ik zag dat het geen hyacinten
waren.
Zij drong zich dichter tegen mij aan; was toen geheel naakt. Maar toen ik mij over
haar boog sprong zij op en nu stond tante Trese naast haar en zei: ‘Schaam je wat,
ga direkt naar bed.’
Minka bleef mij lang aanzien met dienzelfden droevigen blik van den laatsten tijd.
Daarna zag ik haar wegrijden op een hooiwagen, met Arthur. Tante Trese was
verdwenen. Ook de bloemen. Ik heb toen in mijn slaap onbedaarlijk liggen snikken
maar werd geheel kalm wakker.
Hoe kinderlijk, hoe onbeheerscht nog is onze geest! Tot ik opstond heb ik er over
gedacht wat die droom kon beduiden. Ik wist dat het kinderspel was en toch zocht
ik naar symboliek. Toch verbeeldde ik mij dat er iets moois was in dezen
vulgair-hysterischen droom. En zelfs nu ik, klaar wak-
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ker, zijn leege absurdheid inzie kan ik niet laten hem toch op te schrijven. Alsof het
leven van mijn wakenden geest niet al absurd genoeg was.
27 Juni. Rudolf kwam van middag bij mij en ik heb een zonderling gesprek met hem
gehad. Hij was hartelijk en het deed mij zoo goed toen hij met zijn rustigen glimlach
binnentrad en mij beide handen toestak. Maar wel voelde ik scherp hoezeer Martha's
vreemde gereserveerdheid van den laatsten tijd mij pijn doet.
Hij sprak over Elsi, meende dat ik met haar trouwen moest.
‘Om dat schandaaltje? twee levens in de war sturen om een dorpsschandaaltje
dat over een half jaar vergeten is?’
‘Hoor eens Odo’ zei hij, je moet trouwen, je moet een tehuis hebben; geloof me,
't is 't eenige wat een man noodig heeft, rust... dan kan hij zijn werk doen; als je niet
trouwt blijf je onrustig...’
Ik begreep hem niet, zijn woorden kwamen mij in 't eerst voor als grove, burgerlijke
banaliteiten. Maar zijn ernst imponeerde mij toch, ik voelde dat hij gelijk had.
‘Trouwen... ja... maar met wie?’
Hoe onbeholpen, hoe door en door mal klonk dat; maar hij lachte niet.
‘Dat doet er niet toe’ antwoordde hij, ‘maar waarom niet met Elsi? vooral nu ze
toch een kind van je krijgt... ze heeft het Martha verteld.’
Wij bleven een poosje zwijgen. Ik dacht aan Minka, toen aan Martha, en er kwam
een groote drift in mij op. Ik greep Rudolf bij den arm:
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‘Weet je dan niet dat Martha...’
‘Wat...?’
‘Met zulk een vrouw, en durf jij zeggen: 't doet er niet toe met wie?’...
Hij bleef kalm en zei:
‘Begrijp mij beter ... Wij hebben meer te doen, maar vóór alles moeten wij rust
hebben, wat zorg en wat liefheid van een vrouw en van kinderen; ... voor het groote
werk zelf van ons leven behoeven wij geen van beiden...’
Ik interrompeerde, verbitterd:
‘Je groote werk, een levenswerk ... statistiekjes maken zeker ... en
bank-operaties...’
Hij haalde de schouders op.
‘Juist’ ... zei hij ‘...en versjes bijvoorbeeld ... en atoom-theorietjes.’
Even aarzelde hij, en toen:
‘Je vermoordt je zelf door je eigen phantasieën Odo; zij is anders dan jij haar in
je exaltatie maakt. Wanneer je met Minka trouwde werden jelui allebei diep
ongelukkig, want je adoreert haar, je ziet haar niet zooals zij is en verwacht meer
van haar dan zij geven kan. Maar zooals je van Elsi houdt, om niets, alleen maar
omdat ze lief is en omdat haar zachtheid je rustig maakt, zoo moet je van een vrouw
houden waarmee je trouwt. Waar zou je ooit een vinden die méér kan zijn...
menschen zijn eenzaam en daarin moeten zij zich maar leeren schikken, ieder op
zichzelf...’
Wij praatten verder nog wat over de kolonie. Rudolf waarschuwde mij, hij vreest dat
de boeren iets in den zin

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

201
hebben. Er wordt nu verteld dat wij in den kelder van het gemeenschapshuis vrouwen
gevangen houden; dat wij Zaterdagavonds aan den duivel offeren en dat het spookt
op de berkenwei achter mijn hut. Ik moet Elsi met een tooverdrank gelokt hebben.
En een boer heeft Rudolf zelf verklaard dat zijn koeien behekst zijn sedert er een
kolonie-beest op zijn hof geweest was. En zijn dekstier was vlak daarna gestorven,
zoo maar.
Rudolf ging heen, met den ernstigen glimlach waarmee hij gekomen was. Een
sterk man die weet wat hij aan zich zelf heeft en wat hij van anderen verwachten
kan; die zich niet bedriegt, zich niet opschroeft tot een onwerkelijk gedroom over
een geluk dat niet bestaat. Een man die zonder smart renuntieert... en werkt.
3 Juli, 's middags. Ik kwam haar tegen, met Martha liep zij voor het hek van Casa
Bianca. Ik zag hen te laat; maar ik dacht ook niet aan ontwijken. Martha wilde ons
alleen laten maar Elsi zag haar aan en toen bleef zij. En wonderlijk, juist haar bijzijn
gaf mij moed en een gevoel van zekerheid; wij konden slechts zeggen wat nog
noodig was te zeggen. Ik heb haar eerst gevraagd van het kindje, of dat waar was.
Neen, het was niet waar. Ze zei het zoo droevig.
‘Elsi, vindt je me laf... omdat ik je heb laten gaan?...’ Zij schudde het hoofd en zei:
‘Nee, niet laf... 't had niet gekund, dat zie ik nou wel in.., Ik heb nog meer
verwarring in je gebracht... ik heb je ontrouw willen maken, vergeef je 't me?...’
Antwoorden kon ik niet; zij drukte mijn hand en zei
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nog: ‘Ik zal je nooit iets verwijten, Odo, ik begrijp alles.’
Zoo gingen wij uiteen.
's Avonds. Nog even ben ik naar Martha gegaan. Ik heb getracht open met haar te
spreken en ik geloof dat zij mij weer beter begrijpt. Zij was zoo wonder mild.
O Elsi, mijn arme Elsi, als 't eens waar was geweest; als je dan later bij mij had
kunnen komen met een kindje in je armen. Ik zou je niet meer heenzenden. Wij
zouden gelukkig worden, meer nog, rustig en levenskrachtig. Waarom liet ik je gaan?
14 Juli. Na deze lange verslagenheid is plotseling weer dit vreemde gevoel van
verlichting in mij ontwaakt. Ik weet niet wat het is; alsof ik leeg ben, alsof alle leven
in mij stilstaat, alsof ik een ander ben dan ik ben. Ik heb het meer gehad, en altijd
na zulk een uitbarsting als vanmorgen. Toen scheen het mij alles onhoudbaar
geworden en ik kon mijn onmacht niet meer dragen. Hoe zonderling klinkt het: ‘niet
meer kunnen dragen.’ Een phrase; ik draag en ik moet, ik moet, ik moet dragen.
Wat beduidt dan dit folterende bewustzijn van iets dat niet meer kán?
Martha kwam mij opzoeken en bij haar heb ik uitgeklaagd. Wij hebben wat
gewandeld en zij praatte over allerlei om mij af te leiden; ook wel over Elsi en Minka.
Maar al wat zij zeide was lief, en elk woord kalmeerde mij; ik kwam thuis geheel
rustig.
Neen, rustig niet, want ik was niet in staat iets te werken. Maar ik dacht niet en
tobde niet; ik was leeg, 't was
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alles uit en onverschillig geworden en zoo is het den geheelen dag gebleven. 's
Middags gaf ik een thee voor Max en Lora en de nieuwe koloniste die nu al een
week te Harmonie is zonder dat ik haar heb gezien. Ik was een beminnelijk en
amusant gastheer, zij zal niets anders van mij kunnen zeggen. Van avond ging ik
met hen naar het dorp en toen wij onze boodschappen gedaan hadden zaten wij
tot laat wijn te drinken in het prieel van de herberg. Wij ontmoetten er ook Klaas en
een vreemden knecht; ik heb met beiden een poosje gekegeld. Eindelijk kwamen
er boeren die scholden en ruzie zochten en toen trokken wij maar af. Ja, alles was
gewoon dezen avond. Ik wist wel dat ik behoorde te gillen en te razen van
vertwijfeling, maar ik stond - en vol animo - te kegelen met Klaas en een onbekenden
knecht. Ik wist mij verloren en ik zat te lachen en te drinken met anderen die... wat
weet ik of zij niet ook verlorenen en vertwijfelden zijn! Gewoon, heel gewoon was
alles, maar de gedachte dat dit toch absurd was ging niet van mij weg.
16 Juli De wereld leeft buiten mij om, in een ander leven dat ik niet meer voel en
waarneem.
Ik wilde Othello lezen maar kon er geen oogenblik bij blijven. Ik heb getracht stil
te zitten en te denken over den benzol-kern. Maar ik moest loopen en ik dacht:
‘Minka, Minka.’ Verder niets, alleen haar naam denk ik en dan zie ik haar en wat ik
verder zou kunnen denken vernevelt in een storm van ongeweten sensaties. Van
wat er om mij heen gebeurt merk ik niets; ik weet alleen dat de wereld er nog is.
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Maar wat gebeurt er in mij zelf? Kon ik maar denken en analyseeren. O, ik ben
drachtig van wonderbare gedachten, overvol is mijn leegheid. Ik draag het zwaar
en vermoeid.
Hoe vreemd zag ik mijzelf daar staan in het wijde hooiland... een klein, nietig kereltje
dat gras maait. Ben ik een pop, een zinlooze automaat die staat gras te maaien en
van den waanzin der smart niet weet? Een schim ben ik, een veroordeelde schim
die werken moet in een vaste onverschilligheid van realiteiten. Een gevangene ben
ik, gekooid tusschen onwrikbare rotsen; mijn waanzin zal zich te pletter springen
tegen hun onverzettelijkheid.
19 Juli. Rudolf, en ook Martha, trachten mij te overreden van Harmonie weg te gaan.
Zij willen dat ik weer ernstig ga studeeren. Zij hebben gelijk, ik voel zelf ieder
oogenblik haast hoe dwaas en verderfelijk het is dat ik hier blijf. Maar ik wil blijven.
Het was ook dwaas dat ik eens timmermansknechtje speelde; maar waarom ging
ik toen terug? Het heeft immers geen zin, wat ik ook doe en waar ik ook leef. Wat
zal ik worden, met wie zal ik leven? Wee deze benauwde, onzinnige, absurde wereld.
Wat is de zin van een tandarts, een advokaat, een blikslager, een professor in de
hoogere wiskunde, een boer, een minister? Wat moet ik tusschen dit gepeupel! Laat
mij met rust; hun gedoe benauwt mij zoo onzeggelijk. Ik walg. Twee malen ben ik
ontvlucht; wat drijft me tot hen terug?
20 Juli. Wanneer ik hen niet had, Augustinus, Eckhart,
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Spinoza! Wanneer ik niet altijd weer opnieuw mij bedwelmen kon met hun
god-vervulde dronkenheid! O grootste zielen en meest-verblinde, eenige haast die
ik begrijp en liefheb. Om hunnentwil en om mij zelf geloof ik dat mijn leven een zin
heeft, om onze groote, goddelijke dwaasheid.
Credo, quia absurdum.
21 Juli. O heerlijkheid te leven; te groeien in de duisternis als een bloem en dan
langzaam te ontluiken in een onnoemelijk schoonen dag! O mijn verlangens, zij
streelen langs mij heen als luwe morgen-luchten. Zij komen uit dat hooge, heilige
woud, zwaar van wonder-zoete geuren. Lüfte der Zukunft.
Een vreemde bloem ben ik die nu eindelijk opengaat en de schoonheid van haar
wereld overziet. Eenzaam, eenzaam; maar machtig, wijd-schouwend.
Zou ik nu niet vreugdig te gronde gaan, wetend dat ik beter geleefd heb dan wie
ook? Wie weet zooals ik dat onze zielen eens groot zullen zijn, oneindig van liefde
en levensmacht en scheppingswil; dat zij leven en scheppen zullen in een begrip
waarvan de klaarheid alle liefde en wetenschap en religie van thans overstraalt!
Nu nog eenzaam, maar eens allen één. Eens zullen zij elkaar kennen en durven
kennen, eens zullen onze zielen hun waarachtigste wezen openbaren zonder
schaamte en onoprechtheid, want zij zullen geen leelijkheid en geen armoede te
verbergen hebben. Zij zullen zijn wijd-ziend en wel-willend, vol blijde liefde voor
elkaar en de gansche heerlijke wereld.
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22 Juli. Wanneer ik 's morgens mijn venster open werp en leun over de breede
kozijnen, tusschen mijn geraniums en de lange glazen met ranonkels en chrysanthen;
en de ijle, dauw-zware lucht stroomt koel langs mij heen naar binnen terwijl ik uitkijk
in het dampende woud, ja dan ben ik soms waarlijk rustig. Dan kan ik fluitende
uitloopen en mijn tuintje wieden en toezien hoe de rupsen mijn kool opvreten, ik kan
stil staan te kijken naar een specht of een eekhoorn. Daarna zet ik mijn koffie en
ontbijt als een tevreden, argeloos mensch. En zoo, zonder ingewikkelde gedachten
ga ik dan aan mijn werk.
Maar wat is het, dat iets, ik weet niet wat, een gevoel zonder inhoud, een visioen
zonder zichtbaarheid dat dan plotseling, als een bliksem, in mij opdoemt en mij
verplettert onder zijn ontzetting?
25 Juli. Heb ik haar waarlijk lief? Als het hoogst-heilige voor mijn ziel? Is er niets
dat ik méér verlang dan haar lief te hebben?
Mijn leven is als een droom, mijn liefde is onwerkelijk, een zinlooze extase. Wat
kan zij mij geven dat ik niet schooner en volmaakter zelf heb, zij, een simpel meisje!
Wat is in haar dat ik niet ken en niet noemen kan en dat mij zinneloos maakt van
verlangen en verwachting!
Of heb ik alleen haar oogen lief en haar handen en haar witte borsten; is het alleen
de heerlijkheid van haar zachte en schoone lichaam die ik liefheb?
29 Juli. Dagen lang heb ik weer gewerkt. Het ontwerp
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van de derde en vierde akte is af, vast en konkreet is nu de totale structuur geworden.
Ben ik ooit zwak, ooit machteloos? Hoe vreemd toch dat ik mijzelf soms kan zien
als een gebroken man. Ik moet glimlachen om de kinderlijkheid mijner liefde. Wat
is geluk tegenover het bewustzijn van macht?
Al wat ik vóór deze liefde maakte is armzalig, onrijp. Daarom moest ik haar
liefhebben, om door mijn zwakken en wanhopenden strijd mij mijn eigen kracht te
openbaren. Uit mijzelf ontspruit al mijn leven; ja, ook mijn zwakte en onmacht.
Weerstanden zijn zij die ik mijzelf stel ter overwinning. Een schijn waaraan zich mijn
wezen kent.
Minka, Minka, Minka! en als ik overwin, is het dan werkelijk door eigen kracht alleen?
Waarom heb ik je dan zóó lief, als niet jij maar ik zelf de bron ben mijner beate
blijheid, of is mijn liefde tot jou, tot mijzelf en tot God een enkele zelfde brand, één
wereldvuur dat mij bezielt?
Ik voel het; Minka is ín mij, ik heb haar lief en die liefde is het heiligste in mijn ziel.
Toen ik haar liefkreeg is het in mij ontwaakt en nu ís het in mijn bewustzijn, voor
altijd en onvervreemdbaar. En deze heiligste kracht die zíj in mij gewekt heeft is het
die ik liefheb in haar.
Maar de heete, folterende begeerte van mijn lichaam maakt dat ik die liefde buiten
mij stel, dat ik in waan verlang naar wat ik in waarheid al bezit.
30 Juli. Den brief aan Elsi heb ik verscheurd. Een
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waanzinnige lafheid; en haast had ik haar begaan. Wat is mijn geest! Ik kan niet
1)
groot genoeg denken van den geest . En niet klein genoeg. Is er iets kleiner en
schandelijker dan beheerscht te worden?
O dit gloeiende, heete verlangen naar een vrouw; naar Minka alleen.
1 Augustus. Het was de tweede keer dat Olthoff mij in wanhoop aantrof. Hij vroeg
niets maar zat zwijgend een poos naast mij aan mijn schrijftafel. Begreep hij dat al
wat hij een ander gezegd zou hebben tegenover mij nutteloos is? Ik voelde mij diep
vernederd dat hij mijn verslagenheid zag en dat brak mij geheel.
‘Kan ik niets voor je doen?’ vroeg hij eindelijk.
‘Nee, nee, ga maar weg’ zei ik en toen ging hij ook, hoofdschuddend. ‘Je kent
geen deemoed, Odo; zóó is er geen hulp voor je.’
Deemoed, deemoed! O stilte van mijn zilver nevelwoud vol eenzaam licht en
verdwaalde geluiden; ik ben toch dankbaar voor dit leven in verlatenheid; ik ben
toch nog gewillig; ik neem mijn noodlot toch op mij. Is dit geen deemoed?
Wanneer ik denk aan hen allen, aan Martha met haar devoot vertrouwen in iets...
iets vaags, onbegrepen, ongenoemd; aan Olthoff met zijn sterken, leven-richtenden
waan; aan de duizenden die hoopen en gelooven en be-

1)

Hegel.
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rusten, dan moet ik glimlachen, meewarig en welwillend, zooals ik glimlach om de
lieve onnoozelheid van een kind. En toch is 't mij dan of mijn hart zal breken. Wat
ben ik zelf? Een verscheurde, verbijsterde ziel. Elke lummel van een dorpspastoor
kan mij stellen tot een voorbeeld van de leegheid en rampzaligheid van het ongeloof,
heeft het recht aan mij de noodzakelijkheid van ootmoed en gedweeë berusting in
den wil Gods, van gehoorzaamheid aan den Vader en weet ik wat nog meer te
demonstreeren.
Ik ben deemoedig, maar ik wil zelf mijn noodlot scheppen, dan zal ik het gelaten
dragen.
2 Augustus. Het schemert. Ja, ik heb deze liefde gewild. Nu ik weer mijn verzen
van vroeger heb ingezien, - wat er nog over is van den romantischen prulleboel, voel ik duidelijk en met een wreede, schrijnende pijn: ik heb het gewild; ik heb
verlangd naar deze liefde en haar vertwijfeling. Een klein, sentimenteel poëetje ben
ik geweest. En ik heb de groote smart over mij geroepen omdat ik sterk wilde worden.
Maar ik werd het niet. Dit was een spel, een experiment; ik waagde te roekeloos en
ga te gronde. O wreede, ontzettende fataliteit; om mij zelf deed ik dit alles, om de
schoonheid van mijn ziel was het noodig dat ik Elsi verstootte en Minka verwarde
en bedroefde. Zelf heb ik alle ellende over mij geroepen, en nu kan ik haar niet
dragen.
5 Augustus. Het schemert, ik zie wonderlijke gedachten.
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Ik heb Minka gezien als een glorievolle, genadenrijke madonna, het kindje stralende
op haar schoot. Dat is het Gotteskindlein waarvan Eckhart predikt, dat ‘geboren
wird im mittleren Schweigen.’
Ik heb geen smart gevoeld deze dagen. Uur aan uur, en onder alle werk dacht ik
aan Minka en altijd even stil en liefelijk. Zoo wil ik blijven, rustig en gelaten en ‘Gott
lassen walten.’ Vanwaar komt die diepe vrede en die tintelende zaligheid? Ik denk
niets meer; Ik word gedacht door een ongekende macht die in mij leeft. Ik wacht, ik
wacht de geboorte van 't Gods-kindeke dat eeuwigen vrede en zaligheid uitstraalt
uit zijn vertrouwelijke oogjes en van alle zelf-zucht en zelf-pijniging verlost. Minka,
uit jouw liefde wordt het geboren. Smart is de bron van het leven. Alle wijsheid en
alle kracht, alle blijheid die niet uit smart is ontsproten is een waan die geen stand
kan houden. Alleen wat de smart ons leert blijft een levende gedachte, een werkend
element in onze ziel.
Daarom zocht ik het leed en de vertwijfeling. Daarom verliet ik vrijwillig iedere
zekerheid zoodra ik haar bezat. Daarom verwerp ik alles en rust niet.
Het schemert; ik voel een schooner harmonie hoe verder ik dwaal in schijnbare
absurdheid.
6 Augustus. Hoe zal ik haar dit alles zeggen? ‘Im mittleren Schweigen’ leef ik. En
de woorden waarin ik mijn onzeggelijke gedachten wil uiten klinken zoo vreemd
zwak en zinloos. De diepste schoonheid is niet te zeggen.
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‘perche appressando se al suo desire,
nostro intelletto si profonda tanto
che la memoria retro non puo ire.’

O mijn engel, het zal niet noodig zijn dat ik haar iets zeg; zij zal mij aanzien en mij
begrijpen, zij die mij geleid heeft tot Gods heerlijkheid.
15 Augustus. Het is alles anders; er is niets moois meer tusschen ons gebleven.
Wij voelen ons onrustig; zij vertrouwt mij niet meer. Ik kan niet meer vrij voor haar
Staan en ongedwongen met haar spreken. Mijn ellende verwart mij. En ik weet ook
dat ik speculeer bij al wat ik zeg. Waarom heb ik haar die verzen nog gegeven? Ik
zou voor haar willen zijn als een lief kindje dat alles aandraagt wat het maar mooi
vindt. En daarom gaf ik ze; voor háár had ik ze gemaakt. Of gaf ik ze uit berekening,
omdat ik speculeerde op een mogelijk effekt. - Zij heeft mij gedankt, gezegd dat ze
er blij om was dat ik voor haar zoo iets maken kon... woorden, uit medelijden en
radeloosheid gesproken. Het is alles anders.
Ik huiver van mijn gedachten. Wat moet er gebeuren, het kan niet langer zoo. Als
ik hier zit in mijn hut word ik razend van verdriet en verlangen, en als ik bij haar ben
moet ik vluchten omdat ik mijn ondragelijke pijn niet verbergen kan. Dan sluip ik
rondom het huis en loer naar binnen en luister naar alle geluiden. Ik weet waar zij
zit, Arthur naast haar, ik hoor hen praten en samen lachen. Met mij lacht zij niet
meer. Als ik haar aanzie slaat zij de oogen neer, zij is bang voor mij. Als ik binnenkom
wordt
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zij onzeker en verlangt dat ik weer weg ga. Ik kan die uitdrukking van weifelende
hulpeloosheid in haar houding niet meer verdragen. Ik merk ook dat mijn komst de
anderen drukt. Alleen Arthur weet nog van niets. O die schande, die verachtelijkste
zelfvernedering jaloersch te zijn!
16 Augustus. Ik ging met hen naar den brand. Op den terugweg liepen zij vóór mij,
Minka en Arthur. Ik kon het niet langer aanzien, een duizeling overviel mij, van pijn
en wrok en zelfverachting. Ik moest gaan zitten en Martha bleef bij mij, niemand
bemerkte dat wij achter bleven. O Martha! mijn arme, radelooze hoofd hield zij vast
en streelde mijn haren; en zij droogde mijn tranen alsof ik Pip was. Ze zei dat ze
het al lang gezien had maar mij niets had durven zeggen.
Ik wil het niet, ik wil het niet.
17 Augustus. Ik had vandaag weg willen blijven. O, ik moet haar niet meer zien.
Waarom ben ik zoo machteloos? Buiten zat ik op mijn bankje, ik wilde denken;
werken moet ik en alle jammerlijkheid van mij afgooien. Ik moet toch een oplossing
1)
vinden ; maar al wat ik zie is zoo vaag en onvast; mijn phantasie is verlamd,
verwoest.
Martelende onrust! Ik heb nog willen lezen, ik weet niet meer in welk boek mijn
bevende handen bladerden. Ik móést naar Casa Bianca. En toch kon ik niet
binnengaan. Ik laffe ellendeling die niet stil in mijn eigen smart kan

1)

nl. voor eene episode in zijn drama.
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ondergaan zonder eerst onrust en verdriet over anderen te brengen! Is er iets ter
wereld nietswaardiger en verachtelijker dan lastig zijn? O dezen avond was ik sterker;
ik heb aan de deur geluisterd, ik heb gezeten in 't kozijn van de huiskamer en haar
zingen hooren; ik heb in agonie gelegen op het terras en mijn hoofd te bloede
geslagen tegen de steenen. Maar ik ben niet binnen geweest.
19 Augustus, 's middags. Arthur kwam al vroeg om te hooren of ik beter was; hij
wilde een tocht maken. Hij dacht werkelijk dat ik hoofdpijn had gisterenavond.
Ik walg van mijzelf, ik walg, ik walg van mijn slappe onwaardigheid. Ik had eerlijk
moeten zijn en open met hem spreken. Dat heb ik toch gewild; waarom deed ik het
dan niet? Had ik geen gelegenheid? in die vier uren dat ik met hem wandelde? Ik
durfde niet. Maar waartoe is het nog noodig. Het is alles uit; laat ik heen gaan van
hier.
Waarheen? en wat beginnen? Er is niets dat zin heeft...
Ik weet dat ik opsprong en de kamer uitliep; plotseling, op een moment dat zij samen
lachten. Ik zei dat ik onwel werd.
Zij kwam mij achterna, verschrikt en wanhopig, en ze smeekte mij om toch kalm
te blijven en haar niet zulk verdriet aan te doen door mijn onbeheerschtheid. Toen
heb ik haar eindelijk kunnen zeggen dat ik jaloersch was, en ik heb haar gevraagd
of ze van Arthur hield. Toen was 't of ik haar sloeg, en zij huilde.
‘Voel je dan niet, voel je niet?... je mág me zoo'n pijn
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niet doen, waarom vraag je me dat... Och, laat me toch rust krijgen...’
Ik werd krankzinnig en zei:
‘Van míj moet je houden, ik wil dat 't nu uit is, hoor je 't Minka, ik wil dat je meegaat,
naar mijn hut.’
Dat heb ik gezegd. Waarom zeg ik tegen haar wat ik niet meenen kán? Ben ik zulk
een lafaard? Ja, ik heb haar toch ook aangegrepen, ik denk dat ik haar heb willen
meetrekken. Maar zij rukte zich los en toen stond ze weer net als in dien eenen
nacht voor mij. Niet bang, maar heel bleek en haar oogen vol tranen. En als toen
brak het mijn woestheid geheel en al. Ik heb haar nog kunnen zeggen: vergeef me
Minka, vergeef me.
Aan haar hand heeft ze mij tot buiten het hek geleid.
‘Vergeef mij ook, Odo.’ en toen ging ze terug.
Mijn hersens bonzen. Er scheurt iets in mij, onophoudelijk. Ik zal haar niet meer
zien.
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[VII]

Onze verhouding was veranderd. Ik voelde het den dag van mijn aankomst te Casa
Bianca reeds. Maar ik wilde het niet erkennen, schreef Odo's vermeende
gereserveerdheid toe aan voorbijgaande zwaarmoedigheid. En ik vroeg hem niets;
wij hadden nooit met elkaar over ons zelf gesproken tenzij uit eigen beweging.
Ik begrijp nu niet, Minka, hoe ik zoo blind kon zijn. Maar het was toen zulk een
wonderlijke tijd voor mij, zoo vol twijfel en onverschilligheid en verwachting. Ik
twijfelde aan mij zelf; ik was onverschillig voor alles wat buiten mij omging, ook voor
Odo geloof ik. En ik verwachtte iets. Van jou, Minka? Ja, ik gaf mij geen rekenschap
van wat ik voor jou voelde en toch was jij aldoor in mijn gedachte. Ik merkte mij
krachtiger worden en wist dat jij het mij maakte. Ik zag jou, Minka, niets dan jou. Of
neen, ik zag mijzelf, en door een glanzenden nevel van vreugde heen zag ik jou.
Want als ik je waarlijk gezien had zóó als je toen waart had ik moeten merken hoe
je leed onder deze verwikkeling, hoe je onrustig werd wanneer ik toevalligerwijze
een opmerking over Odo maakte; ik had alles moeten doorgronden dien middag
waarop wij samen naar zijn hut
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zouden gaan en jij onderweg plotseling terugkeerde en zei dát je liever thuis bleef.
Of dien laatsten avond toen hij te Casa Bianca was en onverwacht opstond en
wegliep. Mijn god, ik dacht dat hij hoofdpijn had; en toen jij bleek en huiverend weer
binnen kwam was ik bezorgd dat het buiten te kil was geweest voor met je dunne
blousje.
Maar over onszelf, liefste, hebben wij al veel gesproken en ik behoef je niet meer
te schrijven hoe mijn liefde geboren werd. Ik zal doorgaan met mijn verhaal al kost
het mij nu moeite mijn teerste herinneringen terug te houden. Jij kent ze; jij kent ook
mijn heerlijke, sterke blijheid, mijn machtige levenswonne waarvan ik je vertel als
ik je in mijn armen heb en waarvan ik je nu toch nog zou willen schrijven, alleen
maar om je met mijn bekende woorden van verre te streelen en te kussen. Ik voel
je dicht bij mij, liefste.
Drie dagen was Odo van Casa Bianca weggebleven. Den avond van den derden
dag stuurde Martha mij naar hem toe. Zij drong er zoo op aan dat ik de kiekjes zou
gaan ontwikkelen die ik 's morgens van Bente genomen had dat ik mij verplicht
voelde te gaan, vooral ook omdat ik bemerkte dat zij ongerust was over zijn
wegblijven.
Ik vond Odo lusteloos voor zijn schrijftafel zitten. Onbeschreven vellen papier,
een paar stereochemische teekeningen en drie opengeslagen boeken lagen er
precies zoo als ik ze dagen te voren er had zien liggen; hij had niets uitgevoerd. Ik
maakte een grapje over zijn luiheid; hij antwoordde niet. Ik probeerde met hem te
spreken over zijn verhan-
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deling; hij ging er niet op in, werd zelfs een beetje kregel.
‘Prulleboel’ zei hij driftig, ‘wat doet het er toe hoe de rommel in elkaar zit.’
Ten laatste zaten wij zwijgend tegenover elkaar. Ik had hem nooit zóó
gedeprimeerd gezien en het maakte mij onrustig. Hij was heel bleek, zichtbaar
nerveus, nu en dan trokken zijn mondhoeken en beet hij zich op de lippen.
Het begon te schemeren. ‘Ik zal wat ontwikkelen’ zei ik en ging in zijn
slaapkamertje dat geheel donker gemaakt kon worden.
Odo hielp mij niet zooals anders maar bleef zitten. Al den tijd dat ik bezig was
verroerde hij zich niet, maar toen ik de kamer weer binnentrad stond hij plotseling
op en stak de lamp aan. Ik bracht de negatieven en hield ze tegen het licht. Odo
bekeek ze absent en zei niets. Toen nam hij zelf een der platen op; hij hield haar
omgekeerd maar merkte 't niet. Zijn lippen bewogen maar hij kon niets uitbrengen.
Opeens stiet zijn trillende hand tegen de lampenkap, het negatief viel op den grond.
Verwezen bleef Odo naar de scherven kijken en mompelde: ‘Jammer, jammer,
verdomd jammer...’ Toen keerde hij zich snel om en liep de deur uit.
Verwonderd en beangst bleef ik de platen staan afspoelen. Ik zette de deur van
't keukentje waar ik aan den gootsteen stond te werken open zoodat ik naar buiten
kou kijken. Maar ik zag niets en ik hoorde ook niets en eindelijk werd ik zoo onrustig
dat ik mijn negatieven liet liggen en rondom de hut ging loopen. Wat moest ik doen
als hij terugkwam? Ik zou nu met hem spreken, zoo kon 't niet
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blijven... Na een poosje ging ik weer naar binnen en spoelde.
Een oogenblik later stond Odo in de deur. Zijn ontroering was angstwekkend. Met
beide handen hield hij zich vast aan de posten, zijn vooruitgestoken hoofd schudde
heen en weer en zijn gelaat was vertrokken als in waanzinnige pijn.
Ik trad op hem toe en leidde hem naar buiten. Wij liepen het berkelaantje in; hij
leunde op mijn arm en bij elken stap bonsde hij tegen mij aan. Na een paar minuten
vroeg hij het.
‘Hou je van Minka? zeg...’
O liefste, ik weet niet meer wat ik dacht; er sloeg een wervelstorm van droefheid
en ontzetting op mij neer. En tegelijk toch voelde ik iets grootsch, maar onbegrijpelijk,
een onthulling van iets nooit gekends. Ik was geheel verbijsterd en het eerste wat
ik antwoordde toen hij nog eens vroeg: ‘hou je van Minka?’ was: ‘ik weet het niet.’
Dadelijk daarop werd ik kalm en zei: ‘Ja, ik houd van haar...’
Dit zei ik in diepste verwondering.
Wij gingen terug naar de hut en weer zaten wij zwijgend tegenover elkaar, tot
Odo begon te snikken.
‘Wat wil je dat ik nu doen zal?’ vroeg ik.
‘Ga naar haar toe, nu nog, nu nog... ik móét 't weten...’
Toen ging ik terug naar Casa Bianca en heb met jou gesproken.
Odo zat met het gelaat in de handen en keek niet op toen ik binnenkwam. Ik zag
dat hij rilde. Na een korte
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poos stond hij op, liep wat heen en weer, wreef zich herhaaldelijk over het voorhoofd.
‘Wat heeft ze gezegd?’ vroeg hij opeens.
‘Ze weet het niet... zij is nu suf van verdriet zegt ze,... ze weet niet meer wat zij
voelt... Odo, we moeten weg, allebei, ze zal geen rust meer hebben als we blijven...’
Ik durfde hem niet alles te zeggen, Minka. Toch wilde ik hem niet bedriegen. Maar
ik geloofde 't zelf niet dat je mij werkelijk liefhad. Al suisden je eigen woorden mij
nog door de hersens; ik was verbijsterd en vol wanhoop in dit oogenblik. Daarom
verzweeg ik wat je mij had gezegd over je liefde die door het verdriet om Odo was
verward zoodat je niet meer wist wat je voelde of verlangde.
Maar Odo scheen het toch te begrijpen.
‘Nee nee, verdomd... laat mij alleen gaan... jij hoeft niet weg...’
Dien nacht sliep ik niet. Langer dan een uur lag ik gedachteloos te luisteren naar
het snikken van Odo. Onafgebroken, wel ingehouden, maar met nu en dan toch
woester uitbarstingen huilde hij en ik hoorde hem woelen in zijn bed om het geluid
in zijn kussen te smoren. Eindelijk werd het stil en toen begon ik geregeld te
overdenken wat er gebeurd was. Soms zag ik het klaar in: jij hadt mij lief gehad en
die liefde zou terugkomen wanneer de verwarring van deze laatste tijden maar
voorbij was. Je moest rust hebben en dan zou alles terecht komen. En dan opeens
dacht ik weer aan Odo, ik voelde een groot medelijden dat ten slotte werd tot een
eigen pijn; 't werd mij alsof ik
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Odo zelf was, alsof ik als hij maanden en maanden verlangd en gehoopt had en nu
was verstooten, veroordeeld om in eenzame vertwijfeling te gronde te gaan. Wat
moest er van ons worden? Hoe kon een liefde verdoofd worden door verdriet? Was
dat waarachtige liefde? Had ik wel iets meer te hopen nog dan Odo?
Dan weer lag ik lang in een wonder gedroom mij te verbazen. Ik dacht alles tot
in kleinste bijzonderheden na, hoe wij samen hadden omgegaan van die eerste
vakantie af, en elke herinnering van wat je mij ooit gezegd hadt, van al wat op jou
betrekking had, gaf mij een rilling, een overvloeiing van warm-tintelend geluk.
Waarom de herinnering? Waarom had ik dit geluk niet zoo diep gevoeld toen ik het
daadwerkelijk beleefde? Was het niet een onbegrijpelijk raadsel dat ik mij eerst nu,
en door Odo, in volle klaarheid bewust werd je toch altijd te hebben liefgehad? O,
dikwijls wanneer ik moedeloos was en niet werken kon heeft de blijde gedachte aan
jou mij gesterkt en opgehouden. Maar ik dacht dan aan jou als aan iets schoons
dat ik wel kon aanschouwen en bewonderen, maar niet kon begeeren voor mij
alleen.
Het was vijf uur en reeds volkomen helder. Ik stond op, zette beide ramen wijd
open en toen de ijle morgenkoelte binnenstroomde kreeg ik een gevoel alsof ik den
ganschen nacht in een atmosfeer van onduldbare, stikkende benauwdheid gelegen
had. Ik ging naar buiten, liep door de berkenweide, langs de aardappelvelden, keerde
toen om en zette mij neer op het bankje. Nooit heb ik zoo diep ontroerd de
ontzagwekkende schoonheid van den dageraad beleefd.
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En opnieuw begon ik te droomen. Over mijn geluk, over jou, over Odo. Ik voelde
gedachten in mij leven, Minka, die ik gemeend had dat mij altijd vreemd zouden
zijn, teere en kinderlijke mijmeringen, phantasieën waarover ik anders zou hebben
gespot. Hoe simpel en gelukkig ons leven zou kunnen zijn wanneer wij het niet zelf
ingewikkeld maakten door onoprechtheid en terughoudendheid. Hoe onze zielen
klaar moesten zijn als een zomermorgen, ja, even vol van stille en wonderbare
geheimen, maar toch fijn en doorzichtig, wijd-heen open en helder. Waarom konden
wij niet alle drie hier op dit bankje zitten, jij tusschen ons in Minka, en uitzien in den
grooten, komenden dag en weten dat wij van elkaar hielden en gelukkig zijn?
Waarom konden wij niet als één enkel wezen zijn, en één ook met de oneindige
schoonheid rondom ons? Waarom toch moesten wij drie wezens zijn, elk levend in
een eigen kring, alleen in zichzelf besloten, onbegrepen voor de anderen?
En een oogenblik heb ik gedacht dat een ander leven mogelijk was. Jij zoudt bij
ons komen, met ons samen wonen en werken in deze hut midden in 't blauwe
nevel-bosch boven het meer. Wij zouden breken met al onze verdwazing, wij zouden
vergeten dat er een menschenwereld bestond wier trieste en troostelooze kultuur
groeide uit een onbegrepen verlangen naar nietige onbereikbaarheden. Wij zouden
er leven oprecht en blij als kinderen...
Er schreed een donkere verschijning tusschen de verre stammen door; het was
Olthoff. Hij ging langzaam, een werktuig op den schouder. Bij het aardappelland
bleef hij staan, keek een poos rond en begon toen te hakken. In
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den teerbleeken morgen was zijn vaste gedaante als een somber en vijandig
wezen,... een mensch.
Mijn droom was verbroken. Ik bleef nog zitten, maar voelde niets dan een
nameloozen weemoed.
Toen hoorde ik Odo huilen, net als den vorigen avond, gesmoord, bedwongen,
maar onophoudelijk. Ik moest naar hem toe. Ik wist niet wat ik zou doen, maar ik
ging, knielde naast zijn bed en hield met beide handen zijn hoofd vast dat in 't kussen
woelde.
‘Ik wil niet, ik wíl niet,’ hikte hij telkens weer.
Toen hij bedaard was en stil lag ging ik weer heen en zorgde voor het ontbijt.
Onderwijl dacht ik er over wat ons te doen stond. Odo moest weer gaan studeeren,
dat vond ik duidelijk. Maar ik, waar moest ik wonen, Minka, zoolang tot jij mij terug
zoudt roepen?
Florence? verder... Sicilië, Athene! En waar zou ik je met rust laten? wat hielp het
een paar dagreizen van je af te wonen; kon ik niet telkens en telkens wanneer mijn
verlangen te sterk werd toch komen om je te verontrusten? Ik maakte een ander,
phantastischer plan. Met een vriend van mij, den zoon van een juwelier, die juist
naar Brazilië zou vertrekken om diamanten te delven, wilde ik meegaan. De expeditie
zou een jaar, misschien langer duren. Ik detailleerde dit plan, dacht aan de uitrusting,
de kosten... een minuut later verwierp ik alles bij de overweging dat ik al dien tijd
niets van jou te weten zou kunnen komen.
Na een uur kwam Odo binnen. Bleek en verhuild, maar volkomen kalm. Hij trad
direct op mij toe en zei:
‘Ik wil weg... ik zal gaan, maar beloof me dat je nooit
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uit eigen beweging naar haar toe gaat... en dat je haar nooit schrijft,... ik zal het ook
niet doen; zij moet rust hebben en dan kiezen...’
Wij hebben het elkaar beloofd... je weet het Minka, beiden hebben wij ons woord
gebroken.
Terwijl Odo nog ontbeet begon hij reeds zijn schrijftafel op te ruimen. Ik schreef
twee brieven, een aan Martha en een aan Olthoff, waarin ik dezen, na een paar
phrasen over de dringende noodzakelijkheid van Odo's plotseling vertrek, verzocht
voor de verzending van den inboedel te willen zorgdragen; een half jaar huur voor
de hut sloot ik er nog bij in. Daarna hielp ik Odo pakken. Wij legden een vuurtje aan
om brieven enz. die Odo niet wilde meenemen te verbranden. Toen de vlam reeds
inzonk nam Odo plotseling den Mantegna dien hij van jou gekregen had van tafel
op, scheurde hem woest door midden en wierp hem in 't vuur.
Het was half elf toen wij met alles klaar waren; wij gingen weg. Ik kon mij
ternauwernood goed houden toen Odo de deur achter zich dicht trok. Zes maanden
had hij in de hut gewoond. Ik wist nu dat zijn leven hier in deze eenzame hut onder
de sparren, zwaar was geweest, vol van pijn en wanhoop. En toch begreep ik dat
het hier schooner en edeler was dan het misschien ooit weer kon worden; er ging
iets voor Odo verloren, een schoonheid die nooit meer was te herwinnen.
Odo was kalm; op weg zag hij niet meer om, recht voor zich heen keek hij door
de berkenstammetjes over het meer. Eerst toen wij bij den driesprong kwamen en
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den binnenweg insloegen inplaats van den gewenden langs Casa Bianca begon hij
opnieuw te snikken. Ik gaf hem een arm. Toen zeide hij:
‘Laten we bij elkaar blijven Arthur ... laat ik bij je wonen, ik kán niet meer alleen
zijn, ik ben te ziek geworden.’
Ik had aan deze mogelijkheid nog niet gedacht. Het leek mij dwaas, maar ik
meende dat ik niet mocht weigeren.
‘Als je denkt dat 't gaan zal, dan goed,’ zei ik. Daarna spraken wij niet meer.
Vier uur later zaten wij in ons oud-gewende restaurant aan de kade onder 't
Universiteitsgebouw te dineeren. Het scheen Odo goed te doen de stad en alle
bekende dingen terug te zien. Het gaf hem afleiding en brak de lijdzame versuffing
die gedurende onze reis over hem was gekomen. Toen de kelnerin hem herkende
en een hand kwam geven maakte hij een vriendelijk praatje met haar.
Onder het eten werden wij aangeklampt door een vroegeren tafelgenoot; hij kwam
bij ons zitten en dwong ons te spreken.
Zoo zoo, of Odo nou toch eindelijk terugkwam uit die kommunisten-negorij?
Natuurlijk, dat kon hij wel begrijpen dat je daar op den duur genoeg van kreeg, altijd
zoo'n idyllisch leven in de natuur dat ging toch maar niet. ‘Één zijn met de aarde’
nietwaar, zoo was toch de term? Daar geloofde hij niet aan. Ha, ha, hijzelf was drie
weken bij een boer geweest toen hij zich overwerkt had voor zijn kandidaats;
verdomd, iederen ochtend om zes uur der uit en dan spitten, nou, hij had nooit iets
van dat eenzijn met de aarde gemerkt; blaren had hij gekregen aan zijn pooten
comme ça. Nee heusch, de stad had haar voordeelen: ge-
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zelligheid, theater, leesmuseum, je had eens een expositie of een studentenbal,
een interessante lezing... en je studie kon je toch ook niet zoo maar laten schieten;
als wetenschappelijk man en als mensch in de maatschappij had je je plichten...
etc.
Odo moest wel nu en dan antwoorden op zijn talrijke en dikwijls pijnlijke vragen.
Maar hoe groot ook zijn tegenzin was, de afleiding van het praten op zich zelf al gaf
hem kalmte en vastheid. Toen wij weer samen alleen waren was onze doffe,
zwijgende somberheid verbroken, wij beseften beiden dat wij nu handelen moesten,
en op de meest praktische wijze.
Een paar uren slenterden wij de stad rond om kamers te zoeken, Odo was eerst
nog wat onverschillig, maar langzamerhand toonde hij meer belangstelling; hij
begreep dat het voor hem tóch van gewicht was waar hij terecht zou komen. Eindelijk
vonden wij geschikte kamers, in eene stille buurt, met mooi uitzicht over het rivierdal.
Wij waren vermoeid en gingen in een café uitrusten.
‘Gek’ zei Odo opeens ‘ik heb waarachtig een gevoel van voldaanheid... 't is béter
zoo... 't was ondragelijk geworden. Hier is alles uit en alles anders, 't zal wel lukken
mij hier weer in te wennen...’
Met vochtige, droeve oogen zag hij rond in 't lage vertrekje, langs de eiken
beschotten met de geschilderde spreuken er boven; hij glimlachte tegen de
hertengeweien die aan de zoldering hingen als lichtkronen en tegen den opgezetten
uil op het buffet.
‘Is Pallas uit verveling van de akademie weggeloopen?’
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vroeg hij gekscherend den waard die hem kwam begroeten, ‘dan kom ik haar hier
opzoeken zoo dikwijls ik haar noodig heb’.
‘Top’ zei de waard... ‘ja, ja, u bent nog de oude... tja, wijn en wijsheid... de slemper
komt hier ook nog wel eens...’
Ik dacht aan Odo's hut onder de sparren en het deed mij pijn te zien hoe hij zich
glimlachend dwong tot een gelaten aanpassing aan het leven dat hij tot twee keer
toe ontvlucht was.
Den geheelen avond bleven wij zitten aan onze oude stamtafel. Wij spraken nu
veel, over zijn studie, ook over zijn verhandeling, en er kwam een zekere
opgewektheid over hem. Ja, werken zou hij, hard werken, er was nog zooveel te
doen.
Eens, midden in een gesprek, brak hij af en zeide:
‘Zeg, je moet toch maar niet bij me blijven... ik zou jaloersch worden en dat wil ik
niet... en dat is de waarheid hoor, wat ik je nóú zeg terwijl we hier zitten en ik rustig
ben... wanneer ze ooit van je houdt zal ik er blij om zijn; en ik geloof dat ze 't doet...
maar ik zou 't niet kunnen hebben samen met je te wonen en het dan te merken...’
Nog één dag bleef ik bij hem. Hij was rustig, tevreden leek hij en vol moed. 's
Avonds vertrok ik naar Venetië.
4 September. Er gebeurt niets in onze ziel dat wij niet zelf gewild hebben; wij zijn
zooals wij ons denken. Een waarheid, onloochenbaar, en hoe helder en eenvoudig!
En
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ik moest zooveel lijden om haar te leeren begrijpen! Maar ook dit is duidelijk, een
diamanten waarheid, om te kunnen scheppen moet er chaos zijn, om tot hoogste
blijheid te stijgen diepste smart.
Mijn geheele leven, tot in schijnbaar uiterlijke toevalligheden toe, een
noodwendigheid die ik zelf heb gewild! Ik ben mijzelf en draag mijn richting in mij.
Wat is de wil van een magneetnaald? Mijn noordpool is de zelfaanschouwing, de
erkenning van mijn diepste wezen. Mijn wil wil zichzelf zien en daarom plaatst hij
zich in den chaos. Hij wil zich duizendvoudig begrijpen, daarom spiegelt zijn wereld
hem duizendvoudige absurdheid. Hij wil heilig zijn, daarom zoekt hij zonde. Waaraan
zou ik mij bewust worden van mijn kracht als ik niet zwak wilde zijn; hoe mijn blijheid
begrijpen als ik niet leefde in een zelfgekozen smart?
Het was goed dat ik ging; ik word rustig. Ik voel wat ik doen moet, stil en
draagzaam zijn opdat ik leer naar mijn dieper wil te luisteren en eerbiediger zijn
richting te volgen ook al leidt zijn weg door somberheid en ellende. Aan het eind
licht het begrip der noodwendigheid: de vrijheid, de hoogste macht en zaligheid.
De mist versluiert het licht maar maakt zijn glanzen schooner.
5 September, 's middags. Een oogenblik zooals ik nooit heb gekend. Volkomen rust.
En innige dankbaarheid om mijn leed en mijn waanzin. Alsof al wat maanden lang
verborgen in mij woelde plotseling is verklaard door een
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goddelijken glans en in dit licht der genade tot stilstand en rust gekomen.
's Avonds. Wonderlijk dat ik juist nu in Ruysbroeck moest lezen. Ik had geen behoefte
iets te lezen, wat ook; het boek kwam mij toevallig in handen bij het zoeken naar
mijn passer.
Hoe anders klinkt mij nu die zoete vroomheid. Vroeger las ik hem met een
welwillende nieuwsgierigheid, met een kultuur-historische belangstelling voor
midden-eeuwsche devotie. Maar o eeuwig levende, eeuwig verrukkende wellust
dier geestelijke bruiloft!
‘Quand l'homme fait ce qu'il peut et qu'il ne peut aller plus loin à cause de sa
faiblesse, c'est la bonté infinie de Dieu qui doit achever cette oeuvre. Alors advient
une splendeur plus haute de la grace de Dieu, semblable à un rayon de soleil, et
elle est deversée dans l'âme selon les mérites, encore qu'elle ne soit ni méritée ni
désirée. En cette lumière Dieu se donne lui-même par bonté libre et par générosité
et nul ne peut la mériter avant de l'avoir.’
14 September. Ik ben verlaten. In het centrum van een oneindige wereld van
schoonheid ben ik. Als een zon wier licht tot in oneindigheid reikt omvat en koestert
mijn blijheid een gansch heelal dat chaotisch, en harmonisch terzelfder tijd, rondom
mij speelt. En toch verlaten.
16 September. Langer dan drie weken ben ik al hier. Het verwondert mij dat ik deze
stilte en eenzaamheid kan
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dragen, ja, dat ik niet anders zou verlangen dan hier zoo te blijven voortleven als ik
nu doe, alleen, in veel studie en zonder afleiding. Wanneer de vakantie voorbij is
zal het weer anders worden; ik zie er tegen op weer het oude leven te hervatten in
den ouden sleur van lugubere dorheid. - Word ik menschenschuw?
2 October. Pip is dood; voor vijf dagen is hij gestorven. Ik heb aan zijn bedje gezeten,
met Martha of Rudolf of Minka beurtelings. Ik hield zijn handje vast wanneer hij aan
de dekens plukte, dan werd hij kalmer, en zoo zat ik soms uren lang. Ik legde
regelmatig de ijsblazen op zijn hoofdje en soms goot ik hem water in den mond of
bestreek zijn droge lipjes met een penseel; dan zat ik weer stil bij hem en keek
almaar naar dat stervende gezichtje. Geen oogenblik heeft hij mij herkend. Zijn dood
was kalm.
Ik ben te Casa Bianca gebleven tot na zijn begrafenis. Niet om Minka, neen, neen,
neen, het was niet om haar. Ik kon niet weg, ik weet niet waarom; ik was er noodig,
ik hielp Martha en ik voelde dat zij dankbaar was dat ik bleef. Nu achteraf begrijp ik
niet hoe ik de kracht had al dien tijd met Minka samen te zijn. Met haar heb ik Pip
in zijn kistje gelegd en alle bloemen om hem heen gestapeld. Zij was alleen met mij
bij het lijkje; tegen mijn schouder heeft zij geleund en gesnikt en ik heb haar
voorhoofd gestreeld. Toch bleef ik rustig.
En nog verscheiden malen zijn wij alleen geweest; wanneer wij uitgingen met
Tom en Bente; en den dag na de begrafenis toen wij de nagekomen bloemen naar
het grafje brach-
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ten. Ik heb geen woord met haar over mijn liefde gesproken.
Zij bracht mij gisteren naar de boot.
‘Ik dank je Odo’ heeft zij gezegd. ‘Zal je zoo sterk blijven?’
Ik was niet sterk, ik kon alleen maar niet aan mijzelf denken.
Sedert Odo's avontuur met Elsi was Martha nog altijd eenigszins terughoudend
tegen hem gebleven. Hoeveel moeite zij zich ook gaf even lief en troostrijk voor
hem te zijn als daarvoor; zij had eenmaal zijn gedrag als lichtzinnig en zwak
veroordeeld, Odo had haar verwachting teleurgesteld, en dit feit beinvloedde
onwillekeurig haar houding. Maar de toewijding waarmee Odo Pip verpleegde tijdens
zijn ziekte en de kalme zachtheid waarmee hij haar zelf in die dagen bijstond
veranderde Martha's stemming geheel en al. Na Pip's dood ontbloeide die teere
vriendschap tusschen hen die beiden zooveel troost en toch ook zooveel onrust
gebracht heeft. Beiden waren zij ongelukkig, beiden zagen zij in elkaar een kracht
die zijzelf meenden niet te bezitten, daardoor hielpen zij elkaar juist door de
schijnbare heterogeniteit hunner karakters. Wanneer je de volgende brieven leest
zal je je verwonderen er over hoe die dikwijls wilde en cynische fragmenten - die
toch voor haar meer dan voor wie ook pijnlijk en stuitend moesten zijn - haar troosten
konden. In werkelijkheid gaven zij haar ook verdriet en groote onrust. Maar zij voelde
dat uit al wat hij schreef een vertrouwelijke aanhankelijkheid, een dankbare liefde
straalde; zij zag een kern van zachtheid in alle uitingen van zijn woede en haat. En
bovenal, zij wist dat
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zij hem hielp en het bewustzijn dat zijn grooter geest bij haar troost vond deed ook
haar krachtiger leven. Zij bewonderde hem; ook nu nog spreekt zij over hem met
haast kinderlijken eerbied en een meer dan moederlijke liefde.
In den eersten tijd na Pip's dood schreven zij elkaar nog zelden. Eerst nadat
Martha hem twee malen had bezocht schreef hij haar bijna wekelijks. Zijn dagboek
verwaarloosde hij; al zijn ontroeringen uitte hij nu aan haar.

Dagboek.
6 October. Den heelen dag weer niets gewerkt, niets, niets. O die gruwelijke leegheid,
die grauwe hel van leegheid; zij ontzet me, ik word krankzinnig. Ik, een mensch, en
dan werkeloos, machteloos een geheelen dag. Het heelal heeft een dag geleefd en
ik deed niets. Een onafgebroken scheppingsdroom moest mijn leven zijn, ieder uur
een te snel vervlogen eeuwigheid. En ik verdoem de trage, trage sekonden van dit
duldelooze bestaan.
Ik heb aan Pip gedacht, lang; en ik heb mijn tranen niet kunnen terughouden; zij
hebben gevloeid als nooit te voren; ik was zoo radeloos, zoo wanhopend. Toch ben
ik rustig geworden. Omdat ik niet meer slechts mijn eigen ellende heb uitgeklaagd?
Martha, Martha, wat heb ik om haar geleden.
Geschreven heb ik haar, heel kalm, zooals ik weet dat het haar nu helpen zal.
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10 October. Nog gaat er geen dag voorbij zonder dat Pip in mijn gedachte was.
Maar de pijn is nu een effen weemoed geworden die mijn andere sensaties niet
meer overheerscht. Ik kan lachen... en ik kan werken.
Ik voel mij gespannen; mijn nachten zijn slecht.
13 October. Als in een koorts heb ik deze akte geschreven. Hoe heerlijk, hoe
wereld-ontrukkend. Is er één mensch gelukkiger dan ik? O, te triumfeeren over alle
vertwijfeling van het leven!
16 October. Mijn heilige stemming blijft. Groot en sterk ben ik, zeker van mijn kracht,
een triumphator over het leven. Mijn liefde, mijn liefde! In deze extase voort te leven
en toch niets te verlangen! Neen, ik begeer niets meer. Wat heb ik ooit meer van
haar verlangd dan dit eene: kracht. Haar nabijheid, haar stem, haar oogen zelfs, dit
alles is onwezenlijk en ik verlangde het nooit. Gelaten kan ik nu renuntieeren, ik,
die haar diepste schoonheid bezit voor altijd.
Martha was bij mij; wij hebben gewandeld in het dal. Ik heb haar kunnen troosten,
zij dankte mij voor wat ik haar had geschreven. Dat gaf mij warme voldoening: ik
heb een ziel kunnen helpen, een blinde heb ik licht doen zien! En waardoor? Niet
door den inhoud van mijn woorden. Want ik weet niets. Zijn dood is mij een duister
en verschrikkelijk geheim. Ik weet niet waarom hij geleefd heeft en ik kon Martha
niet zeggen waarom hij gestorven is. Maar wel weet ik wat zijn dood ons moet leeren;
deemoed, renuntiatie en... levensmoed.
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22 October. Deze dagen was het werken een kwelling. Eerst wanneer mijn werk
voltooid is zal ik konstant sterk kunnen zijn. Dan is mijn leven overwonnen en dan
eerst zal ik haar zuiver lief hebben.
Het woelt, het stormt, ik vind geen rust meer... Ik kán het niet uiten. O als mijn
werk voltooid is, mijn tragedie van resignatie en levenswil.

Brieven.
1)

8 November. Met den doctor had ik afgesproken voor het symphonie-concert, maar
ik kon niet gaan. Weet je wat machteloosheid is? iets niet kunnen? O Martha, ik
móést blijven, hier, voor mijn schrijftafel moest ik blijven zitten en van woede huilen
omdat ik de kracht niet had naar een concert te gaan. Wat is het dat mij verlamt?
Minka? of de dorre doelloosheid van het leven hier waaraan ik nog altijd niet kan
wennen? Wanneer ik de straten door loop, de doodsche huizen langs naar mijn
doodsch laboratorium, dan begrijp ik niet waarom de menschen die ik tegenkom
niet allen schreeuwen van wanhoop over hun ellendig bestaan. Luid gillen van pijn,
razen van vertwijfeling moesten ze om de zinneloosheid van hun leven.
Ik ben kalmer geworden en wil je schrijven over je laatsten brief. Wat je zei van
Pip en hoe je door het verdriet nu zooveel voelt en begrijpt wat je vroeger verborgen
was, heeft

1)

Dezelfde dien Odo op de soirée bij Martha ontmoet had.
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mij meer ontroerd dan ik zeggen kan. Ja, het is waar, dat smart onze ziel verdiept
en vermooit; maar alleen dan wanneer zij ons ook sterk maakt. Weet je wat ik meen?
Zóó sterk dat je liever troosteloos te gronde gaat dan steun en berusting te vinden
in een geloof aan wat je zwakte en wanhoop wenschen. Blijf sterk Martha, bedrieg
je zelf niet; laat je niet door een quasi diepzinnige wijsheid van boudhisme of mystiek
een troost opdringen, ‘waarheden openbaren’, die je zelf heimelijk hebt verlangd.
Nog eens, liever troosteloos te gronde gaan dan onwaardig leven in een troostrijken
waan. Je bent een mensch.
Verlangen, smart en troosteloosheid, waartoe kunnen zij onze ziel niet brengen
wanneer wij zwak zijn en toegeven! Al naar onzen aard maken zij ons tot devoten,
fanatisten, quietisten, asketen, mystici, theosophen en tafeldansende
geestenkloppers. Een heimelijk wenschje; was het maar zoo; een wanhoopskreet:
zoo móét het zijn; een exaltatie: zoo is het. Dit is de genesis en evolutie van de
levenswijsheid aller eeuwen. Wees eerlijk, eerlijk, knoei niet met je zelf, wij moeten
menschen worden die leven kunnen uit eigen kracht... Wees eerlijk, vraag je zelf af
waarom je gelooft aan je moreele overtuigingen. Om de kinderachtige en onbeholpen
kosmologietjes van oer-materie's, wereldzielen en absolute geesten waarmee je
hun noodzakelijkheid bewijst of liever waardoor je ‘wijzen’, hen aan je openbaren?
Wees eerlijk; je gelooft er aan omdat je verlángde er aan te kunnen gelooven.
Fede e sustanzia di cose sperate
Ed argomento delle non parventi...
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Werp alle wijsheid van je die je niet zelf in volkomen vrijheid hebt geschapen. Ach
Martha, wij zijn nog maar kinderen, en het leven, de smart en de waarheid waren
ons tot nu nog geen ernst. Waar is een mensch die zijn smart zelf, uit eigen kracht
overwint inplaats van zich te narkotiseeren aan den waan van een ander?
Spreek niet van zieners, profeten, heilanden, wereldverlossers... Zij waren nog
geen menschen, maar zoekende, verblinde, zwakhoofdige kinderen. Ik weet wat ik
zeg: zwakhoofdigen, zij het dan ook dat zij reuzen van genie en kracht zijn in
vergelijking met het stupide geslacht hunner moderne volgelingen die hun
zoetsappige moraal en bemoedigend idealisme uit de ‘oude wijsheid’ distilleeren.
Wee die hoopvolle tijdgeestjes die de geweldige toekomst construeeren uit hun
eigendunkelijke wenschjes en meeninkjes plus een bloemlezing, ‘het vele goede
en schoone’ namelijk, van wat ‘de groote voorlichters der menschheid’ hebben
geleerd. Ik walg van den wijzen Boudha en den zachtmoedigen Christus der
twintigste eeuw. Wie hen thans vereert hoont hun werkelijke grootheid. Zij hebben
de dwaasheid en de zwakke hulpeloosheid van den kind-mensch oprecht en waar
uitgebeeld in hun leer en leven en zoo tot een vast komplex gefixeerd. Zij bouwden
bruggen van het puin waarmee de enkelingen kwamen aandragen. Dát was hun
grootheid. Die bruggen staan er nog als prachtige werken, maar voor wie over hen
heen in de nieuwe woestijnen trok zijn zij geen voorwaarde meer van voortgang.
En wij, Martha, wij hebben alle bruggen overschreden, wij dwalen in de nieuwe
woestijnen. Wij zijn meer dan
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Boudha of Christus, hun licht is áchter ons en wij keeren niet om.
Ik weet dat ik niets weet... maar ik wil zoeken niet meer als een kind dat ten slotte
vindt wat het zelf eerst heeft verstopt, maar eerlijk en sterk, zooals een mensch
moet zoeken.
17 November. Er was een uitvoering in den grooten munster, ik hoorde het toen ik
toevallig voorbij kwam. Martha, doelloos en somber langs de straten te loopen suffen
met een aldoor knagende pijn en wrok van binnen; de stad koud en donker; en dan
opeens in het klare en warme licht dier kerk te staan luisteren naar Bach!
Twee motieven waren er, één stil en van grondeloos diep geluk, een ander van
geweldig jubelenden triomf. Eerst zong het eene met heldere tenoren en zacht
galmend gemengel van orgelklanken; toen het andere, de triomf. Als een zee sloeg
hij bruisend over alle stilte heen. Maar toch bleef het geluk doorzingen, rustig te
midden van het stormende deinen; nu eens als een enkele zoete stem vol van
raadselachtige teerheid en kracht alsof er een engel was opgestaan en den vrede
bazuinde door het wilde heelal, dan weer zwaar en diep en plechtig alsof een wijs
man sprak van een wonderbare berusting. Tot de extase te machtig aanzwol en
alle bijzondere klank met haar sproeienden, ruischenden regen bedolf. En opeens
weer stilte, dan de trillende mengeling van kinderzang en ijle, hoog-zwevende
orgeltonen. Weer die twee motieven, beurtelings rijzend en dalend, elkaar omgevend,
omvloeiend, ineen smeltend
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en zich weer loslatend, ieder weer alleen zingend in volkomen zuiverheid, om zich
dan weer opnieuw te naderen, te doordringen en uiteen te wijken in hun kanonische
volging. Eindelijk het slotkoor, daarin waren beide vereend tot een geweldig triomflied,
een mateloos gedreun van hoogste vreugde en macht. Als Gods groote stem zelf,
die zijn eigen glorie verkondde.
Martha, hoe arm zijn woorden. Waren het toch vaste blokken graniet of bazalt of
marmer waarmede ik die kerk van gewijde grootheid voor je kon opbouwen. Waren
het toch glans-gedrenkte edelsteenen om er het wonder-verwovene mozaiek dier
fijne stemmen in vast te leggen op dien zwaar gouden grond van daverenden
orgelgalm; of waterspatten, of trillende zonnestofjes die ik als milliarden flonkeringen
kon laten deinen en woelen en wemelen dooreen, als legioenen lichtvleugelige
engelen kon laten zwermen door de eindeloos blauwe ruimte.
Wanneer ik Bach hoor, ja, dikwijls wanneer ik er aan denk hoe jij voor mij speelde,
zwellen mij de tranen in de oogen; en ik weet nooit of het is van geluk of weemoed.
Heb ik tóch een geloof Martha, dat mij troost en gelukkig maakt? Neen mijn geloof
is zekerheid; luister naar Bach, naar Dante, naar Goethe, Spinoza...: eens zullen
er ménschen leven, zalige, triumfeerende geesten.
19 November (dagboek). Weer van Albertus gedroomd. Wat kan mij toch dat
verongelukte zieltje schelen!
Mijn toestand wordt pathologisch. Ik voel mij zwak en nerveus, het werken vermoeit
mij; ik ben suf, het is of mijn
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hersens verweeken. En toch voel ik mijn geest in een voortdurende beweging. In
een re-aktie tegen alles, alles. Mijn geheele leven revolteert mij. Dag in dag uit het
laboratorium, knoeien, knoeien met de materie, 's avonds studeeren, knoeien aan
mijn geest. De professoren gewichtig-onbelangrijk; de studenten gewichtig, ploertig,
kwajongensachtig... O zinlooze saaiheid, walgelijke onbenulligheid van dit leven. Ik
zou willen vluchten, het gonst mij soms uren lang door het hoofd terwijl ik sta te
wegen en te koken, terwijl ik spreek zelfs met laboranten en assistenten: weg, weg...
laat ik er een eind aan maken.
Maar waarheen; de wereld is mij een groote klok die langzaam wordt
leeggepompt... ik stik in zijn absurde leegheid...
21 November (dagboek). De slemper kwam mij de geboorte van zijn tweeden zoon
aanzeggen. De jongen moest ingenieur worden, daar zat nog toekomst in. Hij had
een lang achterhoofd en eenige bulten die op een groot vernuft duidden. Of op een
zware bevalling, veronderstelde ik. De slemper werd boos: ‘Jezes, hij is nog geen
24 uur; had me toch een paar dagen in die illusie gelaten een wonderkind te hebben,
dan had ik immers zelf wel gezien of zijn kop een beter fatsoen kreeg of niet.’
Ik ben getuige geweest en heb na de aangifte den heelen middag mateloos
moeten drinken en zwetsen. Was dat onwaardig, zinloos en vervelend? Integendeel.
Hoe beminnelijk zijn de eenvoudigen, de menschen die zijn zooals zij zijn.
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Waarom kan ik wel drinken als deze gelukkige, maar niet gelukkig zijn als deze
drinker?
22 November. Over mijn kunst, Martha? Theoretiseer niet te veel, kunst wordt anders
geboren dan de meeste enthousiasten zich verbeelden. Waarom werk ik? Blindelings
heb ik gewerkt zonder te vragen waarom. En nóg kan ik werken in die zeldzame
oogenblikken van zoete verrukking waarin ik vergeet dat ook mijn kunst geen zin
heeft.
Ik heb die verzen herlezen waarover je mij schrijft; ik maakte ze twee jaar geleden.
Lieve Martha, hoe naief van je mij te willen opbeuren door een verwijzing naar mijn
eigen onmacht.
O, ons individualisme is zwakke, door en door zwakke, dekadente machteloosheid,
onze eenzame grootheid een belachelijke waan. Ons diepste, echtste gevoel is de
galgenhumor van een verscheurde ziel. Wanneer ik eerlijk was zou ik al wat ik
geschreven heb herroepen. Liever, ik zou zeggen: die quasi sterke en machtige
poëzie is in wezen zwak, de opgeblazen phraseologie, de aanstellerige krachtpatserij
van een gebroken, niets-waardige ziel die zichzelf half in ernst, half voor de grap,
een houding-van-belang wil geven. Artisten poseeren, zij zwendelen met hun gevoel.
Ik zeg niet dat ons werk niet ‘echt’ is, maar wij zelf zijn zwakke, huichelende
zwendelaars, zoo geraffineerd dat wij meestal nog ons zelf er bij bedriegen. Luister
overigens niet naar kritici, die zwendelen met hun eigenwijsheid.
Maar wanneer mijn verzen je inderdaad sterker maken wat doet het er dan toe
of ik zwak was toen ik ze schreef.

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

240
Ik weet ook niet of ik oprecht meen wat ik hierboven zei. In ieder geval is het
onduidelijk en niet meer dan een halve waarheid.
Ik ben een dwalende ziel die zweeft boven een afgrond, ik zink dieper en dieper
en dan weer stijg ik een poos. En weifelend, in verbijsterde vrees wanneer ik daal,
en bedeesd verwonderd wanneer ik mij voel rijzen, zing ik van de wonderen
waartusschen ik zweef. Maar wie boven staat hoort sterke en jubelende zangen
opwieken uit mijn grondelooze leegheid; de echo, de honderdvoudige weerkaatsing
van mijn zwak geluid.
Geloof niet, Martha, dat kunst ons troost. Ja, om mijn kunst leef ik nog, zij is het die
mij telkens weer terug brengt tot dit leven dat ik anders allang uit walging had
weggeworpen. Zij redt mij, maar om mij langer nog te martelen, om alweer opnieuw
mijn wil te zweepen naar zijn onbereikbaar verlangen. Kunst geeft geen rust en
geen blijheid dan alleen in den waan van een al te korte bedwelming. Het blijvende
dat zij ons brengt is wild verlangen, en smart, wanhopende, radelooze smart...
Een volgend maal zal ik biechten naar waarheid, Martha, vandaag ben ik niet in
staat tot een eerlijke analyse; zelfs de berekeningen voor een phosphaat-onderzoek
heb ik dezen middag vervalscht omdat ik tegen de nuttelooze verveling van overdoen
opzag. Toen voelde ik mij een schooljongen, gelukkig acht ik den professor die dit
werk au serieux neemt niet hooger dan de pedantste ondermeester. Ik blijf in stijl
wanneer ik hen bedrieg of wanneer ik twee ochtenden
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per week ga spijbelen. Maar vernederend is het bovenmate dat ik dit leven niet aan
kan, dat er dingen zijn waaraan ik mij onttrek, die ik niet durf. Ik voel mij laf en klein,
en dit gevoel maakt mij onbillijk en prikkelbaar, ook tegenover mijzelf en mijn kunst...
26 November. Heb ik je ooit verteld van mijn krankzinnigen timmerman? Ik geloof
het niet, want toen ik hem leerde kennen tijdens mijn werkmansperiode was hij nog
niet gek genoeg om bijzonder en de moeite van 't vertellen waard te zijn. Onder het
werk piekerde hij veel over God en daarom waren zijn handen overdekt met
lidteekens. Zijn redenaties sloten nooit en zijn houtverbindingen ook niet. Om de
laatste reden kreeg hij gedaan. Ik liet hem een paar weken, zoolang hij werkeloos
was, op mijn kamer slapen. Overdag zou hij werk zoeken, maar het bleek mij al
gauw dat hij in plaats daarvan zijn tijd zoek bracht met het lezen van mijn boeken.
Soms kookte, hij tegen het uur van mijn thuiskomst de aardappelen, want hij was
dankbaar en hulpvaardig zoodra God hem een oogenblik losliet. Toen hij mijn
kerkgeschiedenis had uitgelezen begon hij aan Jacob Böhme.
Nu zal hij gek worden dacht ik, gaf hem wat geld en stuurde hem weg; hij ging
de stad uit. Zijn avondlijk philosofeeren hield mij van mijn eigen werk af, daarom
wilde ik hem kwijt zijn. Dikwijls maakte hij mij zelfs uit den slaap wakker:
‘Zeg Odo... zeg... weet je nog van laatst in de werkplaats toen ik zei: God is
almachtig? nou, toen zei de kleine
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chinees: ik weet dan toch wel iets dat-ie niet kan;... van vier franken in de week zijn
buik volvreten; dat lapt-ie 'm niet... Wat mot je nou op zoo iets antwoorden? ‘God
heeft geen buik en in den hemel heb je niets te betalen’ of ‘als God 't wou dan kon-ie
't best, door 'n mirakel of door de genade of zoo iets’?...
Van avond vond ik hem terug. De doctor had mij gevraagd te komen, hij zou mij
een curiositeit vertoonen. Toen ik kwam zat mijn timmerman bij hem.
‘Kalker, philosoof’ stelde de doctor hem voor.
‘Ja ja... dat mag u nou wel zeggen’ zei de man en toen herkende hij mij. Hij werd
er aangedaan van. Hij had toch zoo dikwijls aan me gedacht, we hadden toen heel
wat afgepraat hé, en dat 't hem net precies nu moest gebeuren mij terug te zien! Hij
ging recht tegenover mij zitten, de handen op de knieën, zag mij strak aan, knikte
toen met een zelf-voldanen glimlach en zei:
‘Nou ben ik er dan toch.’
‘Hij is er’ bevestigde de doctor en nam eveneens plaats, en tot mij: ‘Kalker heeft
een nieuwe philosofie ontdekt.’
‘Ik noem 't liever de alles-in-alles-wijsheid, je kunt ook godsdienst zeggen,
alles-in-alles-godsdienst of gewoonweg godsdienst omdat alles er toch al in zit...
en daarin wéér alles...’
‘Natuurlijk, zeker... ga door...’
‘Nou... kijk... als ik iets neem, zeg bijvoorbeeld mijn broek; wat zit er dan in... een
been zeg je? Nee dat bedoel ik niet, dat komt niet uit, we moeten wat anders nemen.
Een mes. Wat zit er in dat mes? Een mes niet
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waar? Dat wil zeggen: dit mes is een mes, door-en-door een mes, of dat mes is in
een mes. Nou, precies zoo kan je ook zeggen: alles is alles, of alles is ín alles...’
‘Ha, juist...!’ riep de doctor.
‘Maar dát nou te bewijzen, zie je, want gelooven daar mot je me nu niet meer
mee aankomen... of ik ook anders ben geworden hé. Bewijzen, zonder bewijs geen
vastigheid. Nou... 't is alweer niet zóó moeilijk;... je moet er maar opkomen. Noem
me nou eens een woord, zoo maar een woord...’
‘Tafel’ zei ik.
‘Moet je goed luisteren;... tafel... tafeldáns... begrijp je al wat ik meen? Nee? dan
gaan we door. Dans-meester,... meester-knecht... knecht... knecht, knecht... ja, nou
zou je ook weer net zoo terug kunnen gaan... slagersknecht, varkensslager,
speenvarken, kinderspeen ... ja, zoo kon ik wel door gaan tot der eeuwigheid als ik
tijd van leven had, van 't een op 't ander, de heele menschelijke taal door...’
‘'t Is machtig mooi bedacht,’ zei de doctor, ‘maar nu de verklaring, je zou
bewijzen...’
‘Ja, geduld maar, dat zal ik ook,... 't is eigenlijk heel eenvoudig maar je moet er
een beetje kijk op hebben... op 't laatst gaat het van zelf zoo te zeggen. Wat hadden
we ook weer? speenvarken, jawel, en dan kinderspeen. Dat zijn drie dingen, een
speen, een varken en een kind, maar kijk nou es goed, 't eene is ín het andere en
met zijn drieën zijn 't twéé dingen. Zoo zie je dat alles deel heeft aan alles, want zoo
kan je doorgaan zoolang je maar wilt. Nietwaar,
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zeg ik varkenstong dan heb je een tong er bij en die komt in kinderspeen niet voor,
zou je zoo denken. Ho maar, ga es terug, over 't speenvarken naar de kinderspeen;
de speen is de helft van 't speenvarken en ook de helft van de kinderspeen, maar
de tong is de helft van de varkenstong en het varken de andere helft van 't
speenvarken, dus zie je het verband duidelijk, de tong is wel degelijk in de
kinderspeen. Bovendien hééft een kind toch immers een tong...’
‘Kolossaal!’
‘Je kunt van alles op alles komen, 't lukt altijd, hoe gek je 't ook verzint. Ik heb 't
dikwijls genoeg geprobeerd... en je krijgt onderdehand de mooiste invallen. Daarom
noem ik het wijsheid. Maar 't sticht je ook.., en dat is de hoofdzaak er bij. Waar je
ook van uitgaat, van de vogels in de lucht en de visschen in 't water, al ging je voor
mijn part uit van je sekreet, altijd kom je bij God terecht en dat is het móóie er van.
Alle dingen wijzen op God en dat doet je goed, en daarom noem ik het ook een
godsdienst, net zoo als je wilt, want ik laat een ieder vrij in zijn overtuiging, ieder
wordt op zijn eigen manier zalig net als Peter de Groote. Ze zeggen: er zijn duizend
wegen die tot God voeren; maar ik zeg, en je ziet 't bewezen: álle wegen voeren tot
Hem. Amen. God is 't begin en 't einde. Hoor maar: God, Godsdienst, dienstbaar,
baarmoeder, moedermaagd... nou, de moedermaagd en God dat scheelt zooveel
niet... ze hooren bij elkaar... ga jíj nou es van God uit...’
Ik begon: God... goddelijk...
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‘Halt!... lijk zeg je... een lijk is dood en God leeft: ik ben de levende God zegt hij
zelf... daar zie je dus weer: goddelijk, het leven en de dood samen, de dood is in
het leven of omgekeerd... want alles is omgekeerd ook even waar...’
‘Ha, magnifiek.’ De doctor scheen opgewonden, zijn oogen schitterden. Hij dronk
voortdurend roode wijn.
‘Nou gaan we door, de beurt is aan u...’
‘Lijk, lijk... lijkmis’ zei de doctor, ‘nou jij weer Odo.’
‘Mis-selijk.’
‘O jou goocheme bliksem, nou zijn we immers nog net even ver, nou ben je weer
op 't lijk terug...’
‘Neem me niet kwa-lijk...’
De doctor lachte brullend om deze kapitale woordspeling.
‘Daarvan niet hoor... 't is ook eigenlijk nog lang zoo kwaad niet. Je ziet 't meer
gebeuren in de wereld dat je telkens op 't zelfde uitkomt, kringloopen... de groote
Kalpa noemen ze 't ook wel...’
‘Ha, ha... verder!’ schreeuwde de doctor, ‘ik begin den boel te begrijpen: misselijk,
lijkdienst, dienstorder, order-brief, brievenpost, postelein... tsa tsa...! weet je nog
wat? nou begin ik met de philosofie,... fie... fie... viool... olie, da's 'n moeilijke, 'n
kalpa met hindernissen... ie... Ida, dadel, elleboog, boogvenster, sterrekaart,
kaartlegster, weer 'n kringloopje, sterkers, kersepit, pitoresk, Esculaap...’
‘Nou nou, die kan 't hoor, dat loopt als 'n tiet; zoo gauw lukt 't me niet dikwijls...’
‘Stilte’ raasde de doktor, ‘ik wil bij God weten waar
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de wereld op uitloopt’. Hij had tijdens Kalker's gephilosofeer bijna een liter wijn
gedronken.
‘Wereld... bol... bol... pol...’
‘He he... da's smokkelen’ riep Kalker verontwaardigd.
‘Polka zeg ik, verdomd; polka... kameel... melodrama... mama... ma-ma... ma...
Maya... a. a, 't wordt hoe langer hoe moeilijker... Aladin... dien... Dynamiet... basta!
eureka! dynamiet, dat is mijn laatste woord voor den heelen rotrommel. Haha... ik
ben er.’
De doctor plofte weer op zijn stoel neer, sloeg zich de knieën.
‘Verdomd, nu ben ik er ook... jij komt terecht op God, ik op dynamiet...’
De krankzinnige keek hem verbluft aan en zweeg.
‘Nu gaan we drinken’ zei toen de doctor uiterst kalm en schonk ons in. Nog een
uur zaten wij rustig bijeen, dronken en rookten. De philosoof verhaalde volkomen
korrekt en logisch zijn lotgevallen van het laatste jaar.
30 November. Hoe traag toch is de menschelijke geest; zoo log en langzaam gaat
hij voorwaarts, áls hij voorwaarts gaat en niet koe-dom staat te suffen midden op
zijn weg.
En de groote mannen, de denkers! ach Martha, welken zin heeft het min of meer
virtuoselijk te spelen met een instrument dat het trager volk niet kan hanteeren.
Komen wij werkelijk zooveel verder dan zij? Is de voorsprong dien wij op hen krijgen
werkelijk onze waaghalzerij waard? Wat is het hoogste dat wij bereiken?
Wijsheid? Een prijzig product in de waardschatting der
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arme onwijzen, maar hoe allergoedkoopst eigenlijk voor ons denk-monopolisten!
Schandelijker monopolie dan 't verkoopen van wijsheid bestaat niet.
Wetenschap dan? Ja, zij is inderdaad iets waard, voor haar werken wij als ezels
in een tredmolen. Waarvoor werken wij? Om onzen meester, den vadsigen molenaar,
den woekerenden graan-spekulant, het luieren wat gemakkelijker te maken. Daarvoor
klopt hij ons nu en dan eens op den schouder en noemt ons ‘heroën der wetenschap.’
Wat hebben de heroën die de ‘donkerste geheimen aan de natuur ontfutselen’
en de obscuurste Saïs-beelden onthullen, wat hebben zij aan groote en
onvergankelijke schoonheid geschapen? Armzalig resultaat van ons hoogste denken:
techniek, voorwaarde van al wat overbodig is, oorzaak van onze corruptie en
vergroeiing des geestes. Techniek, behoefte, nieuwe techniek, bevrediging, nieuwe
behoefte. En zoo gaat het voort tot in oneindige zinneloosheid. Tot dit zwakhoofdige,
impotente geslacht van nimmer-zatte ploerten zich te bersten mest en krepeert in
zijn uitgebraakte beschaving. Is er dan géén die doorziet waartoe onze ‘wonderen
der techniek’ dienen; géén die voelt dat hij in deze ‘eeuw des lichts’ een ooglooze
grot-visch geworden is die in zelfgenoegzame blindheid rondwroet op den bodem
van een stinkenden poel?
Waar is een ziel die hooge en fijne paleizen bouwt van haar gedachten en van
uit die kristallen woning luid en helder een lachende wijsheid doet schallen over de
aarde? Gevleugelde zielen moesten wij zijn die in glaspaleizen
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huisden op hooge rotsen. Of minstens als elfen moesten wij zwieren en reidansen
over zonnige weiden en slapen in bloemen en omgekrulde blaren. Licht, licht en
luchtig moest onze ziel zijn, blij en onbevreesd moesten onze gedachten spelen;
een spel van simpele gratie.
Maar wij zijn trage en plompe beestjes, ernstig en triestig kruipen wij voort en
schuilen in de slakkenhuizen die langs onze wegen liggen en waaruit de oude
bewoners al lang zijn weggerot. Wanneer wij die niet vonden om er onze slijmerige
gedachten mee te beschutten zouden we smelten in de zon en oplossen in den
regen.
Ik ben alle wetenschap moe. Toch studeer ik veel en werk hard. Je zoudt tevreden
over mij zijn, Martha. Doctor D. heeft mij zijn laboratorium ten gebruik aangeboden
en ik kom er dikwijls. Ik ondervind trouwens hulp en hartelijkheid van allen met wie
ik in aanraking kom. Het is of allen belang stellen in mij of in mijn werk. Dat geeft
mij een zachte stemming van behagen en dankbaarheid en toch drukt mij tezelfder
tijd het gevoel dat men iets van mij verwacht. Mijn verhandeling heb ik aan een paar
professoren laten lezen en zij prijzen haar, vinden haar belangrijk, een aanwinst
voor de wetenschap. Ook ík heb mijn halven- of mijn kwart-slag in den tredmolen
gedaan...
Ik weet niet of ik blij ben of niet... ik ben het alles moe. Ik geloof dat ik terug verlang
naar mijn stille leven te Harmonie. Deze wereld is mij te ingewikkeld, te doelloos,
te absurd. Haar hoogste idealen, kunst en wetenschap, lijken mij kinderlijke, zinledige
phantasietjes waarmee wij
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onszelf opwinden tot die schijn-kracht die wij noodig hebben om ons veel te
ingewikkelde leven te kunnen volhouden.
Wij, Martha, wij mannen van wetenschap, wij kunstenaars, wij dragen de schuld
der kultuur, der absurde levens-verdwazing. Wij zijn de groote bedriegers, de
ophitsers naar al maar nutteloozer beschaving; de hansworsten die de trage
menschheid voordansen langs den weg eener onnoodige evolutie. Ik ben het bedrog
moede. En toch voel ik dat ik zal moeten dansen tot ik er bij neer val.
Overigens is het maar goed dat ik mij dien St. Vitusdans heb gesuggereerd. Ik
kan mij nu in hoog-gestemde momenten, wanneer bv. een proef gelukt is of wanneer
ik een goede tabak ontdekt heb, verbeelden dat ik leef en werk voor de menschheid,
mijn trage, maar goedwillige kudde die ten laatste toch wel sjokt waar ik eens danste.
Ik kan mij verbeelden dat dit toch nog wel een verborgen beteekenis zal hebben.
Voor alles, ik kan werken, stomp, suf, als een heroïsche ezel... en mijn liefde
vergeten...
Martha, wanneer Tom in zijn elektriciteits-manie alle zolderingen en deurposten
vernielt moet je hem een betere boor koopen, die niet splintert. Maar niets verbieden;
de wetenschap moet aangemoedigd worden. Trouwens ik weet wel dat je in stilte
de burgerlijke hoop koestert dat er eens een groot man uit hem groeit. Zeg hem dat
ik hem een inductortje en een paar droge elementen zal sturen. Voor je man heb
ik bij een jood iets over gilden opgediept dat hem zal interesseeren; hij is au fond
toch maar een geleerde...
... Kan je je iets triestigers voorstellen dan een troepje
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vreemdelingen met Baedekers en kodaksen in de galerijen van een oud klooster?
Hier, dit gewelf, een sterretje, dit kapiteel drie sterretjes, ouvrage remarquable, 12de
eeuw, prachtig. De dochter kiekt den binnenhof, waaraan eigenlijk niets te zien is,
de moeder zit tegen een pilaar een sinaasappel te eten. Baedekers zijn onze
wetenschappen, een beetje praktisch, maar vooral eigenwijs; zonder hen vindt het
stompzinnige vulgus zijn weg niet tusschen ruïnes... die het niet behoefde te
bezoeken. Kodaksen zijn onze kunsten die min of meer slechte reproducties maken
van wat men niet behoorde aan te zien omdat een smaakvol begrip ervan ‘men’ ten
eenenmale ontbreekt...
1 December (zelfde brief.) Liefste Martha, wat ik je schrijf is misschien
onsamenhangend, onlogisch, en dikwijls onwaar. Laat mij begaan; neem het voor
wat het is; het klagelijke gestamel van een ongelukkig kind dat uitschreit bij... wat
ben je voor mij Martha? Ik weet het niet, maar ik zou je nooit meer kunnen missen.
2 December, (dagboek). Een klare winterdag, koud, en toch stralende zon. Voor
het eerst sedert ik terug ben wandelde ik den bergkam langs. Van af het terras van
het hotel heb ik zitten kijken in het dal, over de stad, mijn stad. Zij was een brokkelige
puinhoop; ruwe, blinkend witte steenen schots en scheef te hoop geworpen leken
de huizen en eerst bij scherper zien ontwaarde ik den regelmaat van het labyrint
dier witte, zonneblinkende straten.
Dwars door de stad slingerde het bleekgroene lint der
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rivier; effen spiegelend en beweegloos. Maar op de bruggen zag ik iets leven, kleine
krioelende menschjes en karren en wagens...
Hoe vreemd is het dit alles van boven af te zien, in één blik de duizenden levens
te omvatten die anders ongeweten naast mij existeeren. Hoe vreemd een gansche
stad te hóóren! Een grondtoon van dof en onophoudelijk gegons en daar boven uit
het knarsen van wagens over de wegen dichtbij, het snorren der trams, het
kleeden-kloppen, getik, gehamer, gestamp, geschreeuw vanuit huizen-in-aanbouw,
zingen van werkvolk op de steigers, geschreeuw van straatventers, en honderd
verwarde geluiden van verre. En bij het station, onder den vuilen, zwart-grauwen
nevel die daar het heele kwartier overwalmt, zie ik de treinen puffend en ratelend
kruipen over de grauwe viadukten. Een enkele lokomotief rijdt achteruit, met een
hol, heesch gehijg blaast hij zware grijs-wollige wolken uit. Opeens, met een hevigen,
langen gil komt een expres op de stad af. Nu nog sliert hij door de vallei, hij schiet
als een slang den tunnel in en door, een minuut later loopt hij langzaam het station
binnen.
Ik ging terug. En almaar moest ik uitzien over de stad en luisteren naar de
verwarde geluiden. En in dat wonderbare nest, dien grillig-schoonen doolhof van
verborgenheden, woon ik zelf, daar leef ik midden in; een atoom ben ik van dit groote
leven. Ik weet het, en dagelijks vergeet ik het weer.
4 December. Ik heb zoo veel lief gehad, Martha. Zelfs God; toen ik een schooljongen
was en Spinoza stuk las.
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Ik weet wat het wil zeggen de wereld te zien sub specie aeternitatis; ik ken de
verrukkende amor Dei waarin het geluk bestaat. Een levende, werkelijke, dat is een
in-mijwerkende, waarheid was mijn liefde. Maar wat was haar object?... Ik moet
glimlachen Martha wanneer ik terugdenk aan dien tijd dat ik mij zoo zoete
bedwelming indronk aan... niets, aan den gloeienden droom van mijn teel-driftigen
geest.
En wat waren mijn latere liefden?
Bente heeft haar hobbelpaard lief, zij aait en kust het. Is dit belachelijk omdat het
objekt geen liefde waardig is? Neen, haar reëele, levende liefde weet van de
onwaardigheid van haar objekt niets af. Maar ik, o Martha, ik kan niets meer
liefhebben zonder onmiddellijk te voelen dat ik op een potsierlijk hobbelpaard zit.
Hortzik, hortzik!... en dan moet ik lachen om mijn eigen malle figuur, maar
ondertusschen, hortzik! er afspringen kan ik niet en 't beest gaat er met me van door
tot het vanzelf de pooten breekt... dan heb ik nog spijt bovendien. O neen, Bente is
niet belachelijk; maar waarom heb ik Minka lief? Ik kon evengoed een andere vrouw
liefhebben, jou bijvoorbeeld, ook God... waarom niet?... of de Kunst of het
Socialisme...
‘Ik moet groot wíllen zijn, boven de dingen’ schrijf je me. Liefste Martha, dat heb
ik mijzelf dikwijls genoeg voor gehouden als ik... zwak was. En als ik zéér zwak was
hielp het mij wel eens om mij te kunnen opwinden tot de geaffekteerde vrijheid en
grootheid van moderne Uebermenschen en sensitieven. Zóó zwak ben ik niet meer
Martha om mij zóó sterk te kunnen wanen.
Wat is belachelijker dan te zeggen: ‘ik wil intensief leven,’
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terwijl men impressieloos blijft voortsuffen en tobben, wat is kleiner dan zich te
verbeelden groot te zijn? Ik kán niet meer knoeien met mijn ziel. Ik bén zwak; ik voel
mij verwoest, verlamd, onwaardig te leven.
Troost is er niet dan die ik zelf schep, een wijsheid die ik niet zelf beleef heeft
geen zin voor mij... van míj alleen hangt mijn redding af, maar ik ben machteloos
en heb geen moed meer.
6 December. Toen ik vanmorgen spijbelde en in stildroevige stemming op den berg
wandelde kwamen mij deze verzen. Onverwacht, ik heb in lang niets geschreven.
Waar ik mij wende is heel het woud betooverd,
Onder de stammen spreidt een glanzig trijp
Van ijsmos en de ruischelende rijp
Heeft wonderlijk weer boom en struik gelooverd.
Roerlooze rust omfloerst het wit gewemel:
Kristalbosch op een dik-bevroren ruit
Gelijkt het woud, en wind noch één geluid
Beweegt de bleeke stilte van den hemel.
Den grauwen berg bestolpen witter luchten,
De nevel welt en sliert over het dal
Zijn wijden sluier, welks deinende val
Verdooft de stad en haar diepe geruchten.
En peinzend, in hun zwaar-bestoven vachten
Rijen de dennen langs des heuvels zoom,
Verloren in den winterlijken droom
Waaruit zij geen ontwaken meer verwachten.

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

254
Waar ik mij wende in dezer wereld wonder
Is diepe en schoone rust. Mijn hart alleen,
Mijn hart roept weenend door de stilte heen
Om een nog dieper en nog schooner wonder.
O hart dat van uw schoonsten droom bevangen
Toch niet kunt rusten, en niet rusten wilt,
Maar roept en weent, en tot de dood u stilt
Moet almaar leven en almaar verlangen!

8 December (dagboek). Er ís nog geen wetenschap, en misschien nog geen kunst
ook. Wie weet en kan, hij zou de muziek der sferen zingen. Maar onze onbeholpen
geest preludeert nog maar op een vaag-voorvoelde melodie.
11 December. Mag ik niet meer droomen Martha? Moet ik meer belangstellen in
het werkelijk leven? O, denk je dat ik het werkelijk leven negeer of zijn relatieve
belangrijkheid loochen? Neen Martha, ik sta er midden in. Ik lees couranten. Op het
oogenblik staken er 25000 arbeiders. 't Is de derde week en de steun is gering, de
sympathie van het publiek is niet voor de stakers. En iederen morgen ga ik een
krant koopen, alleen om te zien of 't publiek soms tot 't besef is gekomen dat
stakende arbeiders per se gelijk hebben ook al hebben ze ongelijk. Als ik dan heb
gezien hoe de stand van zaken is lees ik verder: eerst het buitenland, de
herstemmingen in Oostenrijk, de troebelen in Barcelona, de vlootkredieten, de
toltarieven. Dan een speciale correspondentie uit Boekarest of Timboektoe;
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de begrafenis van een bekend stadgenoot, een millioenen-bankroet, een
bommen-aanslag...
Welk een interessanten tijd beleven we. Soms lees ik de advertenties. Ja ik sta
nog midden in het leven en wordt er min of meer als een normaal mensch door
geaffekteerd. Ik voel iets van trots wanneer een landsman den Nobelprijs krijgt; ik
word nerveus van plotselinge drift wanneer ik lees dat weer eens een soldaat tot
vijf jaar gevangenis is veroordeeld wegens insubordinatie tegen een schurk van
een officier; het schokt mij merkbaar wanneer een boot met 700 landverhuizers
vergaat. Ik ben behoorlijk thuis in Björnson tegenwoordig en koop nieuwe
handschoenen als mijn oude nog niet half zijn versleten. Ik ga uit dineeren en licht
mijn gastvrouw in omtrent Radium en Karma, overigens omtrent al wat zij maar
wenscht. Ik ga met vrienden naar den schouwburg en met vriendinnen naar
tingeltangels en dependance, alles om maar ‘in het leven’ te zijn. Een armzalig
leven!
Zeg aan je man dat ik hem dank voor zijn hartelijk schrijven en dat ik heel ernstig
er over heb gedacht om, zooals hij mij raadde, sociaal-demokraat te worden. Ja,
eigenlijk behoorde het tot ‘het leven’; wie op de hoogte is van wat er gebeurt en
eenig inzicht heeft behoort onder anderen sociaal-demokraat te zijn. Maar weet je
wat ik voel wanneer ik denk aan die 25000 stakers, die om een onnoozel rechtje te
veroveren solidair verrekken? Láten ze verrekken, denk ik, waarom zouden ze leven
ten pleziere van... van wie, van wat? En toch zou ik in mijn vuistje lachen wanneer
zij eens de stad op 25 punten in
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brand staken en 25 dood-onschuldige kapitalistjes lynchten.
Anarchistische opgewondenheid? Verkeerd begrepen en onbeheerschte
rechtvaardigheidsdrang? Sociologische onkunde? Ach Martha, ik weet heel goed
wat het proletariaat wil en waarom en hoe het wil. Maar ik zou nu eenmaal graag
eens een brandje zien, en liefst een wereldbrandje. Daar gaf ik alle rechtvaardigheid
voor en ook het maximale geluk voor het maximale aantal, want dat is toch ook
maar een kinderachtig ideaaltje.
Kan ik in dezen toestand sociaal-demokraat worden? Mijn onbekende God
behoede mij er voor ooit argelooze zielen te bedotten en te blameeren. Ik kan mij
niet meer begeesteren voor ontoereikendheden. Ik doe mee, ik onttrek mij aan niets;
en zou ik dan nog meer afleiding zoeken? Waarin? Wat zou ik kunnen beleven dat
mij het leven zelf belangrijk maakte? Ik heb tot nu toe geen ‘bewogen’ leven gehad;
een beetje ongewoon misschien, een heel klein beetje romantisch in enkele episoden,
maar ik verlang volstrekt niet naar meer beweging of romantiek. Wat zegt het voor
mijn innerlijkste gedachten of ik hen lijd in mijn laboratorium, terwijl ik een vriespunt
bepaal, tijdens een ontdekkingstocht in Tibet, of onder een bierfuif in het Casino?
Wat doet het er toe of ik terecht sta wegens een avontuurlijken tyrannenmoord of
wegens fietsen op een voetpad zooals 't mij gisteren gebeurde? Ik ben het leven
moe, in 't groot en in 't klein. Ik kon als een heremiet huizen in de spelonken van
den Hamer, zonder ooit één mensch te zien, zonder ooit iets te beleven van hun
sociale beroeringen. En toch zou ik alle smarten der wereld
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dragen, toch zouden alle menschelijke gedachten mij folteren... en verlammen ten
laatste.
12 December, (zelfde brief). Gisteren avond laat nog kwam je bezending. Dank voor
alles. Dombey and Son? Moet ik ook al aan Dickens? Vergeet niet dat jij hem eens
hebt laten schieten voor Epiktetus. Maar de mythologie staat mij op het oogenblik
beter aan, 't boek komt als geroepen, juist nu ik weer veel werken wil aan mijn
tragedie. Binnen kort stuur ik je de eerste twee akten. Of kan je niet eens zelt komen,
dan lees ik ze je voor, wanneer mijn pathos tenminste nog op jouw sympathos
aanspraak kan maken. Dat van mijn juffrouw heeft het verbeurd sedert mijn buurman
heeft opgezegd wegens burengerucht. Vroeger vond zij mijn declamaties juist
alleraangenaamst om naar te luisteren wanneer ze de wasch deed of zat te dutten
in de keuken. Ook een rythmiek-werking! Mijn andere buurman, een spaansche
kunstrijder heeft ook nooit geopponeerd. Maar die is zelf artiest en bovendien zit hij
nadat hij tegen den nacht uit het cirkus thuis is gekomen nog uren lang te
figuur-zagen, wat nog wel zoo wanluidend is. Ik heb mijn juffrouw nu plechtig
gestipuleerd mij in 't vervolg te zullen matigen. En zij matigt zich ook, n.l. in het
gebruik, dat wil zeggen in mijn gebruik, van vleesch, boter, vruchten, enz. Ook dat
lijd ik terwille van mijn kunst.
Lieve Martha, kom toch eens bij me. Je zult je verwonderen over mijn omgeving,
zoo behagelijk en gezellig. Ik verzuim niets wat ik doen kan om haar smaakvol en
mij passend te maken. Alleen zoo kan ik goed werken. Vreemd,
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niet waar? Want in wezen is het mij toch zoo onverschillig waar en in welke
omstandigheden ik leef. Waarom dan die kinderlijke zucht naar welbehagen en
gezelligheid? Ik richt mij in op het leven en toch hoop ik niets, toch verwacht ik niets
meer. Mijn werk? mijn tragedie?... Dikwijls denk ik: ‘daarvoor leef ik nog; als dit werk
voltooid is’... ik voel een diepe leegheid wanneer ik daaraan denk...
Laatst schreef een recensent: of ik niet iets beters te doen had dan dichten? Weet
jij soms iets Martha?
19 December. O donna di virtu... wil je mij voeren in je licht en troostrijk paradijs?
Martha, Martha, ik kan niet meer dwepen, ik kan mij niet meer exalteeren tot een
geloof aan mijn eigen phantasieën... of aan de jouwe. Jij met je droomerig gezichtje;
ik zie je oogen vol verdriet om mijn zwakheid en ook vol hoop. Kon ik maar gelooven
aan jouw levensschoonheid, je contemplatief geluk, je resignatie... aan al die
kinderlijke droomerijen die je als vaste waarheden ‘voelt’.
O pietosa colei che mi soccorse; ik kán niet meer dwepen.
Een blonde herderin ben je, Martha, van een idyllische schilderij; bloemen in 't
haar en een lammetje op den arm. Je gedachte-schaapjes, die zachte en teere
beestjes met hun stille oogen waarvan je niet weet of ze blij of droef kijken, drijf je
zoo maar voor je uit, waarheen ze willen en jij zelf loopt er argeloos achter te spelen.
Wanneer ze je op een wei voeren waar veel bloemen zijn en waar 't gras mooier is
dan ergens anders, houdt je hen een poosje bij elkaar en bent gelukkig, totdat ze
het weitje hebben afgegraasd,
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dan dwaal je weer verder. En jij denkt: eens zal ik wet komen in het ‘ware’ paradijs,
waar de bloemen niet welken en het gras onuitputtelijk is.
Je zult een weide vinden schooner dan je ooit te voren zag. In zilveren schemering
zal je er rondgaan met je schaapjes, zij stil grazend, en jij weer argeloos spelend
achter hen aan. Nu en dan zal je vol verwondering turen in den glanzenden mist
die alles vertoovert. ‘Nu heb ik het gevonden,’ zal je mijmeren ‘dat is het geluk.’
Martha, je zult het niet zien dat de voorsten van je kudde plotseling verdwijnen, en
dan de volgenden, een voor een, tot de laatste toe. En wanneer je dan zelf staat op
de rots vanwaar al je gedachten omlaag storten, dan zal je nóg droomen van je
geluk en klachtloos verzinken in den afgrond.
P.S. Wij zijn geen van beiden wars van sentimentaliteit, Martha. 't Is nog niet zoolang
geleden dat jij de sigaretten-stompjes van je geschiedenis-leeraar verzamelde en
ik maak mij sterk dat je nog wel eens bidt, stilletjes in een benard oogenblik. En aan
algemeene hoogere gevoelens lijdt je meer dan gezond is voor een leek. O, ik weet
dat je zelf kon dichten, je schuchtere eerbied voor zekere impotente poeëetjes is
misplaatst. En liggen mijn brieven en de versjes waarmee ik je nu en dan verras
niet ergens in een speciaal laatje van je bureau te wachten op een posthume uitgaaf
met adnotaties eener vriendin?
Wat mij aangaat, ik verbeeld mij nog steeds dat alleen Minka mij redden kan
ofschoon er ten eerste niets, absoluut niets aan mij te redden valt, en ten tweede
Minka daartoe
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't allerminst in staat zou zijn. Maar 't is nu eenmaal een idée fixe, een schwärmereitje
van mij geworden, een dichter hoort zoo zijn Beatrice te hebben. Zoo ik. Kom ik een
oogenblik tot het besef mijner zotheid dan bega ik onmiddellijk een grootere en
speel den Faust...
Martha, laten we onze sentimentaliteit op zij zetten. Je man heeft mij eens gezegd:
‘doe nooit sentimenteel, vooral niet met vrouwen, op het laatst schaam je je toch...
voor je zelf.’ Houd je man in eere Martha, hij zal zich niet dikwijls geschaamd hebben.
En wanneer je ooit gedacht hebt dat ik je meer kon geven dan hij... wat wil ik
schrijven? Ik wil katastrophen voorkomen. Denk er aan, een gezonde, zusterlijke
vriendschap, hoogstens wat moederlijke liefde... ik ben een verlaten kindje, help
me maar wat, zooals je 't altijd deed, ik vraag niet meer, ik zal nooit meer vragen.
Neen, neen, neen Martha; schrijf mij niet meer. Je brief maakte mij radeloos. Ik ben
een ellendeling, een zwakke egoïst die alleen zijn eigen erbarmelijkheid ziet; een
zieke die troost zoekt door anderen te besmetten. Ik zal je verlammen door de
suggestie van mijn onwaardige gedachten. Laat mij alleen te gronde gaan, ik verdien
niet anders.
23 December (dagboek). Het stormt buiten, ik voel mij groot. Ik heb Martha's brieven
herlezen. O mijn engel, mijn engel, jij mijn heerlijke heilige! Mijn tranen drupten over
je teedere woorden. Ik dank je zoo innig. Weer weet ik dat mijn bestaan iets bedoelt
dat boven het geluk van mijn individualiteit uitgaat. Ja, ik ben uitverkoren, ik zal
nieuwe
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wegen vinden. Ik weet dat ik arme in wezen rijk ben, onuitputtelijk rijk, en dat mijn
wroetende smart al maar nieuwe schatten opdelft uit mijn donkere ziel. Vergeef mij
dan, Martha, mijn zwakheid en weifelmoedigheid. Vergeef mij al liet verdriet dat ik
je aandoe door mijn verwardheid.
Zoo zou ik haar nu willen schrijven; maar ik wil wachten tot ik weet dat Minka
weer weg is van Casa Bianca.
Storm maakt mij altijd rustig; ik ben dan in harmonie met de natuur.
26 December (dagboek). Ik heb Martha lief. Het is mij of ik een bancirkel rond mij
trek nu ik dit neerschrijf. De Satan van mijn waanzin zal hem niet overschrijden.
Door den moed deze woorden uit te spreken heb ik de kracht hunner gedachte
gebroken. Een uitgesproken absurdheid is onschadelijk... Is dit ook het principe
aller kunst: uitspreken eener absurde smart om haar op te heffen?
Oudejaarsavond (dagboek). Angst, angst. Naar den doctor ben ik gegaan, wij hebben
uren rustig gepraat en toch is 't mij of ook toen die angst voortdurend bij mij bleef.
Ik heb hem verteld over Harmonie en van Elsi en hij luisterde, zooals hij maar
zelden doet, met de hartelijkste belangstelling. ‘Misschien had je wijs gedaan te
trouwen,’ zei hij in vollen ernst, ‘ik heb ook eens een dwaasheid ongedaan gelaten...
een goed katholiek worden.’ Later vroeg hij mij hem eens iets van mijn werk te laten
lezen, hij had tot nu toe nooit iets van mij gezien. Zou ik hem dan ook niets meer
zijn dan een object, een curiositeit als de krankzinnige timmerman?
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Hij wordt eerder katholiek dan ik krankzinnig.
Nieuwjaar (dagboek). Ik zal rust vinden, ik zal mij rust scheppen. In dit jaar zal ik tot
klaarheid komen en mij zelf erkennen in wat ik erkende van de wereld. Een chaos
heb ik in mij verzameld, nu zal ik gaan ordenen, ik voel dat de kracht er toe in mij
ontwaakt is... er zij licht.
7 Januari. Ik schreef je niet omdat Minka bij je was. Het zijn harde weken voor mij
geweest en meer dan eens stond ik op het punt naar Casa Bianca te gaan...
Laatst ging ik met Janitta en Rubanoff naar een weldadigheids-soirée ten bate van
arme ballingen. Er zou o.a. een stuk worden opgevoerd door een der studenten
gemaakt. Het was er vol, en bijna alle Russen en Polen waren aanwezig. Ik houd
van deze menschen met hun onverwoestbare blijmoedigheid. De meesten van hen
hebben niets als ellende, vervolging en mishandeling achter zich, en niets als
armoede vóór zich en toch houden zij zich groot; geen enkel die niet minstens een
allervergenoegdst gezicht zet wanneer Janitta hem een kop thee tapt uit den grooten
koperen samovar, den eenigen rijkdom der vereeniging. In zwermen zitten zij rondom
de tafeltjes cigaretten te rooken en te politiseeren. Zij zijn in aktie, er is iets dat hen
vervult en hun leven een beteekenis geeft... voor henzelf tenminste... en daarom
zijn zij blijmoedig trots hun ellende...
Het stuk, of eigenlijk was het meer een pantomime, verbeeldde de uitmoording
van een Joden-kwartier. Afschu-
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welijk! In 't eerst, gedurende de inleiding was het doodstil in de zaal maar zoodra
men begreep waar het heenging ontstond er een gespannen onrust, sommigen
gingen staan en hier en daar klonken korte uitroepen die ik niet verstond. Op het
tooneel liepen de bedreigden te hoop, beraadden zich onder hevige woorden en
angstgebaren; zij wapenden zich en droegen huisraad aan voor de barrikaden. Er
gebeurde nog niets maar toch zaten er reeds meisjes vóór mij te snikken, Janitta
was bleek en keek verschrikt rond. Het werd steeds rumoeriger. Maar toen de aanval
van een bende christenen begon, de weinigen die zich op de barrikade verweerden
werden neergeslagen, de deuren stuk-gerammeid, de huizen bestormd,
mishandelden, lijken van kinderen en vrouwen over het tooneel gesleurd, een oude
jood aan een boom gebonden en gegeeseld ... toen brak een paniek, een oproer
uit onder de toeschouwers. Meisjes huilden en gilden van opwinding, mannen
brulden. Rubanoff stond op zijn stoel te razen, als in delirium zwaaide hij met de
armen en dreigde woest tegen de spelers; plotseling sloeg hij gillend voorover en
bleef in een zenuwtoeval tusschen de stoelen liggen.
De voorstelling werd opgeheven.
Rubanoff had men in de garderobe gebracht. Toen hij was bijgekomen nam ik
hem met Janitta mee naar mijn kamer die dichter bij was dan de zijne. Nauwelijks
waren wij boven of hij kreeg opnieuw een aanval; wij legden hem in mijn bed.
In mijn studeerkamer bleven wij nu samen zitten, Janitta en ik. Doodsbleek was
zij en uit haar klein, spits gezichtje,
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van onder haar laaghangende, zwarte kroesharen, staarden haar oogen vol ontzetting
en woede. Nu en dan snikte zij en wrong de handen. Opeens stootte zij uit:
‘Zijn moeder... 't was zijn moeder...’
‘Wie, Janitta?’
Zij stamelde iets, bevende vloeken en uitroepen, in 't russisch. Eindelijk bedwong
zij zich en kon ik haar verstaan:
‘Ze hadden hem vastgebonden, en voor zijn oogen heeft hij gezien hoe zijn moeder
uit een raam gegooid werd en met een bijl doodgeslagen. Hem wilden ze verbranden,
toen kwamen Kozakken, die hebben hem geranseld en losgelaten.’
‘Waarom is hij uitgeweken, Janitta?’ vroeg ik, nadat ze een poosje zwijgend
tegenover mij had zitten snikken. En toen vertelde zij dat hij later was gearresteerd
om het verspreiden van een manifest en onder verdenking van aan een komplot te
hebben deelgenomen zes weken gevangen gehouden werd. Tijdens die hechtenis
werd hij om den anderen dag gegeeseld om hem tot bekentenis te brengen. Toen
hij eindelijk in vrijheid werd gesteld week hij uit. Sedert dien lijdt hij aan
zenuw-toevallen.
Toen zij verteld had stond zij op en ging naar Rubanoff kijken; hij sliep. Wij hebben
nog lang gesproken over de komende revolutie.
Ik wilde dat ik Rus was; ik voel mij kleiner en nietswaardiger dan ooit wanneer ik
denk aan wat deze ballingen lijden en doen. O, zij hebben een doel, zij kunnen zich
begeesteren voor een groote daad.
Martha, meer dan een volk, een gansche menschheid lijdt en gaat te gronde,...
en apatisch, machteloos zie ik toe.
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15 Januari. Weer voel ik kracht; wil om te werken en veel te volbrengen. Soms is
het mij of ik mijn liefde heb overwonnen. Of neen, niet mijn liefde, en ook niet mijn
smart, maar de vertwijfeling. Ik kan rustig aan Minka denken, zonder wanhoop. Ik
verlang niet anders dan dat zij en Arthur gauw mogen trouwen. Weet je niet waar
Arthur is?
Ik ben niet ongelukkig, maar in een weeke, lijdzame stemming. En ik voel mij
wonderlijk mild jegens alles en iedereen. En toch minacht ik alles en lach om al wat
er rond mij, en met mij, en door mij gebeurt. Alles is mij onverschillig, mijn studie,
mijn verzen... En toch studeer ik, en toch schrijf ik. Vanwaar die vreemde werkkracht,
die drang tot scheppen, tot aktief-zijn in zulk een toestand van indolente
gevoels-passiviteit? Ik begeer niets meer, ik kan niets bepaalds meer willen. Maar
wat zou ik ook nog zoeken naar een klein menschelijke bepaaldheid, ik die te gronde
ga aan mijn onuitsprekelijk, mijn absoluut onbepaald, mijn goddelijk verlangen!
Had een liefde, de liefde van een vrouw, mijn verlangen een inhoud kunnen
geven? Misschien... O Martha, wanneer een vrouw als jij mij had liefgehad... Illuzie,
begoocheling mijner zinnelijkheid? Een liefde, waarom een vrouwen-liefde? O,
wanneer ik denk dat geen vrouw mij liefheeft zóó dat zij mijn gansche leegheid vult;
dat geen mij steunt en troost dan alleen jij die mij onbereikbaar bent, die ik niet mág
liethebben al doe ik het toch... zusterlijk, zusterlijk, mijn teedere heilige, mijn engel.
Vergeef me, ik moest niet zoo schrijven... maar ik wil je niets verbergen...
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P.S. Schrijf mij Arthur's adres toch maar liever niet.
16 Januari (zelfde brief). Ik kwam den doctor tegen en liep met hem op.
Waarom ik eigenlijk studeerde? Groote God, ik moest eens de Bibliothèque
nationale in Parijs gaan zien; dan zou ik 't wel beu worden! Ja, hij had zelf ook veel
gestudeerd, zeker; nu was hij veertig, maar als jongen van vijftien dacht hij helderder
dan nu. Wij maken onzen geest tot pakhuizen van exacte kennis en theorie, en
wanneer wij met veel moeite zoo'n beetje den weg hebben leeren vinden in al den
dooden rommel dan merken wij pas dat wij zelf oude, verdorde pakhuisknechten
zijn geworden. Misschien zelfs, wanneer onze phantasie, onze jonge intuïtie geheel
is afgestorven, merken wij het niet. Soit, dan hoeven we ons niet te schamen terwijl
wij staan te doceeren.
‘Onze ziel is verdraaid, verwrongen door onze beschaving. Een slechtgeblazen
ballon die alles wanstaltig weerspiegelt. Er is geen eenvoud meer in ons en met al
onze ingewikkeldheid zijn wij dommer dan de onbeschaafdste boer die de wereld
met uitgeslapen oogen aankijkt. Vraag zoo'n vent eens waar zijn rechter oor zit, en
hij wijst 't je, zóó, direkt, met zijn rechterhand. Maar vraag 't míj of een ander
beschaafd man! Wij trachten ons eerst te binnen te brengen of wij er ooit iets over
hebben gelezen, gaan ernstig na of een rechteroor logisch, aestetisch, etisch en
physiologisch bestaanbaar is en zeggen ten laatste: “Hier zit het.” Daarbij grijpen
wij met onze linkerhand, zoo, over ons hoofd heen, in een belachelijke zorg om
onzen hoed niet af te gooien, tot
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wij met veel moeite het lelletje te pakken hebben. Of misschien tasten wij tusschen
onze beenen door in de lucht en als we niet toevallig akrobaten zijn vinden wij het
niet en zeggen: Ik heb geen rechteroor, meneer, hoe om godswil komt u tot de
hypothese dat ìk een rechteroor heb?...
Kom nu over 5000 jaar weer eens in de Bibliothèque, dan zijn er weer drie millioen
deelen bijgekomen; hoeveel moet je dán wel studeeren om beschaafd te zijn? Dan
wijzen de beschaafden hun rechteroor aan met hun linker grooten teen. Mag ík je
eens een bibliotheek inrichten? Vijftig francs op zijn hoogst kost 't je, dan heb je
alles, álles bij elkaar wat wetenswaardig is, beste uitgaven en niet eens antiquarisch.
Meenen, meenen en nog eens meenen, elk wat anders en elke meening even
inhoudloos. Millioenen meeninkjes hebben we, maar wie lééft er, wie is zelf een
ware, levende gedachte? Wie leeft er spontaan naar zijn waarachtig bestaand gevoel
in plaats van zich als een doode pop te laten bewegen door nagepraate, abstracte
meeninkjes?
Tien, twintig genieën! Wanneer ik ze opnoem zijn 't er misschien niet eens tien;
Boudha, Sokrates, Christus, Augustinus, ja wie nog meer? Dante, Eckhart, Goethe?...
goed, die er ook bij, en een stuk of wat vergeten. Christus is de grootste... en de
onwetendste. Zij voelden, zij dachten door hun daden. Alleen uit hun daden, hun
leven kunnen wij iets leeren. Een genie, een heiland hebben wij noodig om te kunnen
volgen, een voorganger, een voorbeeld...’
Wij kwamen voorbij een hoedenmagazijn waar in een
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der vensters een historische verzameling van hooge hoeden was tentoongesteld.
De doctor grinnikte.
‘Elken dag moet ik er even voor blijven staan kijken. Dát droegen ze nu voor 50
jaar, wat zeg ik, voor geen tien! En wanneer ik nú zoo'n belachelijk ding eens opzette!
Net zoo zullen de grooter geesten der toekomst schaterlachen om onze moderne
gedachtenhoeden. Zij zullen niet begrijpen waarom wij die dwaze kartonnen pijpen
op onze hersens drukten, benauwde, walgelijke dingen... met zweetgaatjes. Ze
zeggen dat het er 120 graden onder worden kan. En daar broeien we onze
wetenschappen en kunsten en philosophieën, weet ik meer, onder uit... Waar kijk
je zoo naar?...’
‘Die daar... zónder zweetgaatjes... is dat niet Christus' kachelpijp geweest?...’
De doctor schudde het hoofd, zweeg een geruimen tijd. Christus is zijn stokpaardje.
Eindelijk zei hij:
‘Neen, zie je, híj droeg waarachtig geen kachelpijp; de anderen misschien wel...
Augustinus, Dante,... maar 't waren toch beter modellen...’
‘Zonder bodem bijvoorbeeld’ zei ik.
Hij werd boos, en liep door.
‘Verdomde poëten, woord-spelers, woordenspelers! goed dan, ik heb toch liever
hun bodemlooze wijsheid dan alle moderne wetenschappen en positieve
philosophieën met hun rotsvaste grondslagen er bij.’
Ik vroeg hem te dineeren en wij aten daarop samen in Metropole. Wij tafelden
drie uren. Hij causeerde onafgebroken haast, geestig soms en altijd beminnelijk.
Hij verdedigde het Tsarisme en het Christendom en schold geweldig op de

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

269
Sociaal-Demokratie, die culminatie van klein-burgerlijkste pedanterie! Die lummels,
die valsch-zingende, in-de-pasloopende enthousiastjes met hun proletarisch
sentiment voor demokratische smakeloosheid, die impotente vrijdenkertjes, als
mummies opgerold in hun duffen moderne-wetenschapswaan...
Ik liet hem doorslaan... maar ten slotte moest ik toch lachen; een vreemde
gewaarwording, 't was of ik mijzelf hoorde spreken.
‘Je lacht me uit?’
‘Je hebt gelijk’ zei ik ‘maar ik moet nu eenmaal zoo lachen wanneer iemand gelijk
heeft.’
Hij herinnerde zich dit zelf op dien avond te Casa Bianca te hebben gezegd.
‘Ja, ja’ zei hij toen ‘wij zijn eigenlijk zwetsers, maar wij hebben gelijk, dat is al
iets...’
Bij het afscheidnemen verzocht hij mij zijn colleges over theoretische psychologie
en over Ethica niet te loopen.
‘Ik krijg mijn honorarium ook zonder dat ik jou er nog bij bedonder, er hebben zich
al meer dan 150 voor ingeschreven, arme zieltjes...’
Maar ik zal toch gaan, al was 't alleen om zijn rhetoriek; hij spreekt als een apostel.
20 Januari 't Was weer mis met mij. Suf en droevig in mijn leunstoel gezeten een
geheelen avond. In mij weer het rustelooze woelen van wrokkende woede en
radelooze verbittering tegen mijn leven dat geen zin heeft. Onnoembare angst voor
mijzelf. O Martha, hoe ontzettend! En dan in
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een vage warreling van gedachten je je leven te herinneren. Alles,... en bij elke
herinnering die verbazing, die schrik: absurd.
Wat is mijn leven; ik walg er van; een doodsche opeenvolging van verfoeide
handelingen, doelloos, die ik zelf niet wil maar die ik verricht omdat ik gevangen
ben in de maatschappij, een dwangarbeider in deze benauwde, gruwelijke, lugubere
groeve. Verzet? Vluchten? een waanzinnige wanhoopsdaad!
De maatschappij en haar zinlooze leegheid kan ik ontvluchten, maar niet mijzelf
die haar geen waarde en schoonheid weet te geven.
Geheele dagen sta ik te werken op mijn laboratorium, almaar peuterend aan
instrumenten, aandachtig wegend, aflezend, reguleerend... hoe ontzettend dat ik
dit doen kan... terwijl een wereld vergaat... Ik doe hetzelfde als alle menschen in
hun hopelooze verblinding, mij voorbereiden tot een kultuur zonder zin!... En terwijl
ik dit bedenk word ik toch tot stikkens toe vol van woede omdat ik niet kan opstaan
en gaan schrijven aan mijn dissertatie.
Getallen en figuren warrelen mij door het hoofd. 0,392 zie ik voor me; de titer van
een vloeistof dien ik verleden week maakte; 0,392! alsof ik een zwakhoofdig student
ben die zich overwerkt heeft. Ja, 0,392 is de titer... de menschheid gaat te gronde
aan haar waanzin, ik zie het... maar ik dóé niets, ik zit hier machteloos, ik kan haar
niet redden, ikzelf ben een gebrokene, een verbijsterde.
Ik wil lezen. Een paar regels, en dan merk ik dat ik niet gelezen heb, met het boek
dichtgeslagen op mijn schoot
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blijf ik zitten, kracht genoeg om het weg te leggen heb ik niet. Ik zie weer cijfers, ik
begin te tobben over Minka en Elsi... ik reken uit 't hoofd een fout na die ik van
middag gemaakt moet hebben, ik martel mij af met de gedachte dat ik nu toch
werken moest inplaats van op mijn karpet te staren. Maar wáárom werken, waarvoor?
Een zenuwzwakke, onwaardige dekadent ben ik geworden, schande, schande!
Aan jou ben ik gaan denken, Martha, en dat heeft mij kalmer gemaakt. Ik zou willen
bidden, languit op den grond gestrekt, in diepsten deemoed zou ik willen bidden.
Maar tot wie, tot wat? Wanneer jij bij mij was zou ik voor jou knielen en bidden om
ik weet niet wat. Misschien zou het mij al troosten dat je mij aanzag en stil bij mij
bleef zitten. Ik zou weten dat één ziel mijn groot verlangen begreep.
Ik ga langs een steilen bergkam, een duistere afgrond ter weerszijden; het nevelt,
ik weet niet waar ik ben, of ik vooruit ga of achteruit; ik wankel tusschen waanzin
en wijsheid; Martha, ik zoek, angstig, en hoe verder ik zoek hoe meer ik voel dat ik
mij verlies.
Ik ben niet meester meer over mijn geest. Niet méér! Ik ben het nooit in waarheid
geweest; er heeft nog geen mensch geleefd die zichzelf richtte. Ik ben een bevrijde
slaaf, maar nog heb ik de kracht niet mijn vrijheid te gebruiken. Een tumult van de
tegenstrijdigheden aller eeuwen woelt in mijn geest en ik heb de rust niet om mij te
bezinnen. Maar ik zal mij rust scheppen.
O hoe verlang ik terug naar mijn hut in het bosch. Daar
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alleen heb ik rust gekend, uren lang, ja dagen soms. De zoete geur van mijn
kamperfoelie voor het raam, de morgendauw, de witte nevels en de gouden zon
over mijn sparren! En ik, eenzaam en rustig te midden van al die schoonheid...
PS. Nog twee uur heb ik gehoorzaam en tevreden gewerkt. Dank, dank Martha.
25 Januari, Jij bent het die mij groot maakt. Neen, neen, zeg niet dat ik groot ben
uit mijzelf. Ik weet dat ik tot klaarheid en evenwicht zal komen door eigen kracht.
Maar jij hebt mij die kracht gewezen. Mag ik je dan niet mijn heilige noemen en mijn
engel?
Wanneer ik aan je denk voel ik een zonnigen glans over mijn ziel strijken en ik
ben gelukkig in de diepste versombering of in de wildste pijn. Dan voel ik dat ik een
toevlucht heb in jouw stille, rustige ziel, een onschendbare woning waarin ik veilig
ben; een onontwijdbare tempel van waaruit ik glimlachend en medelijdend neerzie
op het absurde leven dat mij vermoorden wil en dat ik door jou zal overwinnen.
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[VIII]

Na dezen brief heeft Odo niet meer aan Martha geschreven. Rudolf, die hem bezocht
toen hij juist in deze dagen in stad zijn moest, hield hem voor dat deze
correspondentie hem wel schijnbaar wat verlichting kon geven en sterker maken,
maar in werkelijkheid moest verzwakken door hem weer afhankelijk te doen voelen
van een ander. Odo zeide toen niet veel en beloofde niets, maar toch heeft hij na
dit bezoek van Rudolf niet meer geschreven; alleen een kort briefje op Tom's
verjaardag waarin hij zei dat ‘alles goed ging’ en dat hij over een paar weken eens
komen zou. Omdat zij dan juist op reis gingen en daarna jij zoudt komen logeeren
moest Martha hem afschrijven tot begin Mei. Hij antwoordde per briefkaart: ‘tot Mei
dan.’ Daarna hebben zij niets meer van hem gehoord tot den dag voor zijn dood.
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In zijn dagboek noteerde Odo dit:
29 Januari. Rudolf heeft 't alweer bij 't rechte eind; welk een bezadigd en wijs
man!
Weer moet ik leeren stil te zijn, alleen, aan mij zelf overgelaten. Eerst nu voel ik
duidelijk hoe ik maanden lang op Martha geleefd heb. Hoe heeft het mij getroost
zoo al mijn ellende veilig bij haar te kunnen neerleggen. Ja waarlijk, een neerleggen
was het van zware, verpletterende lasten. En als ik dan gerust had bij haar en zij
sprak tot mij met die wonderlieve stem, dan werd ik weer sterk en kon ze weer
opnemen en verder sleepen.
Ik zal haar niet meer schrijven; ik wil geen troost dan dien ik schep uit eigen kracht.
O, ons leven is niet een leeren van buiten af, maar een inwendig ontwaken; ik wil
rustig mijn dag verwachten.
Ik wil ook niet meer schrijven in dit dagboek, ook dit is zwakheid en zelfbedriegelijk
troost zoeken.
30 Januari. ‘Op zich zelf staan’ zegt Rudolf.
Heeft ooit één groote ziel alleen, op zich zelf, gestaan? Had niet elk die iets wilde
tot nu zijn waan waarom en waardoor hij wilde, een vóór-oordeel zijner liefde? Ik
heb Minka lief; en ik heb Martha lief; maar de waan dat een liefde mij redden zal is
gebroken.
Alleen! Vrije, zelfstandige schepping van het eigen leven! Was het niet ook míjn
dogma?
Alles ontzinkt me...
Ik wíl niet meer schrijven, ik wil rust, bezinning...
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Volgens den doctor en Janitta, met wie Odo in de laatste maanden van zijn leven
het meest omging, was hij over 't algemeen als gewoonlijk: wispelturig en aan
afwisselende buien van blijmoedigheid en neerslachtigheid onderhevig die óf zonder
óf bij zeer onbeduidende aanleiding optraden. Maar deze buien waren niet talrijker
en verliepen niet anders dan vroeger. Wel meenden zij dat hij nog eenzelviger was
geworden, zich meer aan gezelschap poogde te onttrekken. Maar zij schreven dit
toe aan zijn werk. Inderdaad heeft hij in dien tijd zwaar gewerkt en zich vooral veel
met zijn dissertatie bezig gehouden. Zijn hospita vertelt dat hij soms tot diep in den
nacht studeerde; hij liep dan heen en weer in zijn kamer zoodat zij van het gedreun
boven haar hoofd niet slapen kon. Hij werkte rusteloos, zelfs gedurende zijn aanvallen
van zwaarmoedigheid. Herhaaldelijk zeide hij tegen Janitta dat hij nog voor de
zomervacantie zou doctoreeren.
Ieder met wien hij in aanraking kwam vond hem normaal. De doctor, die veel met
hem philosopheerde vond hem rustiger, levenskrachtiger in zijn beschouwingen,
minder spontaan, maar klaarder, doordachter.
Hoe kon hij er dan toe komen, Minka, jou dien vreeselijken, haast krankzinnigen
brief te schrijven? Hij zelf noemde het later een komedie, een valsche spekulatie
die hij bewust uitvoerde met de bedoeling je tot wanhoop te brengen en dan je
daarna door kalmere brieven weer tot zachtheid en medelijden te stemmen. Was
dit werkelijk zijn bedoeling? De eenige? Ik geloof eer dat hij schreef in een oogenblik
van instorting, van volkomene onbeheerschtheid, en later
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toen hij niet meer begreep zoo iets te hebben kunnen doen deze reden verzon.
Odo's laatste lyrische gedicht: (dagboek 23 Februari).
Eens had ik bloemen lief en was om 't springen
Van beekjes blij zooals een eenzaam kind;
En droomend zocht, en onder spel en zingen,
Ik 't leven door naar wat ik nimmer vind.
Mijn waarheid zocht ik en ik droomde een logen,
Om 't eigen zelf heb ik mijzelf bedrogen.
Ik heb verlangd naar lippen die mij kusten,
Naar 't lachen van een diep geliefden mond;
Aan 't hart der vreugde wilde ik eindloos rusten,
Één lust mijn leven en één enkle stond
Waarin een vreugde-god zijn eeuwge droomen
Verwerklijkte tot levende phantomen.
Ik heb verlangd te lijden en mijn dagen
Met rouwend weenen om mijn leed vervuld;
Een gansch heelal van weedom moest ik dragen;
Ik was een god van smarten die zich hult
In 't rood gewaad van menschelijke zonden
En 't heerlijk hoofd met doornen heeft omwonden.
Ik heb verlangd, en was van liefde dronken;
Der eeuw'ge schoonheid wist ik mij gewijd;
Mijn handen beefden en mijn blikken blonken
Wanneer ik bad tot uw almogendheid,
Mijn Muze, die mijn doodziek hart het leven,
En 't leven schoonheids weerschijn hebt gegeven.
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O hart dat nu van allen troost verlaten
Noch trots, noch deemoed, noch devotie voelt;
Dat niet meer liefhebt en niet meer kunt haten,
Noch weet waarheen dit eenzaam droomen doelt;
Uw zin en waanzin bei hebt ge verloren;
Wat ge verlangt is dood of ongeboren.

Half Maart kwam hij in Florence. Als motief voor zijn komst gaf hij op te willen
onderzoeken of hij niet ergens in Italië zijn studie zou kunnen voltooien. Hij werd
ziek, zeide hij, van almaar datzelfde leven onder diezelfde menschen die altijd
hunzelfde plichten met denzelfden dwazen ernst en onnoozele nauwgezetheid
vervulden en hun armzalige genoegentjes met altijd dezelfde voldaanheid genoten.
Die versufte, versteende stad! Onhoudbaar vervelende burgerlijkheid... enz.: de
oude chronische wereldwalging.
Natuurlijk raadde ik hem aan te blijven waar hij nu eenmaal was. Hij zou er het
gauwste klaar komen. En was niet overal het leven precies hetzelfde? Een paar
maanden hoogstens zou hij hier in de illuzie van een geheel nieuwe omgeving leven.
Ja, dat gaf hij toe, maar juist die paar maanden van afleiding en nieuwe indrukken
had hij noodig... Voorloopig zou hij een week of wat blijven en bij mij logeeren.
Kwam Odo werkelijk met deze bedoeling? Ik geloof eer dat hij zonder eenigen
bepaalden opzet kwam, alleen maar gedreven door een radeloos gevoel ‘het eindelijk
met mij te moeten uitmaken’. Hóé wist hij niet, want dat hij in ernst er aan gedacht
zou hebben mij te vermoorden zooals hij later in zijn dagboek bekent, is voor mij
onaan-
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nemelijk. Ook dit voornemen moet een krankzinnig oogenbliks-impuls geweest zijn.
Want de hartelijke wijze waarop hij van af 't eerste moment onzer weder-ontmoeting
met mij omging was even ongekunsteld als zijn kinderlijke opgetogenheid over de
musea, de gebouwen, over al het nieuwe van een voor hem nog vreemd land
waarvan hij veel had verwacht.
Tot mijn verwondering voelde ik mij dadelijk volkomen op mijn gemak met hem
en na een paar dagen speet het mij zelfs dat hij weer spoedig zou heengaan. Ik
was óók eenzaam, Minka, ik had verdriet en het deed mij goed iemand bij mij te
hebben dien ik kende, die mij begreep, en van wien ik hield.
Wij waren weer vrienden als vroeger, er scheen niets meer tusschen ons te zijn
dat onze vriendschap stoorde. En met diepe vreugde meende ik te zien hoe Odo
veranderd was. Rustig kwam hij mij voor, vol van een milde belangstelling voor al
wat er gebeurde, vol van een krachtige opgewektheid. Was het alleen zijn
enthousiasme over Florence dat hem zoo levendig maakte? ‘Hij is sterk geworden,
hij heeft overwonnen,’ dacht ik en verheugde mij over onze herboren vriendschap.
Maar toch, wanneer ik alleen was en mij bezon voelde ik dat deze verhouding
niet kon voortduren, dat wij niet naast elkaar als vrienden konden leven en onze
liefde quasi negeeren. Over jou, Minka, spraken wij de eerste dagen niet, we
noemden je naam zelfs niet. Ja, ik herinner mij zelfs niet dat wij ooit over Casa
Bianca of Martha hebben gesproken.
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Maar elken dag werd mij dit zwijgen ondragelijker.
Na een week ongeveer begon het konflikt.
Wij waren vroeg naar Fiesole gewandeld. Langs de olijfgroene, warm-donkere
heuvels met hun stille, mysterieuse cypressen; met hun vervallen muurtjes, en hier
en daar een wit huisje er tegen aan of een klooster of een torentje op den top.
Beneden kronkelde de zilver-schitterende Arno door de zon-trillende vlakte waarin
verspreid de dorpen te blinken lagen; midden-in Firenze; de bergen, vaalblauw,
vernevelden aan den horizont. Als de achtergrond eener oude schilderij was het
landschap; van een tooverachtige stemming die gedroomd lijkt. Zoo is de natuur bij
ons alleen maar op zwoele lentemorgens of soms wanneer er een onweer voorbijtrekt
zonder dat het tot regenen komt en alles schemert in een blauw-violetten gloed.
‘Het land van da Vinci!’ zei Odo verwonderd.
Wij spraken over de schilders. Het meest was Odo getroffen door Botticelli. Hij
noemde hem ‘modern’. Ik begrijp, Minka, wat hij bedoelt; zijn eigen droomende,
onbevredigde ziel vond hij in Botticelli terug.
‘Wanneer ik schilder was zou ik zóó moeten schilderen; ik sta voor dat werk alsof
ik het zelf gemaakt had, een vreemde sensatie die ik ook altijd krijg bij muziek van
Beethoven... maar nooit van Bach. Wat hebben Botticelli en Beethoven gemeen
dat zij mij eenzelfde sensatie geven? Objectief misschien niets. En wat heb ik met
hén gemeen?
't Is een feit... dat is de nieuwste philosophische dood-doener bij ons... alsof een
feit nooit een wonder was!... Maar ik geloof dat het dit is, Botticelli en Beethoven
zijn
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beiden realisten en idealisten tegelijk. Zij willen een schoonheid die er niet is, die
zij nog maar droomen, en tóch een aardsche, een menschelijke, levende schoonheid.
Botticelli schildert een lente zooals hij verlangt dat zij eens over de aarde zal
rondgaan, zwanger van menschelijk geluk. Een droom, wereldsche, moderne
romantiek. En die wonderbare, violette schemering waarin zijn gestalten gaan bestaat
ook niet; maar áls zij ergens bestond zou het op aarde zijn, 's avonds of 's morgens
over een weide in een stil bosch. En Beethoven, ook hij verlangt naar zielen die er
niet zijn, maar menschelijke.
Angelico, net als Bach, kent alleen hemelsche schoonheid. Angelico begrijpt niets
van deze aarde, verdoemden kan hij niet schilderen; hij schouwt alleen het paradijs,
een tuin vol bonten glans van bloemen en engelen-gewaden en schitterend gouden
licht.’
Op den terugweg, toen wij langs het kerkje van San Dominico kwamen, viel het mij
in, dat daar een Madonna van Angelico is. Wij gingen binnen. Een frater trok het
gordijn voor het stuk weg en wij zetten ons neer op een bank recht er voor. De
schilderij had op Odo een geweldige uitwerking. Hij verzonk geheel in de
beschouwing er van en scheen eindelijk in een soort extase te geraken, zijn oogen
vulden zich met tranen. Achterover leunde hij in de bank, roerloos, de handen hield
hij gevouwen in den schoot. En met een uitdrukking van teerste vreugde en tevens
van onuitsprekelijke droefheid staarde hij onafgebroken naar die Madonna.
Ik herinnerde mij toen plotseling dat ik hem den vorigen
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dag, in Pitti, in een dergelijken toestand had gezien, ook voor een Madonna...
Hij dacht aan jou, Minka... en aan den bambino, het ‘Gotteskindlein’ dat hij van
jou verlangd had. Dit begrijp ik eerst nu, nadat ik zijn dagboek gelezen heb.
‘Minka... zij lijkt op Minka’ stamelde hij eindelijk en zag mij verschrikt aan.
Ik zag niet de minste gelijkenis en zweeg.
Wij gingen naar buiten. Toen hij zijn ontroering nog nauwelijks meester was vroeg
hij mij:
‘Ben je nooit meer bij haar geweest?’
‘Even’ antwoordde ik, ‘zij heeft mij terug gestuurd.’
En weer verzweeg ik wat je mij gezegd had toen je mij gaan liet, ik kón het hem
niet zeggen.
‘Ik heb haar ook nog gezien’ zei hij zacht, ‘maar dat was toevallig... toen Pip stierf...
Ik heb haar ook eens geschreven, heel kort geleden...’
‘Ik weet het’ zei ik.
Hij toonde zich niet verwonderd er over dat ik het wist, hij boog alleen het hoofd
en mompelde:
‘Zoo... schrijft ze je...’
En na een lang zwijgen:
‘Hoor eens... ik zal 't jelui nog wel meer lastig maken, ik kan 't niet helpen, soms
ben ik als krankzinnig en ik wil het niet opgeven...’
Toen vertelde hij hoe hij dien brief aan jou, uit dwaze spekulatie, had geschreven.
Den volgenden dag moest ik Odo aan zichzelf overlaten; ik had iets te doen. Eerst
laat in den namiddag kwam hij
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thuis. Hij was weer in Fiesole geweest en... had er een kamer gehuurd voor een
week. Een groote werklust was bij hem opgekomen, plotseling, en hij voelde zeker
dat hij daar zou kúnnen werken. Dien zelfden avond nog ging hij er weer heen. De
frater van het kerkje van San Dominico vertelde mij later dat Odo dien morgen in
lange contemplatie voor Angelico's Madonna had gezeten en ook de volgende
dagen herhaaldelijk was teruggekomen.
Na vier dagen schreef Odo mij 't volgende briefje:
‘Welk een rustig geluk, Arthur; ik werk hier zooals ik nog nooit gedaan heb. Het
daagt, alles klaart zich in mij wat ik maanden en maanden heb omgedragen. Kom
mij niet storen, laat mij nog drie dagen zoo doorwerken en, wanneer ik niet al eerder
bij je terug ben, kom dan in de volgende week eens luisteren naar mijn tragedie.
Maar niet eerder, ik wil geen afleiding; mijn geesten zijn subtiel en schrikachtig, ik
heb hen alleen voortdurend onder mijn ban wanneer ik zwijg en denk.
Zij leven van uur tot uur om mij heen, hun wereld is mijn eenige werkelijkheid. Op
de realiteit sla ik geen acht, zij lijkt mij een vage droom. Mijn morgen- en
avondwandeling, ik weet niet waarheen, ik weet niet hoelang; de menschen die ik
tegen kom lijken mij schimmen. Maar overal leven mijn helden, mijn goden; zij
bezielen alles en spreken uit alles. Een vrouw speelt met een klein jongetje langs
den weg; ik zie even vluchtig, absent, toe; ik vang een enkel lief woordje op; en
spontaan ontwerp ik een scène waarnaar ik lang had gezocht. Zonder eenige
inspanning komen
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de verzen, en onmiddellijk volmaakt van klank en rythmiek. Een wolk, een herder,
een eenzame cypres, bij al wat ik half-droomende zie dringen zich de wonderbaarste
phantasieën aan mij op. Ik behoef niet te denken, ik doorleef slechts...
En soms, heel even, wanneer ik lang heb zitten schrijven op het warme terras
van mijn ristorante, word ik wakker en zie dan met een eindelooze verwondering
de ontluikende lente rondom mij, en een rilling van weeë wellust, van onbeschrijfelijke
en nooit-te-gelooven blijheid vloeit door mij heen. Ik denk aan Botticelli... en aan
mijn hut in Harmonie. Tot ik mij opnieuw vergeet; en in den tooverschemer van mijn
eigen innerlijke, bontbloemige lente-wereld omga, zwanger van groote en nog nooit
gesproken gedachten. O, ons leven is een eeuwig ontwaken tot al maar rijker
schoonheid en vreugde.
Laat mij met rust, nog drie dagen’.
Maar voor deze drie dagen om waren kwam hij al terug. 't Ging niet langer, zijn
werk-extase was voorbij. Hij had onbegrijpelijk veel gedaan; zijn geheele drama
omgewerkt. Toch was hij niet er mee tevreden en de volgende dagen was hij nerveus
en somber.
Meer en meer begon ons nu onze verhouding te drukken. Het benauwde mij
alleen met hem te zijn, ik voelde dat wij beiden angstig waren voor iets dat er zou
moeten gebeuren wanneer wij over jou spraken, Minka, en dat wij dit toch eens
zouden doen.
Nog een halve week ging zoo voorbij. Toen kwam de uitbarsting.
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Wij waren in 't klooster van San Marco geweest en hadden daarna gewandeld, tegen
den avond eerst waren wij thuis gekomen. Onder die wandeling had Odo voor 't
eerst gesproken over Casa Bianca, verteld van Pip's dood en ook van jou.
Maar gewoonweg, alsof het hem gemakkelijk viel en vreugd gaf zoo over je te
praten. Mij bracht het in verwarring en telkens trachtte ik het gesprek op iets anders
te brengen, maar zoodra wij spraken over zijn dissertatie, over schilderijen of wat
ook, werd hij absent; het scheen alsof hij over niets kon denken dan wat met jou in
verband stond.
Na tafel slenterden wij nog een beetje door de stad. Het was reeds leeg in de
straten, vroeger dan anders, om den Zondag. Doelloos liepen wij rond en traden
ten laatste zonder te weten waarom een kerkje binnen; misschien trok het
lichtschijnsel dat uit twee kleine boogvensters naar buiten straalde in de weifelende
schemering ons aan.
Er werd gepreekt en wij bleven achteraf, tegen een pijler geleund, staan luisteren.
Een forsche kerel sprak met luide, geestdriftige stem; hij leek meer een volksredenaar
dan een priester. Zijn gebaren rustig en krachtvol, zijn geheele voorkomen imposant.
Hij sprak over de onrust en den strijd in huiselijk en maatschappelijk leven, over den
boeren-oorlog en de dreigende andere oorlogen, over verdraagzaamheid tusschen
huisgenooten, de gemoedsrust van den waren christen enz... een banaal preekje.
Maar de intonatie van zijn groote stem, de nobiliteit van zijn gebaar en de rethorische
juistheid waarmede hij zijn pathetische phrasen rang-
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schikte maakten het toch tot een genot hem te hooren. Er was één zin die
herhaaldelijk in zijn toespraak terugkeerde en waarmee hij haar ook besloot:
‘Pregate, pregate di Christo redentore la riposa e la tranquillità’. Toen ik naar Odo
omzag vond ik hem voor een altaar in het zijschip zitten; hij hield de handen voor
het gelaat en snikte onbedaarlijk. Ik leidde hem naar buiten en wij gingen huiswaarts.
‘Ik ga heen’, begon hij onderweg, ik vind geen rust, nergens, en bij jou heelemaal
niet... hoe is 't mogelijk dat ik hier bij je heb kunnen leven.., 't kán niet langer...’
Op mijn sopha lag hij te rooken. Ik zat tegenover hem en keek de Avanti door.
Plotseling stond hij op, liep even heen en weer en zei toen:
‘Arthur... Arthur... weet je waarom ik gekomen ben?’ Vlak voor mij stond hij,
vaal-bleek en starend met verwilderde oogen, als ontzet over zich zelf. Toen ging
hij weer zitten, rookte verder en zei eindelijk weifelend:
‘... Omdat het uit moet zijn...’
Er werd geklopt. Het meisje van mijn hospita bracht thee en taartjes.
‘Sera,’ zei ze, en wij beiden eveneens, ‘Sera’. Daarop schonk ik thee en wij bleven
weer zwijgend zitten, ik lezend in de Avanti, hij zenuwachtig rookend.
‘Zeg... Arthur,’ begon hij opnieuw, ‘nu moet er toch een eind aan komen... een
van ons tweeën moet er van tusschen... dat voel je toch wel... en verdomd... ík wil
het niet zijn...’
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Ik haalde de schouders op, wilde gaan spreken, hem kalmeeren, zeggen dat... ik
wist niet wat ik hem zeggen zou. Op hetzelfde oogenblik zag ik Albertus' revolver
tusschen ons op tafel liggen. Ik nam haar snel op; Odo lag mij roerloos aan te loeren.
‘Ja... schiet jij maar... wie je wilt...’
Ik schoot over zijn hoofd heen den tuin in, een ruit brak en rinkelend vielen de
stukken glas naar beneden. Eerst nadat ik de revolver weer op tafel had neergelegd
dacht ik er aan dat er nog meer kogels in moesten zitten. Maar 't was of dit eene
schot de spanning had opgeheven en ik liet de revolver liggen, ik wist dat er niets
meer gebeuren zou.
Mijn hospita en haar meisje kwamen aanhollen. Wat er was...?
Niets, niets, een onhandigheid...; ik gaf mij een pose, mikte op het meisje dat
schreeuwende wegliep en liet de juffrouw de scherven opnemen.
Toen zij weg was hebben wij kalm samen gesproken. Hij was nu zacht en gewillig.
Ik vertelde hem van je besluiteloosheid en onrust, zei hem nu ook eerlijk dat wat er
ook gebeurde, hij toch geen hoop moest hebben dat jij hem ooit zoudt liefkrijgen.
‘... Als ik het maar wist... dan zou ik 't kunnen dragen... als ik wist dat ze van je
hield zou 't goed zijn... geloof dat toch... ik zou er blij om zijn en weer rustig worden...
maar opgeven kan ik niets...’
Ik beloofde hem dat hij 't weten zou zoodra jouw houding tegenover mij veranderde.
Den volgenden morgen ging hij alleen naar de Primavera; 's middags vertrok hij.
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28 April (dagboek). Ik heb dit dagboek herlezen en mijn eerste indruk is dat ik
inderdaad niet thuis hoor op deze wereld. Op déze wereld. Ik ben er een paar
tientallen, een paar honderdtallen jaren te vroeg. Of dit nu wel zoo evident volgt uit
den rammelenden warboel van onzin dien ik in dit boek heb uitgestald weet ik niet,
ik voel het maar zoo. Ik heb dikwijls gelachen onder het lezen, en gehuild ook, om
al het gemartel dat ik mijzelf heb aangedaan, onnoodig, ja absoluut zonder eenigen
zin. Andere menschen worden door smart gelouterd, berustend, wijs. Zij leeren, 't
is merkwaardig, juist op 't kritieke moment renuntieeren, zij komen tot inzicht zoodra
alle uitzicht hen voorgoed is ontnomen, zij worden herboren op 't oogenblik waarin
zij hun laatsten snik dachten te geven. En als geestelijke zuigelingen leven zij dan
verder genoegelijk en wel-voorzien van gezonde en voedzame wijsheid tot het eind
hunner dagen. Maar ik heb het doel voorbij geschoten en het spijt mij waarlijk niet.
Wat ik zie uit deze bladen is dat ik anders, wezenlijk anders ben dan de menschen.
Ik kan niet leven in hun muffen atmospheer, ik walg van hun tevredenheid en
behagen. Het is duidelijk dat ik nooit aan hen wennen zal, elke poging tot
accomodatie is averechts uitgekomen.
Is het alleen het feit dat ik denk en zij niet, dat ons onderscheidt? Ja, zij denken
niet, zij aanbidden de mummies van een paar oude gedachten. Wat eens een
enkeling dacht fixeeren zij tot een dood, eeuwendurend vooroordeel waaraan zij
zich vastklampen tot eens een sterker geest het hun ontrukt, iets verder denkt en
zijn nieuwe gedachte opnieuw door hun trage massa voor een paar eeuwen laat
vastleggen. Een
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nieuwe phase des geestes treedt in... de menschheid staat ‘een sportje hooger op
de ladder der kultuur,’ etc., etc.
Is dat alles? Is dat denken? Losmorrelen wat met veel moeite is vastgebonden
om 't een eind verder weer te laten staan? Evolutie, oprollen, uitrollen, weer oprollen,
thesis, antithesis, synthesis... ad infinitum. Kan het absurder? En daaraan moet ik
meedoen? Daarvoor heb ik mij ooit begeesterd? Maar aan dit absurde proces werk
ik zelfs mee als ik níét denk! Waarom zou ik verder gaan, waarom met bedachtzame,
evolutionnaire stappen langs alle tusschenstations wandelen, terwijl ik weet in geen
van hen ooit te kunnen blijven? Waarom zou ik tornen en morrelen aan sociale en
ethische instituten en hen langzaam wijzigen tot even onbestendige en even absurde
andere; waarom nieuwe ideeën ‘ingang doen vinden’, die even zinneloos zijn als
de oude?
Of zal ik toekijken. ‘Beschouwend leven’ heet dat. Men leeft dan ‘innerlijk’ of ook
wel men staat ‘boven het leven’. Armelijke, machtelooze zieltjes...
Wanneer ik zoo doorga word ik breedsprakig. En dit boek is toch al eentonig, te
veel herhalend, om niet te zeggen zeurig. Bovendien wil ik niets meer betoogen,
volstrekt niets, mijn heele leven was een doorloopend en welsprekend betoog van
mijn overbodigheid. Ik wil alleen maar een eind maken aan dit dagboek. Ik heb het
herlezen, en erken dat het allermalst is. Allermalst, dit is werkelijk het gemoedelijkste
woord dat ik er voor vind. En nu ga ik het slot schrijven; omdat ik hier nu eenmaal
zit en pleizier heb in schrijven. Ik behoorde nu een soort auto-biographie te geven,
zoo'n ge-
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voelige, half amusante, half stichtelijke herdenking van geleden lief en leed.
‘Caramba!’ zeiden de Hidalgos en vrijbuiters in Aimard's boeken, geloof ik. Zeker
is dat het op school onze stop-vloek was bij hartgrondige verbazing, afschuw en
verachting. Mijn lief en leed, caramba, caramba!
De dingen die mij het meest ontroerd hebben... ik aarzel er aan te denken. En
toch, wat is de schaamte over deze armelijke sensatie anders dan een armelijke
sensatie te meer!
Toen ik als kleine jongen eens met tante Trese wandelde zag ik dat een dame
vóór ons iets verloor. Het was een parelmoeren broche. Ik stak het lor in mijn zak,
‘dat kan ik tante geven als ze jarig is’ dacht ik. En ik héb het haar gegeven. Jaren
er na heb ik er nog om geleden; ik kon geen parelmoeren prul zien zonder direkt
van diepe schaamte te blozen en soms, op de zonderlingste momenten, zonder
eenige aanleiding, stak mij de plotselinge herinnering met een doordringende pijn.
Nog later heb ik er over gephilosofeerd: ‘Der Mensch in seinem dunklen Drange...
etc.’ Ik heb zelfs den kategorischen imperatief er bij gehaald. Waarachtig! Maar
hierop had nog een ander voorval invloed. Ik gooide eens een kraai die mijn
zaaiveldje omwoelde met een steen; daarna huilde ik den heelen dag van berouw
ofschoon ik het beest niet geraakt had. En de herinnering aan deze ignobele ruwheid
bleef mij even pijnlijk als die aan de gestolen broche. Ja, deze beide sensaties zijn
het geweest die mij ontvankelijk maakten voor kategorischen imperatief en zedelijke
wereldorde. En weer later, toen ik noch aan de eerste, noch aan de tweede
spekulatieve
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zotheid meer geloofde maar aan een positieve derde, zelfs toen kon ik nog altijd
niet in oprechtheid lachen om dit armzalige schaamte- en schandegevoel.
Ik heb nog een paar gemeenheden begaan, maar dit waren de ergste. ‘Ik ben
slecht’ heb ik dikwijls gedacht wanneer mij zulk een onbenulligheid te binnen schoot.
Dat meende ik dan eerlijk. Maar ik heb later Albertus laten verzuipen zonder een
hand uittesteken, ja ik heb hem zelfs nog dieper in den modder getrapt... Ik heb Elsi
verleid - of zij mij, daar wil ik nu af zijn. Heb ik mij dat aangetrokken? Niet bijzonder;
ik had nobeler kunnen zijn tegenover haar en Albertus.., maar dat ik die kraai met
een steen gooide was veel erger.
Gespekuleerd, geintrigeerd heb ik, honderd malen ben ik onoprecht geweest,
zelfs tegenover menschen die mij lief waren. Mijn liefde voor Minka heb ik door
onwaardige spekulatie ontheiligd. Maar 't bedrog met die broche was erger. Ik heb
Arthur willen vermoorden; het is waar, ik heb het eens gewild. De gedachte daaraan
laat mij volkomen koud. Wat heb ik nog meer misdreven? Ben ik aan 't biechten?...
Ik heb Martha verdriet gedaan, ik ben lastig geweest,.. schande en vernedering! ik
heb anderen lastig gevallen met het laffe gejammer van mijn verweekelijkte,
impotente zieltje. Dát is het ergste, het ergste... Wat is er van mij geworden? Een
moderne dégeneré? Ben ik een van die laffe, klagelijke honden, die nietswaardige,
zenuwzwakke ellendelingen, onmachtig om te leven en huiverig om zich den hals
af te snijden? Die zinloozen? Wee de kultuur die dit verachtelijkste geslacht heeft
voortgebracht!
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Wee ons dat we de aarde blijven verpesten met den stank onzer rotheid!
Wat is er edel en waardig in mij? Nu de revue van mijn grootste vreugden, mijn
diepste smart, mijn hoogste verheffingen!...
Minka, Minka, Minka...
Laat ik mij juist herinneren; ik schrijf een slot en heb geen reden meer om oneerlijk
te zijn, ik behoef volstrekt niet meer te dwepen. Mijn grootste vreugde heb ik beleefd
dien avond toen ik de tweede akte had voltooid en voor mijn hut zat te kijken naar
de sterren. Ik dacht daarbij geen seconde aan Minka. Wat is die hoogste vreugde
waard, welken zin heeft zij? Ik weet nu heel goed dat die akte niet volmaakt was,
later heb ik haar verbeterd. Ook de verzen waren volstrekt niet bijzonder, ik heb
herhaaldelijk, er voor en er na veel betere gemaakt zonder dat ik er iets hoegenaamd
om gaf. Wat voor zin had dan die groote emotie! Ben ik een kind dat blijder is met
een tinnen soldaat zonder kop dan met een kostbaar poppenhuis? Wat is mijn geest
waard die zich zoo laat bedotten?
Nog meer groote vreugden heb ik gekend: Elsi, 't boomen rooien in 't voorjaar; 's
avonds thee drinken en Dante lezen, Martha, Hackerbräu bij den doctor, Botticelli,
Fiesole, mijn atoom-theorie, de bank voor mijn hut... hoe is de volgorde naar qualiteit
en quantiteit?... En Casa Bianca, al wat met Casa Bianca in verband staat gaf mij
vreugde... of smart? O mijn diepste smart! Leed ik mijn diepste smart om Minka?
Neen, neen, waarom leed ik dan het meest? Om mijn kunst? mijn zwakheid? om
het Menschdom?
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Een diepe, opreckte smart heb ik gevoeld toen ik Pip begroef. Hoe is het mogelijk,
de dood van een klein jongetje dat eigenlijk nog niet eens leefde, wiens existentie
zonder eenige beteekenis was!...
Maar mijn hoogste verheffing! Ja die heeft Minka mij gebracht. Caramba! Het is
waar, ik wil er niet om liegen; ik ben dronken geweest, bezeten, wereld-ontrukt door
een paar woorden van Minka. Een meisje, - ze moet toen vlechtjes gehad hebben
en korte rokken - zit in 't gras te huilen; ze heeft het wat saai thuis en wordt wat
veronachtzaamd. Ze ziet een bloemetje, voelt wat onbestemde sentimentaliteit en
is ... gelukkig. In ‘harmonie met de schepping’ zegt ze een paar jaren later met
opgestoken haar en in reformjapon. En ik, ik ben ontroerd als nooit te voren, huil
als een kind, droom er van, contempleer uren en dagen lang er over, ik voel en
begrijp de diepste mysteriën.
Wanneer ik Fichte of Hegel lees bewaar ik mijn nuchtere, kritische kalmte. Jezus,
Eckhart dito, au fond vind ik hen kinderachtige zwetsers, zonder uitzondering. Maar
Minka! Ik denk aan drie onnoozele woordjes die zij tot mij gesproken heeft en ik
waan mij aan 't einde van alle wijsheid, ik verga in zaligheid, los mij op in extatische
verrukking. Ik denk aan drie andere en ik breek neer onder een verpletterende
wanhoop.
Wat meer. O walgelijke chaos! Wát voel ik, wát is er echt in deze sensaties...?
En is hun zinlooze armelijkheid het echt-zijn waard? Wat nóg! Wat nog áls ik haar
liefhad, wat nog als ik iéts wist, wat nóg als ik iéts kon...! Ik ben een der grootste
intel-
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lekten, ongetwijfeld; wat nog! En hoe klein is dán wel de menschheid!
Half vijf, ik kan om mijn koffie schellen... In 't aangezicht van den dood overvalt
mij een ‘onlust-gevoel’ omdat mijn koffie niet op tijd wordt gebracht. En als de juffrouw
komt zal ik zeggen dat zij geen eieren behoeft te koken voor 't avondeten, dat ik
van avond ‘ergens anders’ ben. Waarom zou ik haar moeite voor niets laten doen?
Ik observeer mijzelf, dat deed ik mijn leven lang. Ik weet dat ik mij opdrìng niet
huiverig te zijn, maar ik zie dat mijn hand beeft en mijn schrift onduidelijk is. Ook
laat ik letters uit en schrijf nog onorthographischer dan gewoonlijk.
Wat is een geest waard die in zijn laatste oogenblikken speelt met futiele,
belachelijke sensaties? Mijn God, wat is een geest waard die zich niet beheerscht?
Zoo even had ik een gedachte-associatie. ‘Dood!’ dacht ik, en ‘kwart-voor-zeven’!
Waarom kan ik mij nu niet los maken van de suggestie dat ik tot kwart voor zeven
moet wachten? Ik zie een tortelduif. Er hing een kooi met een tortelduif naast de
deur van den kleerenjood tegenover Oom's winkel. Hoe kom ik daarop?
Albertus legde zijn ontboezemingen open en bloot op tafel. En Gods oog dat hem
van uit zijn wand-text bespiedde draaide hij om. Ik zal mij niet aanstellen, niet meer
dan noodig is, op zichzelf is zulk een uiteinde toch al eenigszins geaffekteerd. Ik
zal alles verscheuren. Behalve dit dagboek. O Martha, alleen om jou... en om Minka,
opdat je haar kunt zeggen dat zij geen schuld heeft...
Ik voel niets menschelijks meer; ik ben een klein kind
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of een krankzinnige. Ik speel een absurd spel met mijn ziel. Wanneer ik nog
wilskracht had... Maar ik ben niet verblind genoeg om in waarheid nog iets te willen.
Wat houdt mij dan vast? ik ben gebonden, van alle kanten word ik vastgehouden.
Heb ik ooit een daad in vrijheid verricht? En zelfs mijn laatste daad is gedwongen,
kwart voor zeven.
Nog anderhalf uur heb ik den tijd; ik ben bleek, er schemert mij iets voor de oogen.
Is er niets belangrijks meer dat ik nog doen moet? Niets, niets... ik zou met Martha
willen wandelen en spreken, nog een keer; het is te laat ‘alea jecta’ en dit geestlooze
citaat bewijst mij voor de zooveelste maal dat ik een verlorene ben, onzelfstandig,
onwaardig te leven. Om zeven uur begint de opera, en wanneer Tristan gegeven
werd in plaats van Lohengrin hield ik mijn dobbelsteentjes voor van avond nog in
mijn zak. Vrijheid! o één daad in vrijheid te doen...
6 uur. Martha, ik ging over de groote brug, er zaten meeuwen op den rand der
balustrade. Toen dacht ik er aan hoe ik met Pip op het terras van Casa Bianca de
meeuwen brood voerde. Ik ben omgekeerd en heb een stuk brood gekocht en het
voor hen op de brug gebrokt en toen zij bij tientallen om mijn hoofd fladderden en
de stukken van tusschen mijn vingers wegscheerden, toen was 't mij of ik Pip hoorde
lachen. O Martha, ik heb één oprecht gevoel gekend, mijn liefde voor dat heerlijke
kindje, dat godsengeltje met zijn gouden krulletjes. Van hem hield ik zonder één
bijgedachte, zonder berekening en valschheid, alleen omdat híj
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zoo was en niet omdat ík iets van hem begeerde. Zoo zuiver heb ik zelfs jou niet
liefgehad Martha.
Rustig ben ik nu geworden; ik zie je nu voor mij Martha, zooals je mij altijd het
liefst bent geweest; ik zie je in je wonderbare oogen die weer droomen van een ver
paradijs. Ik dank je. Bij jou ben ik met al mijn liefde, Minka is mij vreemd. Mijn geheele
leven is mij vreemd. Ik geloof dat ik rust zal vinden.
Martha; er lag een god te mijmeren en terwijl hij even opzag trok hem het visioen
der wereld voorbij den geest. Toen glimlachte hij om de absurdheid van zijn droom.
Hij knipte met de oogen en het heelal was verdwenen. Er is rust. Credo, quia
absurdum.
Ik heb je veel verdriet gedaan, maar ik weet dat je het voor mij met vreugde droeg.
Ik dank je. Dit boek is voor jou. Het is niet oprecht; ik heb nooit kunnen zeggen wat
er in werkelijkheid in mij gebeurde. Ook mijn verzen zijn valsch. Probeer mij te
begrijpen Martha, ik zelf kon het niet. Ik heb eerlijk gewild.
Zonderling, een vers, dat ik zelf heb gemaakt, komt mij in de gedachte.
‘die vogel die in 't laagland woont
en zingt in hoogsten hemel...’

Op de lage aarde zou ik wonen, met de andere menschen, en ik zou daar niet meer
en beter zijn dan zij. Maar telkens wanneer ik opvloog zou ik hoog boven hun wereld
uit mijn goddelijke vrijheid uitjubelen; eenzaam, heel alleen in den hoogsten hemel.
Dat zou mijn eenig geluk zijn: trotsch
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en vrij te zweven boven de wereld, en tegelijk deemoedig, overgegeven, verloren
in de oneindigheid boven mijn vlucht. Martha, Martha! Hoe kwam ik te vallen? Wie
heeft mij gekortwiekt?
Het is me of ik slechts één ding te doen had, één woord te spreken om alle liefde
en alle kracht die ik verloor te herwinnen.
Ik wíl... Wát wil ik! Rust, rust.., is dat de dood?
Ik dank je boven alles, Martha. Wanneer je...’
Ongeveer half zeven was de doctor, met een paar vrienden, bij Odo opgeloopen;
zij wilden naar de opvoering van Lohengrin, en Odo moest mee. Bij hun binnentreden
had hij zitten schrijven in een cahier en hen een paar seconden zoo verdwaasd
aangestaard dat zij allen in lachen waren uitgebarsten.
‘Hij zit waarachtig weer versjes te maken,’ had de doctor gezegd en de anderen
hadden geroepen dat hij moest voorlezen. Daarop had Odo het cahier in een lade
geworpen en was zonder een woord te zeggen blijven zitten. Eerst na een poosje,
toen zijn houding hun al begon te bevreemden, had hij gezegd:
‘Jelui hindert me, ik kan je waarachtig van avond niet hebben...’
En van Lohengrin kon niets komen, hij ging beslist niet mee en ze moesten nu
maar gauw opdonderen. Maar zij waren gebleven, hadden nog telkens getracht
hem over te halen. Kort daarop was Rubanoff gekomen om te avondeten. Odo had
vergeten dat hij hem had gevraagd. Nadat
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hij uitbundig hierom gelachen had belde hij zijn hospita en vroeg haar nog gauw
een en ander te halen, want alle heeren bleven eten, 't was nu toch te laat geworden
voor de opera.
Terwijl men wachtte had Odo voor 't venster gestaan en naar buiten gekeken met
opgetrokken brauwen en een zonderling spottende uitdrukking op 't gelaat. De doctor
had naast hem gezeten op de punt van de schrijftafel en gespeeld met de revolver
en toen hij daar genoeg van kreeg had hij Odo gevraagd wat hij toch zoo verwezen
had zitten schrijven.
‘Een laatst vaarwel, ik wou me net voor mijn kop schieten,’ had Odo hierop kalm
geantwoord en de revolver die de doctor weer had neergelegd in den zak gestoken.
‘Toch een mooi dingetje,’ had deze gezegd.
Toen had een der studenten geroepen:
‘Hé Odo, wat is het nuttigste instrument op de wereld? We hebben er juist over
getwist toen we hierheen gingen en konden 't niet eens worden.’
‘Ja’ zei een ander, ‘en 't moet een karakteristicum zijn van onze kultuur. Onze
kultuur staat in 't teeken van... enz.’
‘De mikroskoop natuurlijk’ riep een derde en toen de eerste weer: ‘Houdt je gezicht,
Odo is scheidsrechter.’
‘Een symbool wil jelui hebben?... 't symbool van een ondergaande wereld, 't
nuttigste, meest gewaardeerde instrument voor moderne kultuurmenschen?... Onze
kultuur staat, mijne heeren, ik zeg, onze kultuur staat in het teeken van de...
vrouwenspuit.’...
Zelf had hij niet ingestemd in het daverend gelach dat toen was losgebroken maar
had de schouders opgehaald,
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was gaan zitten naast Rubanoff en had met dezen even gesproken over een
baktereologische kwestie. Onder tafel was hij zeer levendig geworden en had veel
onzin uitgeslagen, zoodat men hem ook na afloop van het avondeten niet alleen
had willen laten. Maar allen gezamelijk waren naar een café chantant gegaan en
ten slotte hadden zij, met nog een paar meisjes die zij daar vonden, in de woning
van den doctor een huiselijk bachanaaltje aangericht.
Gedurende den geheelen avond had Odo moeite gedaan te ontkomen, maar zij
hadden hem niet laten glippen; overigens was hij voortdurend buitengewoon
opgeruimd en geestig geweest. Tot drie uur had men gefuifd, toen waren allen
heengegaan behalve Odo die zijn huissleutel had vergeten en daarom liever maar
bij den doctor bleef slapen, had hij gezegd.
Den volgenden morgen, onder het ontbijt, was Odo neerslachtig geweest. Maar
de doctor had er verder niet op gelet, hij was zelf ook een beetje katterig. Een
kwartiertje hadden zij samen in den tuin op en neer gewandeld en gesproken over
de gemeentelijke elektriciteitswerken die uitgebreid zouden worden. Ook wat
geharreward over groot- of klein-bedrijf in den landbouw.
Bij het achterhek van den tuin had Odo afscheid genomen, maar onmiddellijk
daarop den doctor teruggeroepen.
Hij kreeg juist zoo'n onweerstaanbaren zin de bergen in te gaan; of de doctor hem
nu zijn rug-zak leenen wou, anders moest hij eerst weer heelemaal naar huis.
De doctor had hem daarop den rug-zak gehaald; een paar sokken, een nachthemd
en wat appelen had hij er

Nico van Suchtelen, Quia absurdum

299
ingestopt, en zoo toegerust was Odo heengegaan, direkt naar het station.
Twee dagen voor dat Martha het bericht van Odo's dood in de krant las, ontving zij
dezen brief:
2 Mei 1903. Lieve Martha, de volgende week ben ik bij je in het witte huis. Hoe ik
mij er op verheug je weer te zien en met je te wandelen! En te spelen met de
kinderen; en te redetwisten met je al te geleerden man! Ik wilde dat Minka er dan
ook nog was. Groet haar; zeg haar dat ik haar meer lief heb dan ooit en dat ik nooit
blijder en sterker was dan nu ik dit zeggen kan. Zeg haar dat ik in ‘harmonie ben
met het leven’, dan zal zij mij begrijpen, want zij is het die voor mij tot een
werkelijkheid gemaakt heeft, wat anders een doode phrase zijn zou. Zij heeft mij
geholpen den zin er van te leeren begrijpen. En jij ook Martha, en Rudolf en Arthur,
ja al wat mij ooit door liefheid en vriendschap en schoonheid ontroerd heeft. En nu
deze bosschen en bergen waarin ik sinds dagen omdwaal! Alles helpt mij om beter
te begrijpen. Meer nog, al wat mij vijandig en gehaat was; alles was noodig en goed
voor mij. Ik verwerp niets meer en ben sterk en moedig. De kameel is tot een leeuw
geworden en de leeuw tot een kind...
Ik voel mij zoo rijk, Martha, zoo overvol van kostelijke, vreugdige wijsheid. En
toch, als ik nu predikend wilde rondgaan, zouden mijn gulden spreuken eer lijken
op het kraaien van een kindje of het slaan van een merel, dan op de bij menschen
gebruikelijke diepzinnigheid van woorden.
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In een rookerig herbergje zit ik te schrijven; ik weet niet eens hoe het hier heet; een
verloren gehucht in de bergen. Ik zit alleen, de andere tafels zijn bezet door een
tiental rumoerige kerels. Het kost mij moeite om niet op te staan en tot hen te zeggen:
‘Wanneer je ooit verlangt hebt zonder te weten waarnaar, wanneer je ooit arm en
verlaten en ongelukkig geweest bent, zie dan hier voor je een rijke, een
levensmachtige die vol is van ongekende blijheid. Den eersten Mensch heb ik
ontmoet en met hem gedwaald over de bergen. Ik heb van hem geleerd hoe te
leven. Ik heb ook gezien dat de appelboomen en perziken bloeien in de dalen en
dat de hoogste toppen al bestijgbaar zijn.’
Wanneer zij dan lachten en verder zopen en kaartten, zonder zich om mij en den
eersten mensch te bekommeren, zou ik niet ontmoedigd zijn maar mij naast hen
zetten en met hen zuipen en kaarten en denken: de eerste mensch leeft...
O Martha, ik had eerder moeten gaan. Hoe dwaas zijn wij wanneer wij de groote
eenzaamheid vreezen! Er zal in 't vervolg geen maand van mijn leven voorbijgaan
zonder dat ik haar opzoek en in haar heerlijke rust mijn vermoeide en overal
verspreide zielskrachten weer verzamel tot een sterke en welgeruste eenheid. Nu
eerst weet ik wat zelfinkeer is: een rustig om zich heen vergaren van alle
zielswerkingen, alle verlangens en gedachten en daden; en dan het geheel overzien
en weten wat het wil en bedoelt. Hoe eenzijdig, hoe onwerkelijk en onwaar heb ik
tot nu mijn ziel gezien! Hoe hield ik beurtelings elk der veelheden waarover zij zich
verdeelde voor het ééne, uitsluitend belang-
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rijke en beheerschende! Hoe vergat ik, werkend aan mijn vele kleine taakjes in hun
vele richtingen, geheel en al die ééne groote totaal-beweging; mijn groei, mijn opgang
tot steeds hooger macht en volmaking. Mijn noodwendige leven zelf, dat aan al zijn
toevallige en bijzondere uitingen zin en waarde geeft.
Gisteren, toen ik zat aan den zoom van een gletscher en onder mij woelde en
golfde een witte wolkenzee, en wijd-rondom zag ik niets dan kale, witte
sneeuwtoppen, toen herinnerde ik mij dat ik ditzelfde al vroeger beleefd had. Als
een klein jongetje, toen ik van huis was weggeloopen; misschien heb ik 't je wel
eens verteld. Toen had ik voor het eerst die zware ontzetting gevoeld, die
onuitsprekelijke angst en verbazing over het absurde van mijn, míjn aanwezigheid,
alleen, onmetelijk klein in 't onmetelijk groote, machteloos tegenover die geweldige
zee en haar gruwelijke begrenzing. En gisteren, gisteren stond ik er, zoo licht, zoo
overblij. Juist omdat ík het was, het leven dat hier stond in machtige eenzaamheid,
het leven dat die schoone wereld haar zin geeft. Over alle bergen had ik het willen
bazuinen: er is een mensch geboren, er leeft een ziel die zichzelf wil zijn, geheel
en al, die hoe ook haar smarten en vreugden zullen uitgaan over de dingen zich
nooit meer in hen zal verliezen, die na iedere doling zichzelf zal weervinden, grooter,
schooner, goddelijker...
Voel je iets van wat ik hier zeg? Zijn het geen leege, arme woorden? Bente zal
het je duidelijker zeggen. Of ga den tuin in, luister naar de merels en kijk naar de
bloeiende boomen. Maar ik moest toch trachten of ik er iéts van
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zeggen kon. Ik heb je veel verdriet gedaan, Martha; jij bent nu de eerste die ik iets
wil doen begrijpen van wat eens een nieuw evangelie zijn zal voor de geheele
menschheid.
ODO.
Ook de gids die Odo geleid heeft gelooft aan een ongeluk, ofschoon de plek waar
Odo stortte in 't minst niet gevaarlijk was.
Dicht bij den top was hij vooruitgeijld, had zich vlug tegen een steilte opgewerkt
en was boven op den rand van een breede, overhangende rots blijven staan. Daar
had hij drie revolverschoten in de lucht gelost. De gids was hem achterna
geklommen, had nog met verwondering gezien dat Odo de revolver in den afgrond
slingerde; daarop had hij hem even uit het oog verloren. Toen hij het hoofd boven
den kam uitstak zag hij Odo storten.
Met Martha bracht ik een bezoek aan Harmonie. Er is veel veranderd. De kolonie
heeft zich sterk uitgebreid en omvat een paar honderd gezinnen; op het plateau
halverwege den berg staat nu een geheel dorp, ordelijke, goed onderhouden huisjes,
een kerkje in het midden. De bewoners leven vreedzaam, zij werken veel en bidden
nog meer. Zij kleeden zich eenvoudig, haast uniform; hun voeding is sober, meest
vegetarisch. Een streng, absoluut kommunisme is er ook nu nog niet doorgevoerd
en wordt ook trouwens door niemand geeischt. Harmonie is nu een nederzetting
van een welvarende religieuze sekte; de haat en de tegenwerking der omwonende
boeren zijn verdwenen.
Wij liepen eerst met Johannes Voss rond die ons alles
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liet zien met de bescheiden voldaanheid van een braaf man die tevreden is over
wat hij bereikt heeft. Hij betreurde het dat Odo hun ‘overwinning’ niet had mogen
beleven.
Toen hij ons verliet gingen wij naar Odo's hut. Zij was bewoond maar wij vonden
niemand thuis. Zij was opnieuw geschilderd en er voor was een omheind moestuintje
waarin jonge pyramide vruchtboompjes. De bank met het afdakje er boven was nog
net zoo. Wij gingen er zitten en keken zwijgend in het doodstille, sneeuw-omhangen
sparrewoud.
‘Ik hield van hem; meer dan ik toen ooit heb durven denken,’ begon Martha. ‘Hij
was sterker dan allen die ik kende en hij heeft ook mij grooter gemaakt.’
‘Je hebt veel verdriet om hem gehad, Martha.’
‘Ik kan weer lachen... ik heb vrede... soms is 't me alsof ik verlost ben door zijn
dood. Ik heb iets begrepen van het leven. Dat het ánders is, veel geweldiger en veel
schooner dan ons kinderlijk verdriet het wenscht. Ja, ik ben sterker...’
EINDE.
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