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ZWVSERLAND IN ÉÉN DAG
door

HENRI BRUNING

Zacht vonkt de zon in het trillend metaa| van mijn neerge-

schoven coUpéraam. Een verrukkelijke wind, zoel en heftig als

een zee-wind, stroomt' op mij toe. Het is een stralende ienfe-

ochtend. Door een morgenl<oei !aaggebergfe snek de trein Zwit-

serland binnen. Helder valt het licht over de g1ooiingen, over

de wiHe jUbe! der bloeiende boomgaarden die voortdurend

|angsschUis17en. De dalen zijn klein nog, en onvergefe!ijk liefelijk.

Het schoone is ha eenige, dat wij, soms nog, jaloersch bewaken.

Ik bUig mij Uil het raam. De wind grist en rUkt door mijn haren.

De frein klimt. Het lar9dschap wordt weidscher, groofscher. In

een bocht zie ik hoe moeiteloos en zwierig een Zwitsersche

bergfrein ha hooggebergfe binnensnek. — Hoe geheel anders

dan in italië, waar de trein met een venijnige kracht vijandig

Ïangs de rotsen raast.
Heel in de verte, boven een vage, grijze bergparfij, flonkert

als een mafte edelsteeb1 de eerste sneeUw.

Dit is een andere wereld dan ik lang kende. Bergen sluiten

niet in, fergend-benaUwend, als de onrusEge heuveltjes die in

LimbUrg elk ves'gezicht dwarsboomen (zonder ooit zelf vergezicht

te worden); bergen beUren heek oppervla|<|'eH van de aarde
y— horizonten ver — als wonderlijke panorama s naar den hemel.

Horizonten ver dwaalt de blik over het !andschap, over de

machlige rtjsf der bergco|1foUren, en ge oncjergaat — voor het

éérst bijna — een gevoel van onbegrensde ruimte.

Bergen hoUden niets geheim. zij kennen niet het stUUrsch

verweer van een Hollandsche vlakte, waar elk vergezicht, nog

vÓÓr een nabije horizont, in grijze nevel vervaagt; waar een

paar hUizen reeds voldoende zijn om elk Uitzichf te versperren
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en een p]olse|inge, dwarsche dijk de wereld definitief afsnijdt.

— Hier, tussehen de bergen, trekt de zon geen cÏampen uit een

drassigen groncÏ. Hier is alles rofs, zon, kracht; licht, hard,

klaar; vreugcfe mn vrUchlbaarheid, verte en rust, rush en verte.
Hier is alles open, van aarde tol" hemel e=n heldere openheid:

de lieflijke ee§1voUd die de goedheid em b]ijdschap der bergen

schijns. Ook hei- leven, denk ik, moet hier simpeÏer zijn, vrijer,
froUwharfiger. Hier blijft achter elk hUis, achter eik ding een

onmeSelijk vergezicht behouden op de beÊ"!g!eke ; hier staaf alles

fegen den achtergrond van een groofsche, pracÊdige ÓÓrde, —
die het menschelijke zuiverder bepaaif. ?51 Holland niet. hi

Holland staat alles zonder fond: op zichzelf: voldaian en over-

gewichtig, en het leven is er vaak (meestentijds?) als het land-

schap wanneer men er met de trein door heen snek: voorfdUrend

en vooYzic§ï|-ig verschanst, $tUUrsch verweer, Qnwiliig, zonder aiim=
lach en zonder overgave. Neerdrukkend vaak.

Dan, bij Luzern, Wordt ha fandschap een ongemeen groofsch

schcUw5?je! en fotaai anders ; de bere!<ahmn1en rijzen p|ofse|ing

geisojeerd en eenzaam omhoog. Tos liiertoe was het |andschap

een eindeloos genUanceerd in elkander overvloeien van wisse-

lende vergezichten, een liefelijk samenvloeien van bergen en

dalen ; de toppen gingen schuil in groene wouden en schenen,

met de bloesemende dalen, cle gehUeh'en, de weiden, het &yg-

beekje dat door zijn g¥il|ige bedding omÏaagt jaagt, enkel bloei,

jeUgd, kracht, vruchtbaarheid en ïusÏ. — Bij Luzern wordS dit

anders; bij Luzern boren de bergrUegen zich met hUn woeste,

duistere kloven loodrecht en vijandig omhoog tof waar geen

planlengroei meer moge!ijk is; bossehen verschrompelen lot

t1iefige vlakken, vlekken; ou¢j, graUw mos vjoekerf nog een wijle

als een schrale voorfzeHing mei dorre hardHekkigheid voort:

een laatste, doffe vegetatie die ais een zieÏde is. Hooger nog

is alles barre rots. EeUwen-oUde rofsgevaarten torenen star in
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de m'ddagzon, ontoegaH|<ejijk en eeh1zaam Verweerd en doodsch

als een vedaten woestijnfort. Er is geen deelhebben aan de

aarde, aan de vreUgde van het dal beneden. Terwijl de dalen

van lente tof lente zich hernieuwen, is hier alles steen en sneeUw,

sneeUw en sfeen, onveranderlijke stilte, eenzaamheid die zich

niet meer hernieUwl.

En toch, — tegen het wolkenloos azuur van een lentehemel

wordt het grijs der rotsen in de zon een bijna breekbare, weer-

boze teederheid, en de verre, zuivere sneeUw, |angzaam g!ooi-

end en vonkend over de hoogsfe pUnlen, schijnt een Uilersf

zacht en Uiler5t klaar pianissimo dat ver van de aarde den

hemel bereikte, — een schooner, zuiverder jUbelen dan de

verrU|<fe overmoed der aarde beneden waarmede het geen ge-

meenzaamheid kent (en toch, in één diepe rust, vereenigd

b leef).
,,Das Eis isf nahe, die EinsamkeiS ist UngeheUer — aber wie

rUhig alle Dinge lm Lichte Ïiegen ! wie frei man athmet! wie
Viel man wiler sich fühlt."

In het zonlicht van dezen lenfedag is een bergf|ank van een
vreugcje die ik nooit te voren zag : vreugcÏe waarin alle vreUgden

samenzingen (aardsche en hemelsche) en alle vreUgden rUsf zijn.

Een berg is zoo menschelijk. Een berg is als een levend wezen.

Een berg schijnt gevoelig voor de minste wisse!ing die zich in

den dag voltrekt. In den ochtend kan hij zoo licht en zwierig

naar den hemel opzwaaien, — doch het zonlicht trekt weg, flank

na flank, en het is alsof p|olseling alle verholen en verbeten

pijnen eener eenzaamheid van eeUwen een voor een zichtbaar

worden, en eensklaps is hij enkel ÓÓrc!e, aarde die |oodkleUrig,

lichtloos legen den hemel revolteert, een trotsche somberheid

die nooit verhooring vond, een revolte die nooit gebroken, een

honger die nooit vervuld werd.

En toch, _ hoe rUsfig is een berg. Hoe angstig is deze im-
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mense rUsf, deze rust van aarde 'l'of hemel, deze rUsf van eeUweH,

deze rUsf die alles weet, alles leeft, en toch door niets meer

beroerd wordt; deze rUsl die alles van zichzelf vrijgee{t en toch

altijd zwijgt Er is een hots die nieö's verborgen hoUdf omdat

een spref<en geen zwijgen verbreekt, maar een berg is als een

mensch die verder leeft dan zichzelf, die geen gevoelens ver-

borgen houdt omdaS hij zich hïm ziciitbaarheid niet meer bewust

is. Ërgens slort een waterval loodrecht, dof-donderend onjaag;

de ruimten dreunen van de wafer-oniploffingen op de rotsblokken

aan zijn voet (grommend en schuimend griff etï s!ijpt het water

zich een weg), doch tegen de machfige fkmk van eeH belgwand

is deze waterval enkel maar een zacht deinend lint van stroomend

en vloeiend licht Een berg is enkel rusf, een zoo immense rusS,

eenzaamheid en honCer beven de paradijzen aan zijn voeS, dat

men vermoeden gaaf waarom God eenmaal alles veR"geven zal.

in Holland ontwaarde ik, hoe goed en groot de hemel is;

hier zie ik lioe goecj en groofsch de aarde is. Déze aarde be-

min ik. Dit is de HjSÏ, de stilte, waaraan ik vaak, ver van hier,

gedach;" heb. —-'- Nergens voelde ik mij ge|Ut<kiger dan in deze

eenzaaniheid. Ner§eKs? De hein gromt nu door het zwade,

koUde hart van de Si. Gotïhard, en wij zijn cjehee| in deze

wereld opgenemen Het heden van mijn land vervreemdS onher-

roepe[ijk; en ik heb hef gevcxj, eindeiiji<, vertrÓl<l<en te zijn.

SchUin tegenover mij mjf een nog jeUgdige Hollandsche dominé

met z;jn vroUw. Al de ge\vefenskwe||ingen, de duizend levens-

angsten en c!e cbizerüd doodsangsten van een gesarde jeUgd

vvaren op zijn jong, passiefoos en v]eezig gezicËd 'ie lezen. Ma

moeite behees'sehte hij 1g% de lange, donkere fUrdne1 z$jn angst,

zijn doodsaRgs§, dat het enorme berggevaarte boven hem zoo

maar plolseling een kleine knicks zou kunnen mak=n, onmerk-

baar doorzwikken en ons voor goed verde]gen zou. Hij keek
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als een voorlvlUchfige rat die reeds op de punt van zijn sfaarï

werd getrapt, en, onherroepelijk vaslgeklemd, elk oogenblik

het vlijmscherp metaal verwacht dat Kop en lijf vaneensplijf.

Zijn zooveelste overbodige nachtmerrie, waarvoor zijn hand

bevei!iging zocht in de hand van zijn vroUw (een reëeler toe

vlUch! dan het gebed dat hij met geslofen oogen en half open-

hangende mond trachtte op te roepen).

VVanneer wij de Si. Gotthard verlaten regent het Kort s|echfsy

doch de bergen gaan schuil in een grijze regen-neve|, zwaar-

moedig als de Noordzee op grijze herfsfdagen. - Later klaart de

lUcht weer op, de wolken breken open, maar de zon is aan het

ondergaan. De bergen zwijgen, somber, verlaten, in de lichf-

boze stilte van den naderenden avond. Het zwijgen is zwaar

als een ge|atenheid van ééuwen. Het is alsof men een (altijd

aanwezig en ontweken) verleden voelt naderrUkken en Uilspraak

eischen over al de eeUwen dezer wereld, waarin de mensch

alleen met zichzelf was.

In LUgano, waar wij een nacht zouden overblijven, brengen

wij den avond door op een bank aan hei meer, onder het |age

loover van de boU|evard. Vandaar vo|gen wij de panfoffe]parade

van bUrgers, foerislen, jongens en meiden die allen preHig,

netjes, f|eUrig, proper en vroolijk op en neer ctrenfeien. Wij

wachten tof zij ons alleen laten. De kleine doUarière van altijd

en overal, de kleine douarière in haar zwarte rolstoel, voorlge-

duwd door een dame van gezelschap die een fienfai jareh

jongere editie van de zwarte doUarière schijnt, is de eerste die

aan Ons verzoek gevoÏg geeff. Geleidelijk aan verdwijnt ook de

rest. Eerst cjiep in den avond is het meer aan ons. De sfiife

geurÏ koel als een opengesneden vrucht. De donkere berg-

p]afeaUx rond het meer sfaan zoo zachtmoedig en vermend in

de verlaten vrede van den avond dat zij mij doen denken aan
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de berg Horeb toen Abraham's zoontje spe!end ciatwaarfs keerde.

Maïie g|anzingen rimpe|en ha meer. Het is stiller nog dan

deze avond. Een roeibootje nadert ; zacht plassen de riemen

door het water dat naUwe|ijk$ en Ïangzaam beweegf. Onhoorbaar

g|ijdf het vaartWgje voorbij en verdwijnt weer in de dUisternis.

Ik denk aan de nachten waarin de maan wit en steil boven de

A]penmeren klimt en de bergen zwarf-b1aUw in het koude maan-

licht staan; aan de vele nachten hier, die ik nimmer zal zien,
*aan een heimwee, dat mij nief vrijgeeff.

Den volgenden ochtend brengf ons een klein fandrad$poorfje

van de beneden-sïad naar het station. Het is een onberispe|ijk

dingefje ; het ademt een bijna Gooische netheid. De menschen

om mij heen evenzoo ; het lijken keUrige forensen Üit de bUUrl

van Baarn. ijselijk langzaam stijgt het fandradspoorfje omhoog.

Het is alsof wij doodsvoorzichtig worden opgeheschen, en men

krijgf p|ofseling een onbeschrijfelijk gevoe| van eigenwaarde. Is

het om de verhoUdingen zUiver te stellen ? AI slijgende overweeg

ik om een |anggerekl loe-toet te laten hooren, - maar hoe

is een mensch ?! Hij overweegt zooveel waaraan hij nooit Uif-

voering geeft (ge|ijk hij zooveel uifvoerf waf hij nooit over-

wogen heeft). Enfin. PUnf. Boem. Boemelepoem. En p|of5e}ing

sfappen wij Uit op het perron van het station. Aardig niet? Voor

een aardiger verrassing kan een zoet fandradspoortje toch al niet

zorg dragen.

Even |afer strekken wij onze ledemalen in den trein die ons

naar Florence voert. ls er ieSs beters dan zijn ledematen uil-

strekken ? Hef is alsof men zich Wtstrekt (uitrel<i') over zijn

eigen leven.

HENRI BRUNING


