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Inleiding
Enkele maanden voor zijn drie en twintigste verjaardag begon Paul van Ostaijen, die
al twee dichtbundels en vele artikelen gepubliceerd had, voor het eerst verhalend
proza te schrijven en wel een autobiografische roman. Het mag enerzijds wat vreemd
lijken dat hij zo jong en voor een eerste proeve al het eigen leven tot onderwerp koos,
aan de andere kant maken zijn omstandigheden het verklaarbaar dat hij juist toen
behoefte voelde een afsluitende balans over zijn eerste levensperiode op te maken.
Geboren1 en getogen in Antwerpen, was hij kort voor de eerste wereldoorlog als
stadhuisklerk in dienst van deze stad getreden en had zich daarnaast tijdens de
bezettingsjaren als dichter, kunstcriticus en strijdbaar flamingant tot een van de
opmerkelijkste figuren onder de jonge Antwerpenaren ontwikkeld. Het einde van de
oorlog bracht in deze ontwikkeling een ingrijpende koersverandering: de toch al
sceptisch ingestelde idealist zag de mogelijkheden om zich in Antwerpen verder te
ontplooien voorlopig afgesneden en vreesde - volkomen terecht, blijkens het feit dat
hij later bij verstek tot elf maanden gevangenisstraf veroordeeld werd - als activist
vervolgd te zullen worden. Dit vooruitzicht bracht hem ertoe kort voor de
wapenstilstand, in oktober 1918, uit te wijken naar Berlijn, waardoor het hem tevens
mogelijk werd met zijn toen nog ongescheiden vriendin samen te gaan leven en
waarbij ook de aantrekking van Berlijn als een der internationale kunstcentra een rol
zal hebben gespeeld. Deze vlucht betekende echter een radicale breuk met de hem
vertrouwde omgeving, het opgeven van zijn maatschappelijke zekerheden binnen
de vaste betrekking en de familiekring en ten slotte een stroomversnelling, zowel in
zijn aansluiting bij de nieuwe Europese kunstontwikkelingen als in het
ontnuchteringsproces ten opzichte van zijn jeugdidealen en het humanitaire karakter
van zijn eerste dichtwerk. Dit ontnuchteringsproces is duidelijk merkbaar indien men
de ietwat rauwe gedichten als De moordenaars en Maskers, die in november en
december 1918 geschreven werden en waarmee hij zijn latere handschriftbundel De
feesten van angst en pijn zou openen, vergelijkt met de grotendeels hooggestemde
gedichten die hij in zijn voorafgaande bundel Het sienjaal uit 1918 bijeenbracht en
waardoor hij nog jaren lang in de eerste plaats als de pionier van het humanitair
expressionisme in Vlaanderen bleef gelden.
Naast, of onmiddellijk na zijn eerste Berlijnse gedichten, waarmee hij nieuwe
wegen was ingeslagen, begon hij aan een terugblik in romanvorm op zijn
middelbare-schooljaren als de tijd van zijn eerste bewustwording. Of hij hierin de
gehele beginperiode tot zijn vlucht naar Berlijn had willen verwerken is niet bekend,
doordat het werk na twee hoofdstukken onvoltooid is blijven liggen.
Het bewaard gebleven kladhandschrift bestaat uit twee in zwart zeildoek gebonden
cahiers, waarvan het eerste geheel, het tweede voor nog geen drie kwart
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gedeelte is volgeschreven. Toen Van Ostaijen omstreeks Pinksteren 1921 naar
Antwerpen terugkeerde, liet hij het handschrift in Berlijn achter bij zijn vriendin
Emmeke Clement, die het sindsdien onder haar hoede heeft gehouden en het enkele
jaren voor haar overlijden in 1965 ter beschikking heeft gesteld.
Het eerste cahier bevat op de binnenzijde van het vooromslag de handtekening P.
van Ostaijen. Op de binnenzijde van het achteromslag wordt onderaan de
handtekening herhaald en aan de bovenzijde - ter afsluiting van het eerste deel van
het handschrift dus - staat de datering 11 januarie 1919. Op de voorzijden van de
eerste 26 bladen - de achterzijden of linker bladzijden liet hij onbeschreven - staat
de tekst van het eerste hoofdstuk Het landhuis in het dorp . Dan volgen nog 14 bladen,
waarvan alleen het laatste blad aan beide zijden beschreven is, met het begin van het
tweede hoofdstuk De jongen, zodat het gehele schrift 41 beschreven bladzijden bevat.
Het tweede cahier geeft geen enkele datering, maar het vervolg van de tekst wordt
voorafgegaan, op de binnenzijde van het vooromslag en op de eerste twee bladzijden,
door een lectuurlijst in potlood, waarvan de inhoud beschreven is in Paul van Ostaijen,
een documentatie .2 Hierop volgen 34 weer met inkt beschreven rechterbladzijden
met tekst en ten slotte 13 onbeschreven bladen, zodat het gehele tekstgedeelte 75
bladzijden omvat. Het tweede cahier wijkt wat papiersoort en kleur van de liniëring
betreft - doch niet qua formaat - van het eerste af en is 8 bladen dikker.
Behalve de éne datering in het handschrift zelf zijn uit de brieven van Van Ostaijen
nog enige tijdsaanduidingen op te maken. Zo schrijft hij op 17 januari 1919 - dus 6
dagen nadat hij zijn eerste cahier had volgeschreven - aan René Victor, Floris Jespers
en zijn andere Antwerpse vrienden3:
‘Ik schrijf een roman. D.w.z. van een roman aan dewelke ik begonnen ben zijn
tans 47 bladzijden af.’ Het blijft bij deze éne summiere mededeling, zonder dat hij
zijn vrienden verder inlicht over de opzet of de inhoud van zijn werk. Ruim een
maand later, op 25 februari 1919, is hij op dit punt iets uitvoeriger in een brief aan
Floris en Olympe Jespers en ‘ook aan de anderen’.4 Het blijkt dat hij in die tijd maar
twintig bladzijden met zijn roman gevorderd was, maar over de opzet voegt hij - in
overeenstemming met zijn toen verworven literair-kubistische visie - eraan toe dat
hij vooral op ‘konstruktie’ uit is en over de stof merkt hij op dat deze ‘zo uitgebreid’
is, hetgeen doet vermoeden dat hij inderdaad een beeld wilde geven van zijn eerste
levensperiode tot aan zijn vertrek naar Berlijn. De regels uit genoemde brief luiden:
‘Roman: 67 bladzijden af. 't Gaat langzaam, maar toch betrekkelik regelmatig. Ik
zoek vooral konstruktie. 'K zou graag zien dat mijn roman in een zat gelijk
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Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen, Een documentatie, Den Haag, 1971 (verder aangeduid
als Een documentatie), deel I, blz. 198-200.
Een documentatie I, blz. 208.
Een documentatie I, blz. 211.
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“L'étudiante” van Picasso.5 Verder is de stof die ik in mijn roman wil bijeen brengen
zo uitgebreid, God...! Maar daar ik traag werk heb ik tijd, veel tijd na te denken en
zo dwaalt, geloof ik, het gebouw niet van zijn schip af.’
De laatste keer dat Van Ostaijen over zijn roman repte, is in een ongedateerde
brief aan zijn vriend Geo van Tichelen,6 die omstreeks 10 april 1919 geschreven
moet zijn. Hij meldt dat hij zijn roman ‘nu wat rusten’ laat - een uitstel dat tot afstel
heeft geleid, want verder dan het genoemde ‘80-tal bladzijden’ (om precies te zijn:
75) is hij nooit gekomen. Intussen is hij - kennelijk geïnspireerd door het werk van
de zojuist door hem ontdekte Paul Scheerbart, die hij in dezelfde brief ‘de grootste
duitse schrijver’ noemt7 - begonnen aan het schrijven van zijn eerste groteske, De
kudde van Claire of de maagdelike bommelaarster, waarvan het handschrift gedateerd
is Maart-Mei 19. Uit de voorafgaande gegevens en de volgende regels uit deze brief
is op te maken dat het hier gepubliceerde handschrift van het begin van zijn
autobiografische roman geschreven moet zijn tussen november-december 1918 en
maart 1919:
‘Aan een roman ben ik begonnen heb een 80-tal bladzijden doch laat dat nu wat
rusten. Schrijf een novelle waarin ik de mensen probeer voor de aap te houden.
Positieve kritiek: bral. Ik voel tans voor novellen waar je zo heerlik in kunt zwansen.
De mensen zijn niet waard gekritiseerd te worden. Enkel stof voor burleske novellen.’
Voor het onvoltooide romanfragment heeft Van Ostaijen duidelijk zijn eigen leven
als vertelstof gebruikt, aangezien de beschreven omstandigheden en gebeurtenissen
geheel overeenstemmen met die uit zijn eigen jeugd. Het beeld van die jeugd is echter
ontworpen in de winter van 1918 op 1919, waarbij hij de nodige

5

6
7

In dezelfde brief van 25 februari 1919 toont hij zich enthousiast over ‘het werk van Braque
en Picasso, dat ik tans heb leren hoogschatten’. Hij onderscheidt in het kubisme ‘twee groepen:
goed - immateriëel cubisme en het minder goed - nog sterk naturalisties cubisme.’ Een
voorbeeld van ‘nog sterk naturalisties’ kubisme is voor hem De lach van Boccioni, waarover
hij schrijft: ‘Het is niet aldus de Beweging van de lach absoluut gegeven, maar wel relatief,
in onderdelen, door analyse werkend, meer dan door synthese.’ En hij vervolgt: ‘Synthese
is “l'Etudiante” van Picasso en “Nu” van Metzinger.’ Het feit dat hij zich Picasso's schilderij
uit 1910 bij het schrijven ten voorbeeld stelde, wijst erop dat hij niet alleen ‘konstruktie’,
maar ook ‘synthese’ zocht.
Een documentatie I, blz. 221.
Van de in 1915 op 52-jarige leeftijd in Berlijn overleden Paul Scheerbart, die zijn fantastische
verhalen eerst in zijn eigen Verlag der Phantasten - gesticht in 1889 - uitgaf en vanaf de
eerste jaargang in 1910 aan het tijdschrift Der Sturm meewerkte, had Van Ostaijen blijkens
zijn lectuurlijst en zijn correspondentie toentertijd in ieder geval de volgende werken gelezen:
Immer mutig! (2 delen, 1902), Der Aufgang der Sonne (1903), Revolutionäre Theaterbibliothek
(6 delen, 1904), Katerpoesie (1909), Das grosse Licht (1912) en Lesabéndio (1913). In deze
tijd leerde Van Ostaijen in Berlijn ook de filosoof Salomo Friedländer (1871-1946) persoonlijk
kennen en waarderen, die met Scheerbart bevriend was geweest en zelf onder het pseudoniem
Mynona talrijke grotesken publiceerde.
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distantie tot zijn verwerkte gegevens in acht heeft genomen door o.a. de naam van
de hoofdpersoon te veranderen in Cor Hes. Dat hij zich bewust was zich met een
beeldvorming achteraf bezig te houden, waarin ook de latere visie een rol speelt,
bepaalde opvattingen als het ware in het verleden worden geprojecteerd en dit verleden
in een nieuwe rangschikking wordt weergegeven, blijkt uit zijn opmerking dat hij
‘vooral konstruktie’ zocht. Als bij iedere autobiografie dient men dan ook te bedenken
dat in de eerste twee hoofdstukken van deze roman de feitelijke gebeurtenissen
weliswaar als gegevens fungeren, maar ervaren, verwerkt en verbeeld zijn volgens
een visie van jaren later, of met andere woorden: Van Ostaijen heeft in dit onvoltooide
fragment een beeld van zijn jeugd gegeven volgens de expressionistische opvattingen
zoals hij deze in het begin van 1919 huldigde.
Dit komt het duidelijkst tot uiting in het eerste hoofdstuk, Het landhuis in het dorp,
waarin beschreven wordt hoe de hoofdpersoon die ‘pas zeventien’ geworden is in
maart voor het eerst uit school niet naar zijn geboortehuis terug moet, maar naar een
nieuw huis dat twintig minuten sporens buiten de stad ligt. Vooral in de daarop
volgende ‘synthetiserende’ beschrijving van dit dorp, het landhuis en het huisgezin
is de expressionistische constructie opvallend.
De wijze waarop het leeglopen van de school in het begin van dit eerste hoofdstuk
wordt weergegeven getuigt nog van een unanimistische visie, zoals deze ook in Van
Ostaijens eerste bundel Music-hall uit 1916 tot uiting was gekomen, vooral aan het
einde van het titelgedicht daaruit met de regels8:
De ziel des Music-Hall's leeft langs de straten,
Duizendvoudig in gebroken praten.
De ziel is aan flarden gescheurd
En heeft haar éénheid verbeurd.
Toen de ziel even buiten de zaal was,
Is zij stuk gevallen als zeer broos glas.

In Het landhuis in het dorp schreef hij9: ‘de school schijnt buiten het gebouw op de
straat verplaatst. Dan verbreedt dit rumoer zich, de stad in. Een zelfde stem die echoot.
De stem wordt zwakker en zó ook de echo. Dan roept de stem niet meer en niet meer
de echo. Het gebouw is gestorven. Het ligt midden in de straat: een gelost schip in
de haven.’
Uit het gedeelte in dit hoofdstuk waarin de hoofdpersoon met de hond vanuit het
nieuw betrokken huis zijn broer tegemoet loopt, spreekt voorts het humanitair

8
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Paul van Ostaijen, Verzameld werk I, Antwerpen, Den Haag, Amsterdam, 1952; Den Haag,
Antwerpen, 1963 tweede druk en 1965 derde druk (verder aangeduid als Verzameld Werk
I-IV), blz. 20.
Zie blz. 32 van deze uitgave (bij verdere verwijzingen naar bladzijden van deze uitgave wordt
alleen de blz. genoemd).
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expressionisme in een uitlating als10: ‘Quintessens van de mens: goedheid’ en als
aanduiding van de ontwikkeling van de hoofdpersoon wordt over de broer - die op
de ‘dubbel-eenheid’ van het rustige land en de daarin voorbijrazende trein gewezen
had - opgemerkt11: ‘De broer wist dat het Cor genoegen doen zou; hij kende zijn
broer; hij wist dat hij nog in de eerste faze van het moderne was; een lyriese
ontboezeming van de mooiheid van al wat twintig-eeuws modern was.’
De verdere ‘fazen’ van het modernisme worden in dit hoofdstuk niet beschreven.
In de tijd waarin het verhaal speelt waren zij ook niet aan de orde, maar door de
toepassing ervan zijn ze er toch in aanwezig. Zo is het synthetiseren van de
buitenwereld in een samenvattende voorstelling als b.v. die van een symfonie al
bekend uit Van Ostaijens stadsgedichten in Het sienjaal : ‘Maar de gevallen avond
is de geweldige simfonie’ en ‘O geweldige fatum-simfonie! Eén beweging, éen
ritme/in nochtans zo verscheiden elementen’ staat o.m. in het Avondlied12 te lezen.
In Het landhuis in het dorp wordt het herenigd gezin in de avondlijke huiskamer
weergegeven als13 ‘Een symfonie, die feestelik aangekondigd werd door de diep rode
bassen, hernomen werd in de cello's en de violen; heel even daartussen een
oppervlakkige klarinet of een hobo. De simfonie begon in de vier zeer diepe hoeken,
- zó waren deze mensen die zich jarelang kenden even in de sluier van hun gans naar
zich gebalde menselikheid, - doch zeer snel daarop was de inleiding gebroken en
leefde de simfonie naar de hoeken toe, eksentries uit haar centrum.’
Enkele regels daarvoor komt ten slotte de faze van het constructief expressionisme,
dat zich nauw bij het kubisme aansluit, aan bod, in de beschrijving van de woonkamer
met de vier gezinsleden, waarvan het centrum het snijpunt is14 ‘waar de diagonalen
van ouders en kinderen samen kwamen.’
Aan welke situaties en gebeurtenissen in Van Ostaijens eigen leven loopt het verhaal
van Het landhuis in het dorp parallel?
In maart 1913, toen Van Ostaijen pas zeventien jaar was geworden, bezocht hij
het Koninklijk Atheneum te Antwerpen aan het huidige Franklin-Rooseveltplein,
niet ver van het aan het einde van de De Keyserlei gelegen Centraal Station. Hij
kwam in september 1911 in de derde Grieks-Latijnse klas van deze school en was
in het daarop volgend schooljaar 1912-1913 in dezelfde klas blijven zitten.
De opmerking over het ‘groot verlof’ in het begin van Het landhuis in het dorp,
doet denken aan zijn vakantie in de zomer van 1912, die hij ten dele had door-
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Blz. 43.
Blz. 45.
Verzameld werk I, blz. 94.
Blz. 45.
Blz. 45.
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Villa ‘Jeanne’ in Hove (tegenwoordige, haast ongewijzigde situatie)
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gebracht in Vucht bij familie van zijn moeder, die zelf uit het naburige Rekem in het
Maasdal van Belgisch Limburg afkomstig was.15
Hoewel volgens het bevolkingsregister van Antwerpen de familie Van Ostaijen
eerst op 24 juni 1913 werd uitgeschreven als vertrokken naar Hove, kan deze
verhuizing heel goed, evenals in het eerste hoofdstuk het geval is, reeds in maart
hebben plaats gevonden, daar ook een eerdere en een latere verhuizing van de familie
geruime tijd later geregistreerd werd. Vader Van Ostaijen, die als loodgieter in
Antwerpen tot een zekere welstand was gekomen, trok zich in 1913, toen hij ruim
zestig jaar was, uit zijn zaken terug en verliet het huis aan de Lange Leemstraat waar
Paul geboren en opgegroeid was. Hij vestigde zich als rentenier met zijn vrouw en
twee zoons even ten zuid-oosten van Antwerpen aan de rand van het landelijk dorpje
Hove en betrok daar de villa ‘Jeanne’, die nog steeds aan de huidige Lintsesteenweg
95 gelegen is. De situatie is thans nog vrijwel ongewijzigd en komt geheel overeen
met de beschrijving die van de tuin en het landhuis in het eerste hoofdstuk gegeven
wordt, met als enige uitzondering dat de voordeur zich niet in het midden van de
gevel bevindt, maar rechts door één en links door twee ramen geflankeerd wordt,
terwijl in Het landhuis in het dorp geschreven werd16: ‘Er waren vier vensters langs
de voorgevel; de deur was in het midden.’
Pauls enig overgebleven broer, die met de rest van de familie naar Hove
meeverhuisde, was negen jaar ouder dan hij. Deze Constant, of ‘Stan’, zoals hij in
de familiekring heette, was voor de handel opgeleid en in die tijd werkzaam op een
bank. Daarnaast bezat Stan echter ook grote belangstelling voor literatuur en vooral
voor beeldende kunst, zodat hij al sedert Pauls lagere-schooljaren als artistiek mentor
van zijn jongere broer optrad.17 Tussen beide broers heeft hun leven lang - Stan
overleed zes maanden na zijn broer - een hechte band bestaan en de beeldende kunst
bleef steeds een belangrijke rol spelen in hun relatie, doordat Paul later als
kunsthandelaar meermalen aankopen heeft gedaan voor zijn broer, die een kleine
kunstverzameling had aangelegd. Niet alleen toont de verhouding van Cor Hes tot
zijn oudere broer - die ‘financier’ was - in Het landhuis in het dorp grote
overeenkomst met die van Paul tot Stan, maar in het handschrift is op de plaats waar
beschreven wordt hoe de beide broers elkaar ontmoeten eenmaal de naam ‘Constant’
en twee maal ‘Stan’ doorgestreept en vervangen door ‘de broer’.18
Het tweede hoofdstuk van Van Ostaijens onvoltooide autobiografische roman, De
jongen, keert terug naar de tijd dat de hoofdpersoon vijftien jaar was en
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Een documentatie I, blz. 55-58.
Blz. 40.
Een documentatie I, blz. 29.
Blz. 43, noot 7 en blz. 45, noot 8.
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knoopt aan bij de opmerking in de tweede helft van Het landhuis in het dorp19 ‘dat
niemand hem tot hiertoe zo goed begrepen had als deze eerwaarde pater, hoofd van
een onderwijsinstelling die Cor om zogenaamde opstandige woorden ontzegd was
geworden. “Hes”, was het woord van deze eerwaarde geweest, “gij zijt een
zonderlinge jongen. Soms zijt gij een heel jong kind, dan weer een vroege grijsaard.”’
Dit tweede, veel uitvoeriger, hoofdstuk, waarvan niet met zekerheid kan worden
uitgemaakt of het al dan niet voltooid is, bevat niet zozeer een ‘konstruktie’ van de
indrukken die een nieuwe omgeving op de hoofdpersoon heeft gemaakt, als wel een
uiteenzetting over de reacties van de vijftienjarige Cor Hes op zijn milieu: op het
katholieke college dat hij in die tijd nog bezocht en op het huisgezin, waarbij de dood
van een oudere broer en de verhouding tot zijn moeder centraal staan.
De overheersende trek in het aldus gegeven psychisch portret van de hoofdpersoon
wordt al direct aan het begin van dit hoofdstuk20 aangegeven met de woorden ‘Hij
hield van ekstremen. Doch verder dan dat hield hij van het verzoenen van ekstremen.’
Cors verzet op het jezuïetencollege was vooral tegen de sociale discriminatie gericht,
die voor hem ten nauwste met de kwesties van al of niet toegestane schoollectuur en
van het flamingantisme verbonden was. Bovendien zocht hij naar een eigen standpunt
ten opzichte van het geloof, waarbij hij ‘op zijn ouders, zijn oudere broer, zijn leraars
reageerde door aan het tegenovergestelde te geloven’21. Al deze problemen en zijn
opkomende sexuele bewustwording leidden tot een ontreddering, die zich vooral in
zijn gedrag op school en zijn houding tegenover zijn moeder uitte. Het enige rustpunt
in deze periode van afwisselende opstandigheid en onverschilligheid was een
werkelijke, niet alleen in de fantasie beleefde, liefdeservaring: een homo-erotische
binding aan een schoolkameraad. Deze werd echter plotseling van school genomen
door zijn vader, wat Cor Hes in een tot dan toe ongekende leegte achterliet en hem
ertoe bracht zijn moeder met haar ‘nederige levensaard’22 te bestelen.
Evenals in Het landhuis in het dorp komen in De jongen fragmenten voor die,
vooral thematisch, nauw bij het overige werk van Van Ostaijen aansluiten. Zo
beschrijft hij de voorstelling die Cor Hes over het laatste oordeel heeft tijdens de aan
zijn overleden broer gewijde dodenmis, met de woorden23: ‘Het laatste oordeel een
grote vlakte die braak lag, zonder te begrijpen hoe dit braak-liggen op de dag van
het laatste oordeel voor te stellen was. Koude wies over de vlakte. Er was geen
beschutting tegen de koude en deze koude ging zó door merg en vlees, spijts zij in
geen openbaring geleek op de koude die de levende wezens kenden.

19
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Blz. 42.
Blz. 55.
Blz. 89.
Blz. 91.
Blz. 83-84.
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Pater Leonce Reypens S.J.,
Van Ostaijens eerste leraar op het Onze-Lieve-Vrouwecollege
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Brief van Reypens aan Borgers
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Het was een koude die niet gedragen werd door vorst, en ook niet door wind.’
Diezelfde voorstelling van het laatste oordeel als een hoogvlakte met een alles
doordringende kou keert later terug in het begin van Prière impromptue 1 en Prière
impromptue 3 uit De feesten van angst en pijn 24, van welke gedichten het eerste in
december 1919 geschreven werd. Het hierop volgende gedeelte in De jongen over
Cors ontwaken in februari ‘uit de geestelike wintermalaise die hem na de dood van
zijn broer overmand had’25 doet weer sterk aan het gedicht Februarie uit Het sienjaal
denken, dat hij waarschijnlijk begin 1918 geschreven heeft26. In De jongen begint
dit fragment met27: ‘Een dag echter, - gewoonlik in Februarie, - wordt alles door een
verlangen zich van binnen naar buiten te verplaatsen gedragen. Toch is die dag niet
warmer dan al de dagen die voorafgingen. [...] Een fyzies ondervinden van iets dat
materiëel nochtans zeer weinig tastbaar is.’ Daarna wordt nog twee keer herhaald:
‘Toch is het even koud als de vorige dag’ en ‘Tans is het niet minder koud als de
vorige dagen. Maar vermeend welbehagen ging door de geest tot geluk: Veni Creator.’
In het tweede deel van het gedicht Februarie treffen we hiermee sterk
overeenkomende regels aan: ‘Als gister misschien schijnen bomen even dood. Maar
de lucht is de miljonaire trilling van leven daarrond’, ‘Er is nog niets tastbaar
veranderd. Dat is juist het grote van het genot’ en ‘Nergens is er een détailbewijs
van de nakende lente. Enkel de algemene adem.’ Ook in het eerste prozawerk dat
Van Ostaijen heeft geschreven nadat hij in zijn autobiografische roman was blijven
steken, De kudde van Claire, komt hetzelfde februari-thema weer voor28, waarbij
ook de kosmische beleving, die er in De jongen, maar minder in het gedicht, mee
verbonden wordt, opnieuw ter sprake komt.
Uit de gegevens die over Van Ostaijens jeugd bekend zijn, blijkt dat ook het hoofdstuk
De jongen autobiografisch is. Nadat Van Ostaijen van 1907 tot 1909 in de zesde en
vijfde Grieks-Latijnse klas van het Aartsbisschoppelijk Sint-Jan-Berchmanscollege
aan de Meir te Antwerpen gezeten had en daar de vijfde klas moest doubleren, ging
hij in september 1909 - hij was toen dus dertien jaar - naar de vijfde Grieks-Latijnse
klas van het Onze-Lieve-Vrouwe-college, een nog bestaand jezuïetencollege aan de
Kunstlei (tegenwoordig: Frankrijklei) in Antwerpen. In de zomer van 1910 ging hij
- waarschijnlijk met een taak voor Latijn - op het nippertje over naar de vierde klas.
Hoewel hij met Kerstmis nog een redelijk rapport had met alleen een onvoldoende
voor Latijn, waren er op het paasrapport nog maar twee voldoendes overgebleven,
voor Grieks en Nederlands (voor het laatste vak behaalde hij 18 van de 20 punten!)
en op 15 april 1911 werd hij
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Verzameld werk I, blz. 204 en 233 (ongepagineerd).
Blz. 85.
Verzameld werk I, blz. 119. Zie ook Een documentatie I, blz. 155.
Blz. 84-85.
Verzameld werk III, eerste druk 1954, blz. 302-303; tweede druk 1966, blz. 157-158.
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van school gestuurd. Van Ostaijen was op dat moment vijftien jaar geworden, evenals
Cor Hes toen deze van het jezuïetencollege verwijderd werd. En ook Cor Hes had
een redelijk kerstrapport gehad: ‘Op het einde van die trimester was hij de veertiende
op dertig leerlingen.’29
Over het gedrag van Van Ostaijen op het O.L.V.-college zijn enkele gegevens
bewaard, die weer geheel overeenstemmen met de gedragingen van Cor Hes. De
leraar die Van Ostaijen in de vijfde klas les had gegeven, Prof. Dr. L. Reypens S.J.,
schreef mij vijf en veertig jaar later enkele herinneringen, waaruit de zelfstandigheid,
het flamingantisme en de aanleg voor voordragen van Van Ostaijen blijken,
eigenschappen die door Van Ostaijen eveneens aan Cor Hes worden toegeschreven.
Aan de leraar uit de fatale vierde klas, pater Prop, konden geen herinneringen meer
gevraagd worden, daar deze reeds in 1923 is overleden.
De brief van pater Reypens luidt aldus:
Antwerpen 3/12 1954
Geachte Heer,
Het is mij niet mogelijk geweest uw brief van 29 September vroeger te
beantwoorden. Gelieve mij te verontschuldigen.
Van den jongen Paul Van Ostaijen herinner ik mij vooral zijn reeds vroeg
zich vertonende zelfstandigheid. In het grotendeels fransgezind
schoolmilieu van toen was hij bij de uitgesproken flaminganten. Zijn
artistieke aanleg kwam voor den dag bij het voordragen, waarbij hij de
jongens van zijn ouderdom ver voorbij was, en een reeds opvallend
temperament vertoonde. Het stuk zijner keuze was ‘Sneyssens’ van
Rodenbach. Andere meldenswaardige herinneringen heb ik niet over Paul.
Hoogachtend
Prof. Dr. L. Reypens S.J.
Een tweede getuigenis over Van Ostaijen als leerling van het O.L.V.-college is
afkomstig van een medeleerling, Robert van Passen, die zijn herinneringen op 21
augustus 1953 in De Vlaamse Linie publiceerde. Al hebben in dit soort herinneringen
door de grote tijdsafstand en vooral ook door de kennis van de latere ontwikkeling
en activiteiten van de beschrevene eveneens vervormingen plaats, deze zullen meer
de details en interpretaties dan de hoofdzaken betreffen. Zo is de uitwerking van de
gegevens over Van Ostaijens lectuur op school (‘Pol kwam dadelijk aandraven met
Herman Teirlinck, Else Lasker-Schüler, de luministen en cubisten’ en ‘we dweepten,
door Pol, met Rilke en Verlaine, met Jammes en de Weisse Bücher’) vrijwel zeker
ingegeven door wat er later over hem bekend werd en ten dele dan ook in strijd met
de chronologie, maar de hoofdzaak dat Van Ostaijen op het college al kwam aanzetten
met ‘allemaal dingen waar we nooit van gehoord hadden’ blijft er even waarschijnlijk
om, temeer daar hij dit volgens
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Het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen in het begin van deze eeuw (archieffoto)
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Jos. Léonard30 op de lagere school al deed. Dat deze lectuur hem in conflict bracht
met de paters is een gegeven dat ook in het tweede hoofdstuk over Cor Hes een
belangrijke rol speelt. Eveneens is dit het geval met de opmerkingen die Van Passen
maakt over Van Ostaijens geestdrift bij het voetballen, anderzijds - weer afgezien
van de interpretaties - over diens zwijgzaamheid en vooral over zijn voordracht,
waarin ook Cor Hes ‘door alle leerlingen erkend de beste’ genoemd wordt31.
Juist omdat de gegevens over Van Ostaijens collegetijd zo schaars zijn, volgt Van
Passens artikel hier in extenso:

Zo was Paul van Ostayen
Mijn eerste contact met Paul Van Ostayen dateert van mijn dertiende jaar.
Ik was toen studentje op de vijfde latijnse, mijn leraar was Pater Reypens,
de stichter van ‘Liederen aan Moeder’ en commentator van Ruusbroec en
Gezelle. Tussen haakjes, ik ben Pater Reypens altijd dankbaar gebleven
voor zijn opleiding in schoonheid en poëzie.
Op een goeie dag kwam een nieuwe leerling de klas in. Klein, schraal,
miezerig van uitzicht, wat verfomfaaid, het grote hoofd op magere
schoudertjes, maar de ogen vol gloeiende aandacht. Paul Van Ostayen.
Toen nog Pol.
Samen met Floris Couteele32, de te vroeg heengegane, hadden we gauw
een kringetje gevormd in dezelfde jonge opgang naar al wat kunst was.
Vergeleken bij Pol Van Ostayen waren wij nog kleuters. Wij dweepten
nog met Gezelle, en Van de Woestijne was amper tot ons doorgedrongen.
Maar Pol kwam dadelijk aandraven met Herman Teirlinck, Else
Lasker-Schüler, de luministen en cubisten, allemaal dingen waar we nooit
van gehoord hadden.
Eigenlijk waren we er trots op Pol als vriend te hebben. Met zijn sterke
wil om per sé vernieuwing te zoeken, met zijn brede onderlegdheid, zijn
persoonlijke visie, en het greintje revolutionnair geweld dat er op die
ouderdom steeds bij te pas komt, was hij al gauw onze gids geworden,
onze voorlichter.
We leerden stilaan dichters kennen, waarvan de professor ons nooit sprak,
we dweepten, door Pol, met Rilke en Verlaine, met Jammes en de ‘Weisse
Bücher’, een wereld ging open, en we waren verwonderd dat onze jonge
vriend reeds zo ver in die wereld doorgedrongen was.
30
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Een documentatie I, blz. 33.
Blz. 57.
De Antwerpse jurist en essayist Floris Couteele stierf op 34-jarige leeftijd (1897-1931).
Hij behoorde in de eerste wereldoorlog, evenals Van Ostaijen, tot de jonge, intellectuele
activisten en werd in 1917 redactiesecretaris van het gematigd activistische weekblad
De Eendracht. Onder verschillende pseudoniemen, zoals Dio, Lours, Theo de Clerck,
C. van Esch en Willem Meyboom publiceerde hij onder meer in Vlaamsche Arbeid.
Zijn artikel Politiek of kultureel, geschreven in 1918, werd in 1921 in Vlaamsche
Arbeid geplaatst en maakte op zijn generatiegenoten een diepe indruk. Later is dit
artikel opgenomen in zijn postuum verschenen bundel Dagboek van een arrivist (1931).
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Pol was een stille jongen, niet teruggetrokken, neen, hij leefde met de
studenten mee, deelde hun spel, en ik zie hem nog geestdriftig achter de
voetbal hollen en hem me overschoppen met luide kreten: ‘Vooruit,
Robert!’
Maar hij kon ook zwijgzaam blijven, alsof hij diep in zichzelf leefde in
een vreemde brand. Dan liep hij rond en zijn ogen zochten aldoor, met
iets angstigs in de blik, met iets pijnlijks misschien, maar het was vooral
die uitdrukking van angst die me bijgebleven is.
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Zo gingen we op tot de volgende klas. Pol was toen veertien jaar, en zijn
karakter begon zich duidelijker af te tekenen. Er kwam iets vreemds over
hem, iets dat ons lange tijd verdoken bleef maar dat we onbewust toch
ondergingen. Iets onvoldaans, iets wrangs haast. Het was geen verbittering,
geen opstandigheid, het was veeleer een drang om zijn eigen
persoonlijkheid te laten uitschijnen, zijn eigen opinies boven die van de
leraren te willen stellen, een kracht die ondanks alles en allen haar uitweg
zocht en voor niemand ooit buigen zou.
Hadden de professoren dit niet begrepen of niet ingezien? Of wilden zij
niet dulden dat een leerling zijn eigen weg ging, buiten de door hen
vastgestelde normen om?
De wrijving bleef niet uit.
Pol was nog steeds dezelfde tegenover ons. Hij bracht ons in het geheim
boeken die door het College niet toegelaten waren, en wij vielen er op als
vliegen. Ik heb nooit geweten, of het om deze verboden boeken was, of
om een andere reden, een zonde tegen de tucht misschien, maar voor Pol
volgden de straffen elkander op. Weldra was het zo ver gekomen, dat ons
verboden werd nog enige omgang met hem te hebben. Tijdens de speeluren
stond hij daar, achter een kolom, klein, de schouders hoog, ineengeflokt
als een mus, in het opgelegde zwijgen weggekropen. Ik zie hem nog naar
het spel van de anderen turen, met een stille, arme blik en ik weet niet wat
er me telkens overkwam maar ik had het gevoel dat de wereld louter
ongerechtigheid en machtsmisbruik was. In 't geniep ging ik hem de hand
drukken; hij glimlachte dan even en zonk weer weg in dat eeuwige
zwijgende turen dat me pijn deed.
Het volgende jaar verliet hij het College om bij het Atheneum verder te
gaan. Rond diezelfde tijd stierf zijn broer, die priester was. Tuberculose.
Het zat in het bloed. Pol had reeds de voortekens van de ziekte.
Uit dit alles is zijn eerste poëzie ontstaan. Al die omstandigheden, onbegrip
bij oversten, eerste ziektesymptomen, strijd tegen allen en alles, hadden
zijn geest gevormd. Het opstandige in Paul Van Ostayen - want
opstandigheid was er, en het is dank zij dit dat hij nieuwe banen in ons
Vlaanderen trok en nieuwe vergezichten opende - heeft hem in staat gesteld
een verjonging in onze poëzie te brengen. Maar iedere kunst draagt haar
deel aan pijn en ik weet dat hij geleden heeft.
Het was een frêle, ziekelijke figuur, maar die soms plots vol gloed kon
staan. Ik zie hem nog, op de trede, staan declameren zoals ik nooit een
jongen van veertien jaar heb horen voordragen. Heel de klas, zelfs de
Franssprekenden kwamen onder de bekoring en weldra droeg hij de naam:
‘de Poëet’.
De poëet. Kan ooit schoner titel gegeven worden in een klas, waar toch
vooral nijd en sarcasme de bijnamen doen ontstaan? De poëet. Zijn eretitel.
Zijn glorie. Zijn trots.
Zo is de ‘poëet’ heengegaan, naar de wereld, naar zijn lotsbestemming.
Als Apollinaire, die hij vurig bewonderde, heeft hij de omheiningen
verbrijzeld en de doorgang opengestoten. Zijn kunst is in ons en wij zullen
haar niet vergeten.
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ROBERT VAN PASSEN
Ten slotte zijn er ook een aantal bijzonderheden bekend over de dood van Van
Ostaijens oudste broer, een onderwerp dat in De jongen eveneens uitvoerig behandeld
wordt.
Op 29 oktober 1884 werd Petrus Florentius Wilhelmus van Ostaijen, die in de
familiekring Pieter-Floris werd genoemd, als tweede kind van het echtpaar Van
Ostaijen in Antwerpen geboren, ruim elf jaar voor de geboorte van Paul. Pieter-Floris
was de enige in het gezin die voor geestelijke werd opgeleid, al verliep deze opleiding
niet erg succesvol. Nadat hij in Antwerpen een jezuïetencollege bezocht had, ging
hij volgens een nicht33 eerst in Mechelen theologie studeren. Toen deze
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Anna Maria Dinsart-Senden, dochter van Hubertina Senden-Engelen, een zuster van Pauls
moeder. Anne Marie was zeven jaar ouder dan Paul.
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Pieter-Floris van Ostaijen (2de van links) met enkele mede-seminaristen
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studie werd afgebroken zou hij daarna filosofie aan het klein-seminarie te
Bonne-Espérance bij Vellereille-les-Brayeux hebben gestudeerd. Door een gedrukte
lijst van leerlingen die het eerste jaar theologie gedurende de cursus 1909-1910 aan
het Séminaire Episcopal de Tournay volgden, waarop hij als vierde van de negen en
dertig leerlingen vermeld wordt, staat het in ieder geval vast dat hij aan het
groot-seminarie te Doornik heeft gestudeerd. Na afloop van dit cursusjaar keerde
Pieter-Floris met longtuberculose naar huis terug, waar hij verpleegd werd en met
zijn jongste broer Paul op dezelfde kamer sliep. Op 5 oktober 1910, 's nachts om
twee uur, overleed hij, terwijl zijn familieleden om hem heen zaten, waaronder zich
ook Pauls nicht bevond van wie deze details afkomstig zijn, evenals de mededeling
dat Paul toen een gedicht zou hebben geschreven en dit onder het hoofdkussen van
zijn overleden broer zou hebben gelegd. Van Ostaijen moet zich sterk aan zijn oudste
broer, die tevens min of meer als zijn godsdienstige opvoeder is opgetreden, gebonden
hebben gevoeld, want eind 1917 publiceerde hij nog een tweetal gedichten, Golgotha
en Zaaitijd34, die later in de bundel Het sienjaal werden opgenomen en waarin een
aantal regels aan zijn broer zijn gewijd, en wel:
Indien de waarheid daar is,
waar mijn broeder ze mij toonde,
wijlen mijn broeder Pieter-Floris; (hij was student in de teologie
aan een rooms-katoliek seminarie) [...] (Golgotha)

en:
Priester als mijn broer.
Geen priester met het ijle woord en de lege gebaren,
[...]
niet als zij die mondig prevelen het goede woord
maar hartsonmondig zijn.
Ik weet, ik weet, gij hebt als hij, mijn broer,
geluisterd naar het woord: Werp weg de schijn,
en volg mij dan.

(Zaaitijd)
Hoewel in De jongen niet zozeer de uiterlijke omstandigheden, maar meer Cors
beleving van de dood van zijn oudste broer beschreven wordt, valt het tijdstip van
het overlijden van Pieter-Floris samen met dat van Cors broer: ‘Eens was
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In Ons Land, Algemeen Weekblad voor het Vlaamsche volk, jg. 4, nr. 22, 1 oktober 1916
en jg. 5, nr. 21, 22 september 1917. Zie ook: Verzameld werk I, blz. 135-137.
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zijn broer die zijn ganse leven naar God gericht had, de dode. Cor was toen nog geen
vijftien.’35
Het feit dat alle bekende gegevens over Van Ostaijens jeugdjaren ongewijzigd in
zijn romanfragment verwerkt zijn, maakt het zeer waarschijnlijk dat ook de andere
gegevens, zoals zijn jeugdvriendschap, de verhouding tot en het beeld van zijn ouders
e.d., een grote mate van betrouwbaarheid als eigen ervaringen bezitten. Dit maakt
van de twee hoofdstukken, Het landhuis in het dorp en De jongen, weliswaar geen
geslaagd letterkundig werkstuk, maar wel een uiterst belangrijk, zij het met
omzichtigheid te hanteren document voor de kennis van Van Ostaijens
middelbare-schooltijd en de wijze waarop hij deze ervaren heeft.
Het handschrift van het autobiografisch romanfragment is op de volgende bladzijden
diplomatisch weergegeven, met dien verstande dat de geschreven tekst als
drukkerskopij is behandeld en de aangebrachte correcties daarin zonder meer zijn
overgenomen. Ten einde duidelijk te maken dat orthografische, grammaticale of
syntactische afwijkingen niet op een drukfout berusten, worden deze weliswaar
ongewijzigd afgedrukt, maar tussen vierkante haken gecorrigeerd. Alleen indien een
gecorrigeerd woord (b.v. ‘Stan’, gecorrigeerd in ‘de broer’) een speciale betekenis
kan worden toegekend, wordt het in een voetnoot vermeld. De enkelen die in alle
correcties geïnteresseerd zijn, kunnen deze raadplegen in het Van Ostaijen-archief,
dat in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen berust,
in welk archief het handschrift na gereedkomen van deze uitgave gedeponeerd zal
worden.
Voor de lezers van mijn in oktober 1971 verschenen boek Paul van Ostaijen, een
documentatie, waarin een aantal voetnoten zonder pagina-aanduiding verwijzen naar
deze uitgave, die toen nog niet verschenen was, is achterin een lijst opgenomen van
die voetnoten met een nadere opgave van de bladzijden waarop zij betrekking hebben.
Gerrit Borgers
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Het landhuis in het dorp
Zijn moeder had hem gezegd: [‘]Vanavond wonen we buiten. Van school kom je
daarheen.’ - Hij had nooit in een ander huis, dan dat waar hij geboren was gewoond.
Omdat hij vandaag in een ander huis wonen zou, was er een groot gevoel van frisheid
in hem. Dat nieuwe huis zou buiten de stad zijn. Twintig minuten trein.
Hij was pas zeventien1 geworden. Het was Maart. Voor de eerste maal was er een
begrijpen van de Lente in hem. Als vroeger in de Lente de vensters van de klas
werden opengezet, had hij ook dit reeds gevoeld: een venster dat op een grote ruimte
opengaat. Van het eerste venster dat open gezet werd liep een rechte, steeds stijgende
lijn naar het groot verlof. Het grote verlof dat twee maanden duurde was als een grote
bloem die onverwacht openbarst. Enkel het groot verlof had deze betekenis van een
niet te meten vrijheid. Met nieuwjaar en Paschen[sen] heeft het verlof slechts een
betrekkelike betekenis, omdat men achter elke dag de nakende nieuwe trimester
voelt, elke dag wordt onder dit bewustzijn gedrukt als een weegschaal onder een
gewicht. Elke vreugde is betrekkelik. De nieuwe trimester die binnen enkele dagen
begint is een bal aan het been van elke vreugde. Als hij verheugd was en hij dacht
aan het onstabiele van die vreugde, had hij het duidelik waarneembaar gevoel van
een te grote bal in zijn keel. Het was de wrok gelijk die hij bij een onrechtvaardige
bestraffing voelde. Men had zelfs meer aan een donderdagachtermiddag, dan aan dit
verlof. Op donderdag leeft men uit alles wat deze donderdag geven kan. Maar
drukkend is de gewaande immensiteit van het klein-verlof. Deze waan wekt wrok.
Eens had hij er duchtig over nagedacht. Het schoolhoofd moest, meende hij, de
betrekkelikheid van dit klein verlof verbergen. Hij moest het verlof zó lang doen
schijnen als dat van de zomer. Dan de laatste dag, zou hij al de leerlingen bij
hoogdringendheid weer bij een moeten roepen. De verlofdagen zouden dan volledig
zijn.
Het venster stond open. De stem van de leeraar [leraar, passim] klonk minder
autoritair; die van de leerling die zijn les zei zacht; men kon nauweliks horen of hij
de les wist of niet. De woorden hadden overigens hun betekenis naar dit doel verloren.
Zij waren even zwak als de knoppen aan de bomen. Zij hadden geen ontstaan; slechts
hij die scherp toeluisterde kon weten wie zijn les zei, en niemand luisterde scherp
toe. De klank was nauweliks gedurende een kort tijdverloop nabij de bank; dan lag
zij er eveneens als de stofkorrels in de zwakke zonnestraal. De leerlingen volgden
niet in het boek hem op het woord die las. Toen echter de leeraar iemand beval voort
te gaan was hij er onmiddellik; verwondert[d] echter

1

Het woord ‘zestien’ is in het handschrift doorgestreept en daarboven gecorrigeerd in
‘zeventien’. Van Ostaijen zelf was ook juist zeventien geworden toen hij van zijn geboortehuis
naar Hove verhuisde.
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zelfs daarover en even verheugd. Vond echter een het woord niet onmiddellik dan
werd het niet bemerkt. De leeraar zelf gaf geen straf. De belangstelling voor
Titus-Livius en voor Hendrik Conscience was dezelfde. De woorden van de anabasis
klonken enig[s]zins vreemd. Herodotos was moeilik en geen leerling had de moed
er overheen te komen; onaandachtig werd naar de vertaling van de leeraar geluisterd.
Ook wonderbaar waren in de Lente de regels van franse prosodie. Men behield slechts
fragmenten daarvan terloops in het hoofd. Geen enkele leerling had de moed een
gedichtje daarop te schrijven. Nog lange tijd bleven in hem de woorden ‘synerese’,
‘dierese’ [synérèse, diérèse] met het gevoel van Lente verbonden. Van de franse
prosodie wist hij na zijn studiejaren niet veel meer dan dat hij ze in de Lente geleerd
had.
Een groot gevoel van vrijheid verruimt[d]e hem de klas. De gehele achtermiddag
was ontlast van het drukkende gevoel van de gekende weg naar huis. Er was iets
nieuw in de school. Hij dacht er lang over na hoe hij zijn weg van het atheneum naar
het station maken zou. Dikwels veranderde hij. Hij kon aan uitstallingen blijven staan
kijken, want hem bleef tijd tussen vier en het uur waarop de trein vertrok. Hij kon
ook een vriend een eind vergezellen. Hij dacht er over na welke vriend. Ook daarin
veranderde hij. Met de ene was het prettiger, maar de andere verdiende veel meer
zulke onderscheiding.
Hem was de oorzaak dezer vreugde niet bewust. Toch was het de eerste vreugde
om het bewustzijn van iets reëel[s]. Het was de eerste maal dat hij zich in de Lente
ontspande; dat hij zelf lente was. Het was de eerste maal dat hij lichamelik voelde
de lichtheid van de Lente.
In de winter klinkt de schel een sterke roepstem. De zware klanken vallen in de
warmte van de klas en betekenen een aanzienlike verandering. De kleppen van de
lessenaars worden met rumoer toegeslagen. Eenieder duikt weg in zijn warme
bovenklederen, alvorens hij de kou tegemoet gaat. Maar in de Lente is de schel een
zachte stap die je nauweliks hoort en even nauweliks een scheiding plaatst tussen
school en vrijheid. Niemand spoedt zich naar zijn bovenklederen. Tussen een school
die 's winters leegloopt en een kerkelike November-avond-ceremonie ligt weinig
verschil. Men gaat een na een en voorzichtig. In de Lente lost zich de school in de
straat op, éen zelfde verruiming. Onvermoed zet de school haar deuren open en de
kinderen staan plots in de straat. In de winter zoekt eenieder zijn weg, bijna zonder
afscheid; de beweging is zwaar: voeten die zich schijnbaar moeilik van de grond
verheffen. Veel rumoer is er in de Lente rond de school; de school schijnt buiten het
gebouw op de straat verplaatst. Dan verbreedt dit rumoer zich, de stad in. Een zelfde
stem die echoot. De stem wordt zwakker en zó ook de echo. Dan roept de stem niet
meer en niet meer de echo. Het gebouw is gestorven. Het [ligt]2 midden in de straat:
een gelost schip in de haven.

2

Het woord ‘licht’, waarmee in het handschrift een bladzijde eindigt, is doorgestreept, maar
op de volgende bladzijde niet door een ander woord vervangen.
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Het Koninklijk Atheneum te Antwerpen omstreeks 1910 (archieffoto)

Het centraal station (middenstatie) te Antwerpen omstreeks 1910, gezien vanaf het huidige Astridplein
(archieffoto)
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De schel zegde vier uur. Alles scheen besluitloosheid en genieten van een onbekende
vreugde, een zinnelik genot enkel. De besluitloosheid droeg al de leerlingen buiten
en duurde voort in het aarzelend huiswaarts keren. Op straat wist Cor nog niet met
wie hij zou gaan de weg tot het station. Hij liet zijn kameraden een na een
vertro[e]kken en toen hem niemand overbleef, vond hij het goed. Het is goed alleen
te zijn, want je voelt je minder alleen. Als een vriend vertelt iets wat je geen belang
inboezemt, dan eerst kan je beseffen het drukkende van eenzaam te zijn. Maar als je
alleen bent en je moet voor de eerste maal naar een woning buiten de stad, dan voel
je de gezelligheid van zulke eenzaamheid. Je voelt de warmte van een nieuwe
vriendschap. De straten die vroeger indifferent waren, neigen zich naar een intimiteit.
De huizen staan op de straat een kaartengebouw; je ziet er dwars door een. De
uitstallingen zijn rijk en volledig in hun nog-onbekend-zijn. Zij zijn enkel uitstallingen;
je denkt niet aan kopen. Bezit is het beschouwen. Het beschouwen is een volledige
rijkdom. Geen ogenblik steekt daarachter het betrekkelike van de onvoldaanheid.
De onbekende mensen heeft men meer lieft [lief] dan zij die men dageliks ontmoet.
De stad heeft de reuk van een nieuw-wasserij of van een fabriek waar het heel fris
is.
Het station is een gebouw over wiens schoonheid je nooit nadenkt. Geen mens
weet of het schoon of lee[le, passim]lik is. Sommigen komen er dageliks, anderen
zelden. Bij deze[n] blijft het station een levendig souvenir aan een gebeurtenis in
hun leven gehecht. Bij allen echter heeft het slechts de waarde van een intermediair.
Het station heeft geen waarde omdat eenieder het utilitaire van dit gebouw beseft.
Daarom maakt niemand de balans van schoon en leelik. Geen van allen zou zich
rijker voelen in een mooi station. Enkel kon men zich armer voelen in een station.
Wanneer het koud is, wanneer het regent, wanneer het gebouw vuil is.
Van op het perron begon hij aan het dorp te denken, onafgebroken tans tot hij het
dorp zou bereikt hebben. Het dorp was machtiger dan de stad. Hij kon zich niet
voorstellen dat er iets voorbij het dorp lag. Aan het eind van de wereld had men een
kruis kunnen zetten; dat kruis zou het dorp geweest zijn.
Liefde voor het dorp had hij wel, doch onderbewust dan. In de school bleef geen
tijd zoiets te leren. De steedse jongens zijn allen afkerig van de buiten omdat men
hu[e]n met de tegenover de stad extreme heimatboeken heeft bestraft. Een jongen
uit de stad kan van de buiten niet houden, van voorafgaan, omdat hij denkt dat de
buiten René Bazin en Rosegger3 is. Hij kan niet toetsen of verdelen: hij haat

3

René Bazin (1853-1932), populair schrijver van voornamelijk streeklectuur, zoals En province
(1896), La terre qui meurt (1897), Les Oberlé (1901) e.d., was hoogleraar aan de katholieke
universiteit van zijn geboortestad Angers en sedert 1903 lid van de Académie Française.
Peter Rosegger (1843-1918), Oostenrijks schrijver van boerenafkomst, richtte in 1876 het
tijdschrift Der Heimgarten op en schreef talrijke moralistische boeren- en dorpsromans die
zich in Stiermarken afspelen. Hij genoot destijds grote bekendheid als vertegenwoordiger
van de Heimat-kunst. Juist in de tijd dat Van Ostaijen het Onze-Lieve-Vrouwecollege en het
Atheneum in Antwerpen bezocht, trok het door hem met belangstelling gevolgde tijdschrift
De Boomgaard (Antwerpen, november 1909 tot december 1911) fel van leer tegen de
Heimatliteratuur (zie: Jean Weisgerber, De Vlaamse literatuur op onbegane wegen, Het
experiment van ‘De Boomgaard’, Antwerpen, 1956).
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deze literatuur en daarom ook de buiten. Hij weet nog niet: Hoe meer men van het
dorp, des te meer vervloekt men deze ‘Schmarotzer’!
Cor hield niet van het dorp. Zoo[Zo] oordeelde hij tenminste zelf. Maar van Zola
had hij voorlopig nog slechts onthouden dat de kunst ‘experimental’ moest zijn. Het
dorp lag voor hem open als een experiment. Dat was alles. Men kon van hem niet
meer verlangen.
Het dorp strekte zich voor hem uit als een arme naaktheid met een zeer zwakke
hoop. Maar het strekte zich uit als al de dingen die eeuwig fris ademen onder de
wisselende gang van boodschap en vervulling. Een uithangbord klepperde even tegen
de muur, lustig, met een smaak van kermis. In het dorp had zich een wandelend
theater geïnstalleerd. Hij[Het?] wierp de brug tussen Winter en Lente. De[Het]
aankondigingsplakkaat was een overweldigende dorpsintimiteit. De zongetaande
kleuren en de kreupele tekening klaagden vreugdevol en onschuldig, kalveren in de
nacht.
Rond de kerk is alles helder. Hier ligt de woning van de pastoor. In de zomer zie-je
daarvan niets dan wit door groene bomen. Het huis van de koster is laag, ademt een
rust die warm en fris is, alsof een zeer zuivere stal daarnaast was. De moestuin lag
voor en achter; de fruithof bezijden. De koster zegde graag: Daar waren de rijkste
bomen van heel het dorp. En hij noemde de som die hij verleden jaar aan de opbrengst
verdiend had. In de regen waren de bedden van de moestuin bijna ongeschonden
gebleven. Dan waren er nog rond de kerk de beste herbergen, waarin men zich
verdrong na de hoogmis. Waar het dorp leefde zijn meest rumoerige uren. De
toetsslag4 van de biljartballen klonk daar helder en iemand die bij de barbier, achterin
de herberg was geweest, zag er nieuw uit als een pronkboer op likeur-reklameplaatjes.
De waard zag er steeds goed uit, ook als hij zeide dat hij verkouden was. Van een
andere herberg waar dochters bedienden kon men niets bepaald[s] zeggen; daarom
sprak men er stil over en gaf door mimiek zijn oordeel te kennen. De boeren kwamen
uit de wierookwalm van de hoogmis in de bierlucht van de herbergen. Die verandering
liet hu[e]n koud; zij bleven heerlik dezelfden. Men kon niet weten of zij de hoogmis
als voorspel van de herberg, of de herberg als naspel van de mis betracht[t]en. Maar
hoogmis en herberg vormden iets innig verbonden[s]. Enkel de pastoor ontbrak in
de herberg en de waard, die naar de vroegmis moest, in de hoogmis. Rond de kerk
waren ook nog de herehoven en het huis van de burgemeester. Het waren de schoonste
woningen van het dorp; als er iemand de poort opendeed echter, was het of het oude
dorp gilde onder deze nieuwe wonde. En de lichte stap van de stad, in de zomer,
kwetste dieper het oude, goede hart van het dorp. Het wondergoede dorp.
Als de mensen het dorp[s]station verlaten, is de barreel de machtigste gebeurtenis.
Aan de barreel splitst de schaar reizigers zich in twee groepen; deze twee

4

Doordat enkele letters over elkaar zijn geschreven is het tweede deel van dit woord niet goed
leesbaar.
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De spoorwegovergang, de ‘barreel’, in Hove, met daarachter de weg naar het dorp
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groepen verwijderen zich, de ene naar links, de andere naar rechts van het centrum.
Centrum is de barreel. Hij ligt midden de weg als een geweldige beest. Hij is het dei
[die] de kloof tussen de mensen legt die uit het station komen, zulke naar links, zulke
naar rechts. Een handdruk valt onverschillig; maar een andere is sterk als een
vriendschap die boven de kloof van het dorp is. Dan verspreiden zich de
aangekomenen over het dorp. En telkens als er een verdwijnt sluit het dorp zich
achter op de aangekomenen. Als de trein is aangekomen is het geweest een vreemd
hart dat voortsprong op het lijf van het dorp. Maar hoe meer het hart voortspringt,
des te zwakker wordt zijn slag. Op het laatst is er nog enkel de herinnering aan dit
vreemde hart. Het dorp is weer rustig met slechts een innerlike wonde.
Hij moest mede zijn dit hart dat voortsprong. Tot het allerlaatste moest hij mede
zijn. Dan was hij alleen. Uit de kom van het dorp, op een landelike weg met kleine
huizen en werkmansherbergen. Enkel de winter wist de kinderen naar huis te jagen.
Tans lagen zij weer, zelf speelgoed te midden hun tuig, op de grond. Dat alles bijeen
was een smerige hoop. Je wilde hem vermijden en je had als een wroeging dat te
vermijden. Het was ten slotte toch geen hoop. Het waren mensen. Mocht men mensen
vermijden. Dat was Cor niet duidelik. En als hij mensen vermeed wist hij niet of het
geen verraad was. In de kleine hoven sloeg de was aan zwakke koorden in de wind.
Er ho[i]ng altijd was te drogen; enkel de hof veranderde. Men kon denken dat de
was, naar een bepaalde wet verplaatst werd. Enkel: er was steeds was. Het sloot zich
aan bij de arme, rachitiese kinderen tot een jammerlik beeld. En ook daarbij sloten
zich aan de kreupele boompjes, de ziekelike moesbedden in verwaarloosde tuinen.
Plots hield de rij der arme huizen op. Dan begon het land. Hier en daar waren [was
een] huis als bij toeval op het land neergevallen. De verandering was dat tans de
huizen sekundair in het land waren en het land niet meer sekundair tussen de huizen.
Het land was iets heel groot[s]; daarin verdwenen de huizen, iets heel klein[s]. Links
werd het land begrensd door een ander dorp en van links naar het midden van de
gezichteinder door bossen; rechts glooide het land; een rechte lijn lag staalhard tussen
hemel en land. Daar scheen het land een volledige realisatie. In het midden ademde
de steenweg; hij had immer het uitzicht van een lastdier dat rust. Men wist als een
adem onder de mauve huid van de weg. En aan een kronkeling zwol de borst, als die
van iemand [die] zwaar ademt.
Het land is in schijnbaar grote vierkanten verdeeld. De vierkanten worden kleiner
wanneer je ze beter kennen leert. Enige zijn reeds groen; andere paars en verdeeld
in kleinere bedden. Schaars zijn de mensen op het land en hun bewegingen zijn
onzeker en loom. In Maart is de mens en het land iets heel klein[s] dat zich langzaam
beweegt. Men kan denken aan beeldjes die men in een diorama zag. Het land is het
goede geweten van iemand die leeft omdat hij sterk gelooft. De mensen zijn oude
vrouwen die van oudsher gelovig het land gereed maken voor de blijde boodschap.
Het is een eenvoudige ceremonie. Verwacht wordt niet een koning, maar de koning.
De enige die men nooit doden zal.
Men kon feitelik zeggen dat het landhuis, waar Cor wonen zou, het laatste huis
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De in het verhaal beschreven route van het station in Hove naar villa ‘Jeanne’
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van het dorp was. Het lag aan de steenweg, reeds te midden van de velden. Tegenover
waren nog een paar kleine woningen en verder lag nog een herberg. Die herberg was
dus het laatste huis van het dorp. Maar de herberg was zo laag dat zij achter het
landhuis verdween. Daarom kon men best zeggen het landhuis was het laatste huis
van het dorp. Het landhuis was een rood, lang-rechthoekig gebouw. Er waren vier
vensters langs de voorgevel; de deur was in het midden. Het zag er fris en nieuw uit
en men kon vermoeden dat wanneer de deur openging, iemand daarachter ‘welkom’
zou zeggen. Op het landhuis moest een zwaan de richting van de wind aangeven.
Voor de dorpelingen was die zwaan het gewichtigste stuk van het landhuis. Zij keken
op en zeiden: zo is de wind. Zó bestond het landhuis in het leven van de dorpelingen.
Het huis lag in het midden van de kleine hof. Toch lag het in de zomer bijna verloren
tussen de bloesems van de nog jonge bomen.
Het landhuis bestond nog anders in het leven van de dorpelingen. Immers het lag
aan de kruisplaats velerlei wegen. Het landhuis kon beschouwd worden als de verste
ader van vier dorpen5. Ekstreem van het dorp zelf, was het van de andere dorpen uit
het eerste wezen van het bereikte dorp. Als men van een dorp komend, het landhuis
bereikt had, was even de stap vertragen een refleksbeweging, terwijl een warm gevoel
van een goede, noodzakelike daad die gerealiseerd was het onderbewust begrijpen
dezer zeer lokale vreugde versterkte. Van af het landhuis tot het dorp was er geen
fietsweg; maar het landhuis voorbij wel: zachte, dichtgedrukte asse. Zo bestond het
landhuis als de bepaling van een kloof in het leven van de dagelikse fietsers: een
groep arbeiders op bontgekleurde masjines, waaronder soms het nikkel van de masjine
van de arts een frase van zelfvoldaanheid slingerde. Het landhuis bepaalde het tempo
van de koers; voorbij het landhuis ging men op de asse en zelfs enig[s]zins naar het
andere dorp afdalend er los op af; van het landhuis tot het dorp echter ging het over
steen en zodoende in zwakker, zeker ongemakkeliker tempo. Voor diegenen die van
het andere dorp kwamen gereden, wees de zwaan op het landhuis: ‘Slecht[’]; doch
zij die van het dorp komend het landhuis voorbij waren, voelden precies nog voor
zij op de asseweg waren genoegzaamheid hun lichaam ontspannen. Van dan af reed
men zacht en snel, zonder zorgen door auto's of vrachtwagens gehinderd te worden,
tot het andere dorp. Van de grote steenweg liepen twee binnenwegen, die volgens
de getijden de ekstremen van slijk en stof aangaven, als kleinere adertjes naar andere
dorpen. Een binnen weg dwarste het veld naar een gehucht, dat achter de boog van
de weg even wegzonk. Huizen en stallen lagen doorheen[dooreen], slechts als
algemeenheid bestaande: het gehucht. Zo was de oorzaak dat het landhuis een groot
deel had in het leven van het dorp en zelf[s] in dat der dorpen daarrond. Daarin was
het een reusachtige hefboom. Men kon niet zo of zo, of men moest

5

De villa ‘Jeanne’ in Hove ligt aan de steenweg naar Lint. Bij de villa loopt oostwaarts een
weg naar Boechout en westwaarts naar Kontich.

Paul van Ostaijen, Het landhuis in het dorp en De jongen

41
voorbij het landhuis, dat gold als een maatstaf in de rit. Het had aldus zijn
onverwoestbaar bestaan. Zelfs was men het landhuis voorbij zonder het opgemerkt
te hebben, dan voelde men zich zelf verrast en dacht: [‘]God, ik ben reeds het landhuis
voorbij.’ Zo was zelfs het landhuis boven het episodiese gedragen. Een warme adem
had dit lichaam geest gegeven. Eenieder was het landhuis een zielekompagnon
geworden.
Toen de groene poort achter Cor dichtgevallen was, stond hij plots tegenover de
tuin. De tuin van het landhuis was een geschiedenisloos wezen, maar des te
karaktervoller. Zó lag hij Cor tegenover in zijn dubbele verwaarlozing: als tuin van
het enige tijd onbewoonde landhuis en onder de noodzakelike vernieling, de blijde
boodschap van de maartse buien. En deze verwaarlozing die zich duizendvoudig
openbaarde had nooit het karakter van deze duizendvoudigheid, maar uit al deze
tekenen der verwaarlozing stroomde slechts overmannend eenzelfde flui[ï]de; nog
zelfs niet als lichaamsdelen van dit ene lijf lieten zich de gebroken takken, de slijkerige
grasperken en de enkele groene paaltjes onderscheiden. Enkel was er een
verwaarloosde hof.
Zo sloeg dit begrip der verwaarlozing in Cor in. Toen hij even binnen was sloeg
van een seringenbosje een gebroken tak hem regendruppels in het aangezicht. Op
het ogenblik dat hij mogelik dit onaangenaam gevoel ging overmeesteren, werd zijn
oog gevangen door de gebroken rozelaar op de grond. Als een sensatie wier waarde
hij onderbewust als tweede rangs begreep, verwonderde het hem nog een dorre en
murw geregende bloem aan de rozelaar te zien. Tot een volkomen, nuchter zinnelike
konstan[sta]tatie bracht hij het niet. Deze roos was enkel daar als de mediumieke
kracht die in hem volledig het wezen van de tuinverwaarlozing opriep. Zó kwamen
deze twee snel-opeenvolgende feiten niet tot een individualisering; niet tot een
doordringende psychologie kwam het in de jongen, maar wel tot een empy[i]riese
synthetisering. Er was niet het bewustworden dat er in de hof verscheidene zaken,
zij die het wezen van de hof konstitueerden verwaarloosd waren, zodat van de hof
zich hetzelfde aldus post-analyties zeggen liet, maar wel waren er
herkenningstekings[tekens] die onmiddellik de reële toestand openbaarden. De roos
en de tak hadden de betekenis van een hoed en een kleed naast een mens. Je ziet een
hoed, een kleed, je zegt daar komt een mens. Je denkt niet eens aan de hoed en [het]
kleed. Je denkt enkel daar is een mens. Zo was de roos en de tak enkel de hoed en
het kleed van dit wezen: verwaarlozing.
Doch daarop ontpopte zich de hof in de schoonheid van deze verwaarlozing. Het
deed goed de zwaarte van de grond te voelen wegen aan de schoenen. En een hoop
dorre blaren rook het land. Van het dak van het gereedschaphuisje ho[i]ngen twee
gebroken mussenesten. Van het kleine boerebedrijf daarnaast walmde de reuk: stal
met maartse mist6. Het beeld van de buiten kompletiseerde zich in de geest van Cor
als onder de handen van een varieté-snelschilder.

6

Bijvorm van ‘mest’.
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Met elke schrede drong Cor dieper in de vriendschap met de tuin. Wanneer hij zichzelf
te doorgronden beproefde, - wat overigens bij deze reeds dikwels oudere
zeventienjarige het geval was, - kwam hij tot de slotsom dat niemand hem tot hiertoe
zo goed begrepen had als deze eerwaarde pater, hoofd van een onderwijsinstelling
die Cor om zogenaamde opstandige woorden ontzegd was geworden. ‘Hes[’], was
het woord van deze eerwaarde geweest, [‘]gij zijt een zonderlinge jongen. Soms zijt
gij een heel jong kind, dan weer een vroege grijsaard.’ Binnen deze polen bewoog
zich geheel het wezen van de zeventienjarige Cor Hes. En dat wist hij zelf. Hij wist
zelf zeer goed dat hij de tuin tans in die dubbel-spiegel inwierp; dat hij de tuin soms
bekeek als een heel jonge jongen, dan weer als een man. Dat heette dat hij zich soms
door allerlei fantaisies van het reële wezen van de tuin liet wegvoeren, dat hij slechts
was in een exterieur benaderen van de tuin. Dan drukte het hem dat er zo weinig
hoge bomen in de tuin waren, en verder dat de tuin niet groter was. Dan drukte hem
de beperktheid van de tuin die hij langs alle zijden meende te ontdekken. Doch anders
was hij weer, een rijp man, in het rijke genieten van enkel dat wat de tuin hem bood.
Dat het genot hem doordrong in zijn onvoorwaardelikheid. Zoals hij dan de buiten
liefhad was het reeds een werkelike rijpheid. Het was rijp: gezond. Het stond even
ver van een jeugdige en onstuimige eenzijdigheid als van een seniel quietisme: Het
was de eenvoud van een rijk mens, gelukkig ook om de rijkdom van deze eenvoud.
Het was reeds de goedheid van de mens die de goedheid van het land tegemoet gaat.
Zo was Cor Hes. Doch niet altijd. Een ogenblik later kon hij in een kinderlike
eenzijdigheid hervallen.
Maar het typiese van deze eerste dag op het land bleef toch de goedheid. Zo sterk
kommunatief was voor Cor het land en zo vatbaar voor die innerlike goedheid van
het land was Cor.
Volgde de avond van het landhuis in het dorp. Terwijl de duisternis valt, staan
daaruit op de pinkende lichten van de lantaarns, éen na éen. In de nacht ligt het
landhuis een gevaarte, zonder uiterlik leven. Met het licht dat in de woonkamer
gemaakt wordt, is ook de ziel van het landschap naar zijn diepe kern geconcentreerd.
De tuin leeft in zijn geheimenis die niemand te doorgronden beproeft. Van de herberg
naast het landhuis gulpt groen licht over de weg. Het licht maakt een ongelijk vlak
over de landweg.
Cor maakt de hond los, die zich door een draf en een verre sprong van de
tastbaarheid van zijn vrijheid overtuigen wil. De hond is een witte vlek op de
steenweg; als hij in het licht dat uit de herberg spoelt, valt, is zijn wit heviger, doch
minder sterk. De hond beweegt zich in de wellustige verruiming, die deze nieuwe
omgeving schenkt. De avond over het dorp is iets volledig nieuw[s]. Alle vormen
en verhoudingen zinken weg. Het dorp leeft niet meer in, maar ontspant zich tot een
onmeetbaarheid. De duisternis daarover is een gestolten vloeistof. Het verschil tussen
de eerste dag en de eerste avond op het land is zó: in de dag is het dorp de
meetbaarheid, de tastbaarheid van het grote, het onmetelike: het land; in de nacht is
het land slechts het dorp dat zich tot in de onmetelikheid uitgebreid heeft. In de dag
is het dorp de concentratie van het land; in de nacht is het
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land de extensie van het dorp. Zó is het dorp onmetelik en daardoor het begeren naar
het dorp onbegrensd. Het dorp is een realiteit die men nooit tot haar diepste kern
doorgronden zal. Het dorp is groot genoeg om het bestaan van een mens te vullen.
Het is beter, - Cor dacht er aan hoe hij nadruk legde op beter, hoe hij de twee
lettergrepen langzaam uitsprak om het preciese ethiese dat hij daardoor kenschetsen
wou, materiëel goed door zijn tong en zijn mond waar te nemen, - het is beter een
gans leven naar de kennis van het dorp te zoeken, het is beter ten slotte het dorp te
kennen, dan slechts half de wereld. Want het dorp is een wereld. Om het te illustreren
voegde hij er bij: ‘en de wereld is een groot dorp.’ Zo stond hij weer plots te midden
van zijn eenzijdigheid. Maar het geblaf van zijn hond was een goede stem die
voortgolfde op de oneindigheid van het dorp--land. Cor aaide zijn hond. Hij zei stil
zijn naam. Vroeg hem een poot. Legde zijn hand in zijn muil. Al deze gebaren
brachten hem terug naar de wezenlike realiteit. Quintessens van de mens: goedheid.
De hond sprong voort over de steenweg, verheugd omdat hij geaaid was. Zijn sprong
was blijer. Hij sprong met de lichte last van deze streling op zijn schouder; deze
streling die niet meer daar was materiëel, maar toch nog bestond. Soms bleef de hond
staan, keek op, legde zijn grote, trouwe ogen in die van Cor, liep gerust verder. De
avond ontrolde over het land, een vaandel van goedheid.
Liep de hond vooruit en sprong plots: een witte vlek in de hoogte; dan liep hij
terug naar Cor, maakte zich heel klein en sprong. Cor zegde ‘Wat is er jongen?’ Maar
hij wist dat zijn broer daar was. Ook zijn broer leefde tans in het dorp. Daar was het
ganse gezin tans. Thuis waren wachtend de ouders op de oudste zoon die met de
trein van zeven komen zou. Cor was zijn broer tegemoet gegaan. De broer kwam
van het station; tans was hij mede geweest het hart dat voortsprong op het lichaam
van het dorp. Het landhuis en het station waren ekstremen; ekstremen waren de
ouders en de broers; ekstremen die naar elkander toeneigden; naar de eenheid, die
is de avondlike verinnerliking van het gezin. Daartussen was Cor op de landweg. Hij
haalde de koorden dezer hoge verbroedering tussen ouders en kinderen dicht. En nu
was hij blijde dat de hond in deze verinnerliking zijn deel hebben wou. Want de hond
liep heen en weer en telkens hij een rit gedaan had, was de afstand kleiner; zó haalde
hij de koorden dicht. Als Cor bij zijn broer was, besefte hij dat er reeds een deel van
het gezin vorm bekomen had: de kinderen. En wanneer zij nu beiden thuis zouden
zijn, konden zij met zijn vieren overleggen en bouwen dit tere gebouw van de
innerlikheid; de éenheid van het gezin. Eerst echter moest nog de eerste avond in het
dorp hun beider pogen naar innerlikheid doen groeien tot de verwezeliking. In de
verte raasde een sneltrein door de velden; hij zweepte met zijn honderden lichten het
land; als een kortaf besluit deed de rode lantaarn achter de laatste wagen. Met7
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Deze zin wordt in het handschrift voorafgegaan door de doorgestreepte woorden ‘Constant
zeide aan’ en daarboven, eveneens doorgestreept: ‘Stan merkte op’.
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de vooropgezette wil Cor te verheugen, merkte de broer8 de schoonheid van deze
dubbel-eenheid: het rustige land en de onstuimige moderne masjine op. De broer
wist dat het Cor genoegen doen zou; hij kende zijn broer; hij wist dat hij nog in de
eerste faze van het moderne was; een lyriese ontboezeming van de mooiheid van al
wat twintig[ste]-eeuws modern was. Dat was de trein. Doch daarenboven begreep
de broer toch dat er op dit ogenblik een religieuze kommunie was in hu[e]n beiden
tegenover het eeuwig moderne: dat was hier de wijding van twee jonge mensen langs
de eenvoudige steenweg: een stille baan naar God. De broer begreep, want wat hij
voelde, wist hij voelde het broertje. Cor was blijde om wat zijn broer hem gezegd
had en er was geen achterdocht in hem dat zijn broer zoiets met het bewuste doel
hem te verheugen zou gezegd hebben; of beter deze laatste gedachte die even in hem
opdook verdween onder de vloed der algemene blijheid. Dat zijn broer, die een
financier was, zoiets zei was beter dan twintig kunstenaars, meende hij. De woorden
van zijn broer deden hem in éen ogenblik de zege van de moderne mens in de kunst
dromen. Doch meer dan deze zege van de mens-van-tans, die hij bewust zocht, was
Cor tans onbewust in het land, naast zijn broer, de zege van de mens van alle tijden.
Dan bestond de woonkamer die gebouwd werd uit vier hoeken naar het midden
van de langwerpige tafel. De tafel was het levende hart van deze stof, die geest kreeg;
zij was de plaats waar de twee diagonalen samen kwamen en vier scherpe hoeken
vormden. Zij was de plaats waar de diagonalen van ouders en kinderen samen
kwamen; eenieder nam zijn hart en legde het als een tol op het snijpunt der diagonalen.
Uit dit midden[l]punt, gevoed door het bloed van vier harten, begon een gloed uit
de duisternis van donker rood zich naar de heldere zinbouw van rood te ontwikkelen.
Een sy[i]mfonie, die feestelik aangekondigd werd door de diep rode bassen, hernomen
werd in de cello's en de violen; heel even daartussen een oppervlakkige klarinet of
een hobo. De simfonie begon in de vier zeer diepe hoeken, - zó waren deze mensen
die zich jarelang kenden even in de sluier van hun gans naar zich gebalde
menselikheid, - doch zeer snel daarop was de inleiding gebroken en leefde de simfonie
naar de hoeken toe, eksentries uit haar centrum. Als de bassen hadden gegeven,
godsgewijd, het lied van de menselike eenzaamheid, dan zwegen zij, gebald naar
hun tweede taak: nu zal ik de zielen roeren door de woorden die ik tans niet spreek.
Volledigen plots deze eenzaamheid de eerste violen die aanva[u?]llen: ‘neem mij,
want ik ben het levende vlees en ik ben het levende bloed.’
Woorden vielen soms stenen in een afgrond. Doch een andere stem wist ze op te
vangen alvorens ze verloren waren. De vader las soms luid uit het dagblad. Zijn stem
had de psalmgolving van een hogepriester. Doch als het volk ver van de hogepriester
stonden dan de kinderen ver van de vader. Enkel de moeder luisterde gedwee als zij
sinds jaren deed. Ook groeide, heldere noten, het gerucht van

8
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het avondmaal. Een na éen, om beurten, sloegen lepels zacht de wand van de telloren.
Dan krasten soms de messen tussen het doffe vlees-snijden. Het avondmaal is
samengebracht uit frisse en lauwe reuk. Het bier, uit de zeer diepe kelder, die slechts
bij middel der petrolielamp te bereiken is, ruikt zeer fris. Het glas is koud, de hand
legt zich gans daartegen, verheugd. Tee: walmen; een kop die men slechts na wachten
benaderen kan. Men kan niet zeggen of het brood in het midden van de tafel ligt;
ook leent men daar geen aandacht aan, omdat het brood ligt in het midden van de
tafel, zoals het afgebeeld staat op al de prenten vanaf de goedkope bijbel tot de
Turnhoutse prenten.9 Het brood zwelt als een korst. Als de moeder een snede snijdt
en Cor neemt ze aan, dan is er in hem een besef van volledigheid; het is alsof hij het
brood aannam uit gods manna gebakken. Het brood is rond; het heeft het uitzicht
van oneindigheid en beperktheid. Daarenboven is het brood wit; het heeft de kleur
van de grote geboorte. ‘Het brood’, ‘das Brot’, ‘le Pain’ al die woorden hebben iets
eenvoudig wulps. Verder herinnert [men] zich telkens de geschiedenis van Mozes
en van de broden die ongedesemt[d] moesten zijn. Men kan denken men zit aan dit
laatste maal in Egypte. Men is gereed voor de grote reis. Dan voelt men de atmosfeer
van de school. En een stem klinkt: [‘]Toen ging de engel doden al de gezinnen van
Egypte’10 Het is drie uur 's namiddags, van drie tot vier is het les van heilige schrift.
Het is Winter en men heeft het licht aangestoken. In deze geschiedenis klinken de
kinderstemmen als profetie[ë]n voor het ganse leven. Het vlees werd zorgvuldig
uitgespreid op de schotel gelegd. De salade geeft een helle noot van oppervlakkigheid;
de gele kanarievogel heeft een groen blad gehad; de gele .... een groen ... hoe scherp
levendig is dat; de kanarievogel springt op en neer in zijn mooie kooi

9

10

Met ‘Turnhoutse prenten’ doelt Van Ostaijen op de z.g. ‘mannekensbladen’, ook wel ‘oortjes-’
of ‘centsprenten’ genoemd, die gedurende de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw in het Zuiden een ruime verspreiding vonden, vooral onder de jeugd. Deze bladen
waren aan één zijde bedrukt met primitieve, soms ingekleurde houtsneden die van korte,
begeleidende teksten waren voorzien. Op sommige van deze bladen stonden aan de bijbel
of aan heiligenlevens ontleende religieuze voorstellingen of beeldverhalen. Op andere kwamen
moraliserende kinderverhalen voor, alsook sprookjes, volksverhalen, spelletjes, a-b-c's en
afbeeldingen van dieren, beroepen, werktuigen e.d. Aan één van deze centsprenten, De kleine
diergaerde voor kinderen, heeft Van Ostaijen de titel voor zijn dierschetsen, Diergaarde
voor kinderen van nu, ontleend en in het gedicht Stad stilleven uit zijn bundel Bezette stad
is van zo'n ‘prenteblad’ sprake.
Dat deze bladen hier ‘Turnhoutse’ prenten genoemd worden is verklaarbaar uit het feit dat
ze voornamelijk door de Turnhoutse speelkaartenindustrie vervaardigd en uitgegeven werden.
Zie hierover: Emile H. van Heurck en G.J. Boekenoogen, Histoire de l'imagerie populaire
flamande et de ses rapports avec les imageries étrangères, Brussel, 1910.
Hier citeert Van Ostaijen uit zijn herinnering Exodus 12, vers 29: ‘In het holst van de nacht
sloeg Jahweh (of zijn verderfengel, zoals ongetwijfeld op het college geleerd werd) al de
eerstgeborenen in het land van Egypte’, waarbij ‘al de eerstgeborenen’ door hem in ‘al de
gezinnen’ veranderd is.
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van blinkende messing. Eenieder eet; de moeder heeft iets gelaten en neemt de laatste.
Op de kachel zingt het water voor nieuwe tee; straks zal men moeten lopen, alvorens
het net overloopt. Gedurende de ganse avond wordt tee gedronken. Het meest de
broer en Cor. Als alles verdwenen is, blijven de teekoppen. De vader gaat het eerst
ter rust; na schaarse, maar zware woorden. De kinderen blijven met de moeder; de
moeder leest de krant en herleest, zegt de woorden na die vader voorlas. Van haar
kinderen zó dicht bij te hebben gaat haar geluk uit; dat geluk dat zich legt in dit
eenvoudig lezen van de krant en het even-naar-het-water-kijken. Dat geluk voelt zij
tastbaar wanneer zij het11 de krant keert en even haar oudste zoon ziet, haar jongste.
Zij voelt het wanneer zij de tee bereidt, de tee inschenkt, naar suiker kijkt. Zij is een
zeer stille zee.
Het licht wordt uitgedoofd en de innerlikheid van de woonkamer verdeelt zich
over de slaapvertrekken. De kleine slaapkamer van Cor ligt achter de studeerkamer;
van de studeerkamer geeft een venster [uit] op het verre veld; van daaruit is het
landhuis de twee lijn [?] van een twee-gelijkbenige-driehoek; de twee gelijke benen
zijn een binnenweg en de landweg die naar de scherpe hoek van het nabije dorp
lopen. Een rij lantaarns aaneen langs de landweg. Hun licht dat op en neer gaat geeft
het land de schijn van een zee; de zee is zwart, vol van rust die komt na dood. Het
landhuis is als een schip dat dobbert op zee; Cor is in de mast en ziet heel ver. Tussen,
het landhuis en het veld is er een zwijgzame kommunie van eenzaamheid. De vlakken
van het veld dringen naar het landhuis toe en dan is het weer alsof het landhuis de
vlakken spuwt. Zoals een schip op zee; het schip verdwijnt in de onmetelike
eenzaamheid van de zee, om dan weer onmetelik en eenzaam de baren naar de wet
van zijn spoor achtereenvolgens op te nemen, te vergroten tot in de verste kringen.
Van de slaapkamer geeft een venster [uit] op de herberg, waar nog licht is. Cor weet
dat hij slechts een paar stappen te doen heeft om mensen te zien. Hij doet ziet [ze
niet?]. Enkel dit te weten volledigt zijn bewustzijn van de volledige eenzaamheid.
Hij ziet door de muur; hoort de schaarse woorden vallen, van een paar drinkebroers
die voor een weekdag te lang verwijlen. Als er een mens langs de steenweg gaat,
bast de hond van de herberg en rinkelt de ketting. Andere honden antwoorden. De
stap verklinkt; het bassen houdt op, de ketting zegt een laatste maal dat weerom alles
rust is.
Wanneer hij nogmaals door het venster kijkt, is het licht van de herberg ook
gedoofd. Het licht van de straatlantaarn vóór de herberg is nu alles. Alles nog,
goddelik alles. Het bed heeft de frisheid van het dorp en het maartse weer. Een
lieve-vrouw op de kast houdt eeuwig haar kindje. Het land is een eeuwig goede
lievevrouw. Tans wacht zij de engel Gabriël. De blijde boodschap van elk jaar. ‘En
de engel is neergekomen en heeft de h. maagd gezeid ...’ Zó ligt het dorp in Maart,
Maart in de oneindigheid.

11
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De zijkant van villa ‘Jeanne’ met boven het raam van Pauls slaapkamer en rechts het
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De familie Van Ostaijen. Staande achter vader en moeder, v.l.n.r.: Pieter-Floris, Hubertina en haar
man J. Goris, Paul en Constant
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2. De jongen
Als Cor, vijftienjarig, van een school door Jezuieten bestuurd doorgezonden werd,
had de pater Prefekt hem gezegd dat hij een zonderlinge jongen was; soms was hij
nog een kind, men zou niet kunnen denken: hij was vijftien jaar. Bij andere
gelegenheden sprak hij bijna als een grijsaard. Die woorden bleven hem bij met een
stift in zijn hersenen gegrift. Het was met fierheid dat hij het spreekkamertje van de
eerwaarde verliet. De prefekt had opgemerkt dat hij anders was als al de anderen.
Hij was niet iemand van vijftien jaar. Hij was jonger en ouder. Dat vleide hem. Omdat
het niet middelmatig was. Omdat het oorspronkelik was. Ten slotte was hij dus
iemand. Hij was deze typiese jongen die met het oog op zijn ouderdom veel te jong
en veel te oud was. Hij hield van ekstremen. Doch verder dan dat hield hij van het
verzoenen van ekstremen. Nu verzoende hij in zich-zelf twee ekstremen. De woorden
van de pater prefekt vleide[n] zijn kinderlike ijdelheid. Enkel met hem kon men zó
spreken. Daarna voelde hij dat er een grote bewegingsvrijheid binnen die woorden
lag. Hij besefte zich superieur aan al zijn kameraden. Niet enkel het biologies vijftien
jaar zijn.
De dubbelzinnige opvatting van tucht en orde in het Jezui[e]tencollege hadden
hem opstandig gemaakt en gepijnigd. Opstandig was de jongere, gepijnigd de oudere
in hem. De jongere in hem antwoordde op de tucht der Jezuieten ‘leve de anarchie’;
doch de oudere begreep dat hij het enkel had tegen de norm van tucht, die in
werkelikheid slechts tuchteloosheid was. Oppervlakkig was er in hem slechts een
kinderlike oppositiegeest; doch in werkelikheid was er weer veel meer. Oppositie
was tempo, postulatieve kracht, hevigheid in het negeren en hardnekkigheid in het
begeren. Als men hem zegde: ‘Cor, gij zijt een jongen gans buiten de norma’, dan
vond hij wel onmiddellik het antwoord ‘Daarom ben ik gelukkig; ik haat de norma’,
doch buiten deze explosies zocht zijn leven naar norma. Hij had het tegen de Jezuieten
omdat zij meenden dat alles wat buiten hun traditionalisme stond anti-norma was.
Norma lag in de aktiviteit; norma was geen dode pit. Een dode pit ligt buiten de enige
norma der steeds hernieuwende vitaliteit. Het Jezuieten college was voor Cor een
aaneenschakeling van leugenachtige interpretaties; van de waarheid omzeilen. In
zijn school-opstellen haalde Cor vaak met opzet de woorden van Jezus aan: ‘Zijn
wij niet allen kinderen van een en dezelfde God?’ Met uitdaging zei Cor de beweging
van de Gracchi.12
Hij hield de Jezuieten aldus voor een organisatie van onbetwijfelbare
kwaadwilligheid. Een pater waarvan hij veel hield verscherpte Cor's houding tegen
de algemeenheid. De pratende Jezuiet was de volledige negatie van de theoretiese
vooruitzettingen der orde. Aannemen of zelfs daar aan denken dat een orde die

12

Bedoeld is dat Cor bij het overhoren van de geschiedenisles uitdagend opzei wat hij over de
hervormingsbeweging van de gebroeders Gracchus wist.
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uit Kristus voortsproot slecht zou zijn, kon Cor niet. De Jezuieten en hij waren twee
antipoden. Kleine feiten hadden het hem wonder duidelik gemaakt. Eens had hij met
een jongen van een hogere-burgerfamilie iets verkorven. Zij bekwamen beiden
schoolstraf. De jongen uit de hoge kwam met een briefje. Of de zoon ontslagen kon
worden van de schoolstraf want het was wenselik dat hij voor het diner thuis was;
zo niet zou zijn vader boos zijn. Zo schreef de moeder aan de E. Prefekt. Dat wou
zeggen: de vader zou boos zijn niet op de zoon, maar op de orde die zulke onhebbelike
en met de geest van hun samenleving weinig verzoenbare straffen uitzocht. De zoon
uit de hoge werd zonder meer zijn straf kwijtgescholden. Cor bleef zijn straf behouden.
Hij vertelde het thuis. Zijn vader schonk weinig aandacht [aan] zijn verhaal. Maar
zijn moeder voelde de slag. In de ogenblikken van haar volledig moeder-zijn, wanneer
haar dierlik instinkt het haalde op het haar ingeprente begrip der wereldorde, in
dewelke zij steeds ‘onderdanigheid’ door ‘parademarsj’ vertalen moest, troostte zij
Cor; dat hij ook wist dat niet allen die toga's droegen zonder meer heiligen waren.
Het bestuur van het Jezuieten kollege oordeelde spoedig Cor als voor hen volledig
waardeloos. Rationalisme is de hoofdeigenschap dezer orde. In generwijze was Cor
bruikbaar voor de wereldorde door hen gedacht. Hij behoorde niet tot de hogere
kaste, waaruit de meesten hunner zelf gesproten waren en wier belangen zij dienden.
De voorrechten van de hogere kaste staande houden. De opvoedingsarbeid was
tweee[ë]rlei: de zonen van de hogere kaste de voorrechten doen voorkomen als een
natuurlik recht, de baz[s]is van de wereldorde; in de minderen de natuurlike wil naar
gelijkberechtigd zijn breken, aan de mindere zijn huidige toestand als onmisbaar
voor de samenleving blootstellen. In de kleinere het streven naar het kleinere
geluksideaal aankweken. De kleine man moest leren de kruimels met vreugde
aannemen. God had niet iedereen uitverkoren het brood te eten. De Jezuieten hadden
een lijst der uitverkorenen Gods en een lijst der niet uitverkorenen. Mild- en
streng-zijn waren naar de lijsten te ordenen. De Jezuieten hadden in een franse
bloemlezing het verhaal van Tolstoï ingelast. Iemand zei tot een jongeling: [‘]Gij
benijdt zij die bezitten, doch hebt gij geen kloeke armen, flinke benen en een boven
alles gezond lijf?’ Cor sprong op als het voorgelezen werd. Hij antwoordde: Te
veronderstellen is dat hij die bezit, eveneens gezond is. Lichamelik ongelukkigen
kan men wellicht meer bij de minderen dan bij de bezitters vinden. De man die tien
uur in een fabriek staat merkt mogelik niet zó spoedig dat hij maagpijn heeft als een
andere. Maar dat was geen grondverschil. Men begreep overigens niet wat Tolstoï
bedoelde. Cor werd voor een dag uit de school ontslagen.
Hij behoorde niet tot de hogere kaste, die bizonder door de orde geliefkoosd werd.
Om de orde belang in te boezemen als zoon uit de kleine bourgeoisie, ontbrak het
Cor aan onderdanigheid. Enkele [Enkel] de minderen die kneedbaar waren, konden
gebruikt. Die zouden later de wereldorde in hun samenleving verdedigen. Alles wees
er op dat Cor dat niet zou doen. Een pater in de klas had Cor gezegd hij was een
kleinzielig mens; hij zag alleen zijn belangen. ‘Ik zie de belangen van het volk[’],
zegde Cor, [‘]het zijn ook de mijne.[’] De pater had schertsend de
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zaak een einde gesteld en een jongen vroeg Cor van de andere zijde der klas uit of
hij ook het ongedierte van het volk wou delen. De pater had goedkeurend geknikt.
Daarop mocht heel de klas eens hartelik lachen. 's Avonds werd echter het geval van
Cor besproken. Onbruikbaarheid. Cor dacht er ook over na. Hij had veel meer moeten
zeggen. Zo had hij moeten antwoorden: [‘]Ik zie ook de belangen der anderen, der
hogeren, maar ik zie dan juist dat het mijn belangen niet zijn. Zeker, met deze
belangen moet ik rekening houden als iets dat is, doch niet als iets dat moet zijn.’
Zó, dat had een flink antwoord geweest. Nu had hij zich weer laten meeslepen. Dat
hij zó jong was. Hij kon het gewicht niet dragen dat men op de rijpe leeftijd wel
torsen kon. Hij voelde alles net zo goed als Van Eeden, Tolstoï, Ibsen. Enkel heb ik
geen maatstaf. Vervloekte tuchteloosheid. Om tot iets te komen moest men op zijn
kamer zitten en denken. Waarom kon hij niet op zijn kamer zitten en denken?
In de klas las men een boek uit de kleine Johannes voor. In de biografiese nota
over de auteur stond een aanhaling van een kritikus ‘een van die goddelike dwazen’.
De leeraar deed de nadruk leggen op ‘dwazen’. Cor: [‘]gelukkig dat er nog zulke
dwazen zijn.’ De leeraar zei: Cor wou de lof maken der dwazen. ‘Monsieur Hes tient
pour les imbéciles. Il espère probablement gagner ses galons dans cette catégorie.’
Zelfs Cor's vrienden lachten mee. Cor sidderde. De haat groeide.
Om beurten moest elk[e] leerling in de klas een gedicht zeggen. Cor was door alle
leerlingen erkend de beste, maar hij was nooit de eerste in 't vak. Dat vak was
gereserveerd voor de een of de andere aristocraat die geen andere eerste plaats
wegkapen kon en toch moest geëerbiedigd worden. Vermits het onmogelik was deze
de eerste plaats in Latijn of Grieks te bezorgen, werd hem ‘voordracht’ voorbehouden.
Cor wenste zekere dag Jammes13 voor te dragen. De pater hield het voor ongewenst.
Cor: hij was een groot katoliek. De pater: [‘]c'est un catholicisme dont il faut se
garder.’ Cor wist: Jammes was in hem een der laatste steunpilaren van het geloof.
Deden de Jezuieten zo om hem van het geloof te verwijderen, zij konden niet beter.
Verwijderde hem ook van de katolieke wereld, voornamelik van dit kollege, de
taal. Het Jezuieten kollege was de hoog aristokratiese school. De Jezuietenkerk was
het trefpunt der hoge wereld. Komtessen kwamen een franse import-pater, die geniaal
predikte en een ‘breed’ biechtvader was om de vergiffenis van hun overspel smeken.
‘Le très réve[é]rence’ was geen boerenpastoor. Het was een ‘fin psychologue.’ De
komtessen kwamen het hart verlicht van zonden uit de biechtstoel. Naar het Jezuieten
kollege werden de zoons van deze aristokratie en van de konservatieve ploutokratie
gestuurd. Zij werden opgevoed in de overtuiging dat hun standenvoorrecht een wereld
noodzaak was. Hun grootste sociale plicht was deze wereldorde recht te houden. De
aristocratie en de hoge bourgeoisie had-
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den dit standenvoorrecht met het gebruik van een vreemde taal verbonden. Cor had
nooit van uit het verschil van taal het onderscheid der standen gehaat, maar wel van
uit het laatste het eerste. Hij zelf voelde scherp tegen de konservatief nationale
beweging. Het woord ‘moedertaal’ klonk hem spoedig sentimentaliteit in de oren.
Maar hij haatte de middelmatigheid van een talen onderscheid dat het klassenverschil
akuut moest voorstellen. Het leidde tot een onverzoenbaarheid waaronder Cor leed.
Groot was zijn liefde tot Frankrijk. Op zestien jaar had hij reeds met vreugde bijna
de ganse Balzac gelezen. Frankrijk was het verlangen van zijn ontwakend
urbaniteitsgevoel. Het katolicisme zoals het in Frankrijk was lag hem
god-weet-hoe-diep aan het hart. Het was in onze eeuw het enig mogelik katolicisme.14
Pe[é]guy was een groot katoliek; hij had zijn kinderen niet laten dopen. Maar in
Vlaanderen was het frans de taal van de delikate noblesse. Diezelfde waarvan men
in het frans vrijheidslied gezongen had: ‘on leur cassera la gueule.’ Het frans had
hier een funktie in het eedverbond der algemene verdrukking. Aan een vriend op het
kollege zei hij ongeveer: Er bestond geen taalverdrukking in Vlaanderen, er bestond
alleen verdrukking. Men onthield de lageren het brood. Anderen dronken sekt.
Enige[n] sliepen te midden ongedierte; de anderen in zijde. Maar de kloof trok men
verder hier als in een ander land. De hogere bourgeoisie bewaarde [?] zijn
meesterschap in een volledige afzondering van de anderen. De oorspronkelike taal
werd als een vernedering de minderen op de schouder gedrukt. De belgiese
bourgeoisie die zich door niets anders onderscheiden kon had de gemakkelike
waardemeter van het taalonderscheid gecreëerd. Aan dezelfde vriend zei Cor:
‘Verfransing is slechts een onderdeel van een groot systeem. Vlaanderen moet aan
België de gedweeë koelies leveren. De volmaakt onmondigen die zich gemakkelik
uitbuiten laten. Het taalsysteem moet enkel de standenkloof vergroten en moet er
toe bijdragen de bourgeoisie gemakkeliker in het bezit harer voorrechten te laten.
Het is vals te geloven dat het er opaan komt Vlaanderen te verfransen. De verfranste
werkman zou na enkele tijd op het plan van de bourgeois staan. Daarom is het niet
te doen. Het is er om te doen Vlaanderen te kretiniseren. Men wil ons volledig
onmondig maken. Exploiteerbaar. Het zou beter zijn het nederlands volledig te weren.
Men leert ons dan nederlands, dan fransch[frans] omdat wij gemakkelik uitbuitbare
sukkelaars zouden blijven. De onmondige vlaamse werkman is het bestendig
betrouwbaar kapitaal van de verfranste bourgeois.’ Men rap[p]orteerde de woorden
van Cor. Hij werd bij de pater prefekt geroepen. Deze zegde Cor: ‘Uit de woorden
die gij gesproken hebt, spreekt
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In zijn artikel Nasionalisme en het nieuwe geslacht, dat Van Ostaijen in het studententijdschrift
De Goedendag van juni 1916 publiceerde, noemt hij het Frans neo-katholicisme ‘in de laatste
tijd de enige nieuwe uiting van franse geest’ en voegt daarbij de namen van Léon Bloy,
Charles Péguy, Francis Jammes en Paul Claudel. In het algemeen waren de Antwerpse
jongeren destijds sterk op de Franse cultuur gericht. Oskar de Smedt schrijft in De ‘Vlaamsche
Bond’ en zijn voorgangers (Antwerpen, 1954) op blz. 45 hierover: ‘Buiten de grenzen van
de eigen kultuurkreits hield vooral “le génie latin” die vurige ultra-flaminganten gevangen.’
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geen liefde tot uw volk en uwe moedertaal, doch slechts een opstandige geest tegen
het wettelike gezag dat door God zelve[?] werd ingesteld. Door zulke woorden kunt
gij het gelovige volk van Vlaanderen niets anders dan schaden. Handelt gij werkelik
uit liefde voor Vlaanderen, - hetgeen ik overigens na uw woorden van gister betwijfel,
in plaats van als een stoere Vlaming te spreken spreekt gij nu meer als een opstandige
zuiderling, - welnu dan, handelt gij werkelik uit liefde voor Vlaanderen ondermijn
de instellingen dan niet die de Vlamingen lief hebben. Boezem he[u]n liefde voor
hunner moedertaal in.’ Cor antwoordde: [‘]Ik heb niet in het minste zulke liefde voor
mijn moedertaal, dat ik behoefte zou gevoelen deze anderen mede te delen. Ik zou
enkel willen: hier in Vlaanderen weze het net zo als in welk ander land. Wanneer
een werkman mij op mijn voortdurende moedertaal-ode moest antwoorden: “leg nou
niet te klessen”, dan zou ik niet minder kunnen dan zulk antwoord goedkeuren.’ Cor
verscherpte zijn oppositie-antwoorden: hij moest zichzelf verweren tegen de
Jezuietiese zoete-melk-geest; met woorden van liefde en
onderdanigheid-als-godsgeschenk werden de wonden gezalv[f]d. Men zat in een ton:
het deksel werd toegedrukt. Langs boven kon men niet meer weg, niet meer normaal.
Dan maar abnormaal, dan moesten de duigen springen.
Doch alles was niet even eenvoudig als datgene dat door een oppositie tegenover
de Jezuietengeest bepaald was. Cor zegde een schoolmakker: ‘Niemand kan voor
een andere bepalen wat hij al dan niet lezen mag. Index is te verwerpen als generaliteit.
Kan Pater X, die geen buitengewone geest is, beter oordelen wat jij of ik lezen mag?
Hij kent ons toch niet. - Men kan slechts een individuele index maken, nooit een
algemene.’ Maar Cor zelf was door zulke argumentatie niet bevredigd. Hij
zestienjarige jongen kon toch niet de maatstaf bezitten te onderscheiden tussen goed
en kwaad. Doch wie had dan de maatstaf? De jezuieten in geen geval; die hadden
slechts een staf waarmee ze de koelies sloegen. Men moest het wagen te lezen. Men
moest. Er was geen andere maatstaf. d'Aubigné had ongeveer geschreven: [‘]La vertu
n'est pas la soeur de l'ignorance.’
Verder sprak de inversiteit [?] van het katolicisme: voor alle zonden is er
vergiffenis. Men mocht zondigen. Het H. Sakrament der biecht. Dacht Cor: men
mocht zondigen. Doch slechts na de weerstand. De katolieken vatten de vergiffenis
op als een faciliteit. Dat was het niet. Zonde mocht zijn, na de beproeving aan de
verzoeking weerstand te bieden. Na het gevecht met de beproeving. Men mocht
overwonnen worden; men mocht zich niet overwonnen geven. Alzo, ik mag niet
zeggen: Bevind ik dat ik gezondigd heb, dan bestaat de vergiffenis. Eerst moet ik
weten of ik zondig. Zonde moet men zelf bepalen. Kan ik zoiets zelf bepalen?
Cor dacht verder: ‘Ik wil enkel lezen om mijne literaire kennis uit te breiden. Enkel
literair dus. Ik wil mij hoeden voor filosofiese paradoksen. Ik wil letterkundige
worden, alzo moet ik lezen. Ik mag geen tijd verliezen. Wellicht versta ik niet alles.
Toch zal ik genoeg begrijpen: stof tot denken. Men moest leren denken. Zeer vroeg
moest men leren denken. Dit heb ik tot plicht: staat er in een boek iets wat men enkel
om het onzedelike van het verhaal zou kunnen lezen, mag ik me door deze prikkel
niet laten meeslepen. Dan moet ik sterk zijn in mijn verzet.
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Wanneer ik enkel het boek lees tot vermeerdering mijner literaire kennis en niet als
jeugd-prikkel kan ik dan zondigen?[’]
Nederlandse boeken stonden minder bepaald in index. Gold enkel tegen hen
persoonlike uitspraken van pastoren. Dat was het aller akeligste. Men had Frans
Erens uit de bibliotheek van het kollege geweerd omdat hij Zola hoogschatte. Frans
Erens had hij lief. De moraal van het kollege was f[v]als. Waarom representeerde
René Bazin in de bibliotheek van het kollege de hedendaagse katolieke geest en
waarom niet Huysmans' ‘l'Oblat’ en ‘Les foules de Lourdes’, waarom niet Jammes?
Van Jammes had een pater gezegd: ‘C'est un catholicisme trop litteraire. Il faut lire
du Bazin. Voilà un vrai converti. C'est un défendeur de notre religion et en même
temps de notre société. Quand à Huysmans c'est du mauvais goût.’ Het was al te
schandelik. Wat had die samenleving van de Jezuieten met godsdienst te maken?
Waren deze beide gescheiden velen zouden de godsdienst niet verlaten. Nu echter
moest men volledig breken. Ook met de godsdienst gebruikt ten behoeve van de
samenleving. Men moest volledig aan de ene zijde kunnen staan. Overigens hoeveel
van deze Jezuieten, hoeveel van deze aristokratenzoontjes zouden kristenen geweest
zijn in de katakomben? De godsdienst was majoriteit geworden. Dat was het
weerleggen van zijn levenskracht. Niet enkel majoriteit onder de menigte, maar erger
majoriteit in eenieder. Majoriteit was het in godsdienst: zich overgeven aan de kultus
uit gemakzucht. Kultus: een minimum en een maximum verplichtingen. De minoriteit
in de mens: de kamp van het ophelderende, vitale geloof tegen de paganistiese
behagelikheid. Men moest steeds voor deze minoriteit zijn. De behagelikheid was
verplaatst: Het katolicisme was behagelikheid, haven voor zij die wensten te vermijden
de elk-menselike orkanen. Godsdienst geworden van aristocraten en van burgers:
noodzakelikheid van godsdienst voor de wereldorde.
Dan dacht hij: zou hij wel de moed gehad hebben aan de zijde der kristenen te
staan in de katakomben? Hij besefte: schande. Schaamte maakte hem klein. Hij was
gans verloren in de straat; niemand bemerkte de kleine jongen. Iedereen ging voorbij
deze kleine jongen, wist niets van de strijd in hem. Schaamte streed met begeren
naar wellust. De kristenen of de keizers? Vijftien jaar, efebenbegeren. Klopte sneller
het hart voor vizioenen van wellust. De kristenen: vlammende flambeeuwen15 in de
tuinen van de keizers. De keizers: brandende mensen belichten hun feesten. Zij
hebben het leven van de mensen in hun hand. Zij werpen het leven van de mensen
voor de wilde dieren. Patricieërs[ciërs, passim]vrouwen drukken zich dichter in des
keizers armen, wanneer de onderdanen, de slaven en zeer schone vreemde prinsessen
verscheurd worden door de dieren. Wilde geur. Het lijf van de patricieërsvrouwen
rilt onder het lichte kleed. Het haar ligt even onder de hand. Blond haar heeft een
wilde geur. Is zacht aan de hand, scherp in de ogen. De keizer, sterke man, romeins
hoofd, overweldigt haar de lippen. De vrouwen
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smeken om meer zoenen. Om hoger wellust te midden van het bloed. Hun lijf slaat
het marmer; zij zijn getrouwe honden. Ethiophieërs[piërs]; zwarte slaven ontkleden
de blanke vrouwen; blankheid die snakt sterkte van de keizer. - In de tuinen van de
keizer is er een feest. Het keizerlik paleis ligt een geliefkoosd beest te midden van
de tuinen. Het licht in de nacht. Een blauwe nacht, wit paleis: een zachte droom.
Augustusnacht legt golven van warme wellust over de tuin. Overal geuren bloemen
en romeinse vrouwen. De romeinse vrouwen zijn naakter dan in het cirkus. Zij
verdwijnen onder bloemen. Bloemen verdwijnen onder trossen van romeinse vrouwen.
De helder-rode wijn lacht op hun lippen; hun lippen lachen helder in de rode wijn.
Hun leven is het enkel-gericht-zijn naar wellust. Onbegrijpend staan zij de verlosser
tegenover. De geest is niets. Enkel leeft het vlees. Lach klinkt rinkelende glazen, is
een vallende ster, zo fijn en spoedig dood. Bleke vrouweschouders maken een kuil
van de armen van de geliefde. Slanke heupen spannen zich, zingen: [‘]Er is geen
God die oordeelt, enkel is er het vlees; het vlees is geen vrucht, het vlees is het einde
van alles.’ Eén heeft de schaal weggeworpen, die sterft een bed van blauwe rozen,
blauw als de nacht die dag wordt. Zij heeft ook weg geworpen de zang van plooien
die haar lijf omhulde. Geluk haar naaktheid te voelen. Te koesteren. Enkel heeft zij
haar edelstenen. Zij heeft edelstenen in haar haar. Zij heeft een zeer smalle halssnoer,
fijne schakels goud, in het midden bloedt kinderlik een robijn. Maar zij zelf is de
schoonste edelsteen onder haar edelstenen. Bleek-roze edelsteen. Een roos heeft zij
in haar lachende mond. Haar lachende mond is een bloem die gelukkig opengaat in
de nacht. Een beek van licht zijn hare tanden; lippen zijn rode, ronde oevers. Ogen
steken donkere dolken van begeerte en belofte. Als zij haar handen samen vouwt
boven haar hoofd, zijn de borsten als van een in-het-leven-ontwakende vrouw. Dan
heeft de schouder zijn schoonste plooi van vlees dat men voelen wil en pijn doen.
Daar is het lijf een stille begeerte. Maar de buik is een vaandel van begeerte. Een
boom die zijn wil in de storm. Een boom die overwelft de laatste begeerte. Een
strakgespannen tent is de buik boven het vlees. Het ongekende vlees.
Want Cor kende het niet. Enkel hadden tot hem gesproken geïllustreerde boeken
over romeinse schoonheid. Daar stond hij voor het misterie dat hij verder met wellust
omho[i]ng.
Of zij ging door de tuin, biedend haar belofte, het voorspel van een feest, waarbij
zij zocht naar de man, die het meest man was, en naar de plaats die was omhangen
met plantengeur, - een tent waar de wellust ho[i]ng een lage wand, - of zij smeekte
naar liefde midden een bedden van bloemen en van bloemenblaren, zij was steeds
even mooi de vrouw de vrouw die haar zang van plooien vallen liet. - Sterke
kleurlingen waren het die de blanke lijven van kristene vijftienjarige meisjes aan
kruisen hingen. Sommige meisjes snikten, anderen bewogen hun ogen niet, maar
allen waren onwankelbaar. Toen de vlammen sloegen boven de knieën van de
vijftienjarigen, zodat hun smalle heupen, die nog niet hadden bewogen stonden van
wellust, en hun buiken wisselden de ritme van schaduw en licht, toen riep de vrouw
die beloften en begeren onthuld had, dat zij wou geliefd worden in het licht van die
kruisen. Want zij wou voelen de adem van een die sterker leven
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ging en zij wou voelen de adem van een die dood ging. Op haar lijf zou de begeerte
slaan; maar boven haar de dood. Zij zou zich niet vergissen. Want, o zij zou de
minnaar voelen die haar nam en haar lijf zou wegzinken in een lucht die boven
bevrediging was. Haar minnaar was niet de Gekruisigde die niets kende dan leed.
Haar minnaar was de vreugde haar nagels te dringen in zijn lijf. En nu was Cor in
de tuin. Hij was een schuchtere efeeb; het was zijn eerste feest in de tuinen van de
Caesar - Augustus. Maar toen de vrouw die wou geliefd worden bij het licht der
brandende meisjes hem zag, deed zij of zij was gelukkig. En zij kwam naar hem en
zij zegde: zij had op hem gewacht. Want geen had zij lief gehad, zoals zij hem zou
lief hebben. Want hij had een lijf dat nog zeer slank was en ook nog onbehendig was
en schuchter tegenover een wellust die hij enkel vermoedde. Zij zegde hem ook: hij
moest haar liefhebben onder het licht dat was het vlammende lichaam der kristene
meisjes die waren vijftien jaar. Kom mijn geliefde en zij voerde hem mee naar het
bed dat was van bloemen en van bloemeblaren. [‘]Geef uw mond geliefde, want ik
wil hem openen die nog niet geopend werd. Leg uw handen rond mijn lijf. Zijn zij
niet sterker en kunnen zij zich niet sluiten achter rond mijn lijf?’ Doch nadat zij lange
tijd had genoten deze efeeb die zij ontdekte wierp zij hem weg een slecht tuig. Zeer
ver. En zij riep een Ethiophiër [piër] die sterker was.
Wellust moest wreder zijn.
Stelde de keizer aan een jonge prinses uit Lydië, - ook zij kon vijftien jaar zijn, de keus: zij kon met hem zijn of aan het kruis. Zij zou meer zijn dan de andere
vrouwen. Want zij was een prinses en zeer jong. Doch toen zij weigerde en zegde
zij koos het kruis, omdat haar minnaar ook het kruis gekozen had, toen werd zij met
geweld op een groot, laag bed gedrukt. Dan was haar lijf de Kaisar[Caesar] Augustus.
In het grote bed was zij angstig, als een kleine, vreemde vogel. Caesar Augustus had
vooral lief haar schouders. Twee purper-rode vlekken, weg der hese zonde. Toen
schonk de keizer de prinses aan een Skytiese slaaf, die ziek was, die de voeten van
de keizers[keizer] kuste en de prinses pijn deed. Een ander jong kristenmeisje, - dat
niet ouder was dan de andere, riep: zij wilde niet aan het kruis. Zij verkoos de feesten
van Caesar Augustus. Zij werden [werd] patricieërsvrouwen, die Lesbos liefhadden,
geschonken. Tot laat in de nacht was zij een klein meisje in de armen van rijpe,
romeinse vrouwen van dertig jaar. Tot hare kleine lijf was een dode vrucht. Toen
beval een patricieërsvrouw die lui lag in haar voldaanheid: het kleine meisje zou tans
zijn de laatste vlammende flambeeuw van het stervende feest. En het kleine meisje
wiens lijf geworden was een dode vrucht, werd nochtans aan het kruis gekromd.
Haar snikken was een bovenmenselik berouw, want zij twijfelde aan de
barmhartigheid van haar minnaar Kristus en zij was verlaten door de ganse wereldse
minnarij.
Haar snikken was een regen die langzaam koud viel. Viel op de geest van Cor.
Cor die vijftien jaar was en die zich tans weer had laten meeslepen door al de
voorstellingen van het vlees. Het vlees dat zonde zijn moest. De zonde van het vlees
lag naast de zonde van wreedheid. En steeds had hij zich willen hervatten. Te midden
van de vreugde was zij onophoudend daar geweest de stem die waar-
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schuwde. Maar de stem die lokte was sterker geweest. Telkens overwon de stem die
lokte. Daarna was er telkens een groot berouw. Zelfverwijt dat hij een zeer kleine
jongen was, die niet sterk stond tegenover de stem die lokte. Het ontwaken was zó
vol malaise. Zo was het onderbewust: hij voelde zijn zonde kleinzielig tegenover de
grote goedheid van de wereld. Hij dacht aan zijn moeder die hem wekte en goed was.
Dat zij stond in het licht en hij in een poel. Om altijd te zijn met zijn
wellustvoorstelling was hij het park in gewandeld. Nu stond hij op de brug. Als
boetedoening legde hij zijn hoofd op de bevroren ijzeren brugleuning. Het was
Januari. Hij hield zijn gelaat enige tijd op de brug gedrukt, want hij was overtuigd,
dat het nooit genoeg kon zijn.
Doch de schaamte liet hem niet los. Hij was wel de allerlaatste die zich tegen de
godsdienst mocht verzetten. Want verzette hij zich wel dan beloog hij zichzelf slechts,
en dat wist hij, wanneer hij vooropzette dat hij het goede nastreefde. Zo overdacht
hij. Moest hij zelf niet bekennen: hij was slechts opstandig omdat hij de askese van
de godsdienst als een last voelde? Overigens zoals van de meeste onge[gods]dienstige
auteurs gezegd werd. Nu was het nog tijd schuld te bekennen en teruggaan. In menige
retraite, die een elk katoliek schooljaar voorafging, werd geleerd dat hoe langer men
wachtte, wanneer men eens het slechte pad bewandelde, des te moeiliker het werd
terug te keren. Want de zonden werden dan, had een pater-prediker voorgesteld, als
een steen die naar de diepte overhellend, langs om sneller daarheen bewoog. Nu was
het tijd. Nu moest hij: biechten, zich vast voornemen niet meer te zondigen en niet
denken. Denken was de lokstem van de boze.
Hij kon niet onderscheiden. Een ingewikkelde muziek, zo wisselden de twee
motieven van jeugd-opstanding en jeugd-begeren af. Dat het twee goed te
onderscheiden stromingen waren, die slechts de hevigheid met elkaar gemeen hadden,
zo streng kon hij natuurlik niet denken. In het geheel niet kon hij denken dat het
polen waren. Wat hem vroeg van zijn schoolmakkers had onderscheiden was een
helle behoefte naar koncentratie. Wat zich door dik en dun in een a-priori
eenheidsdwang manifesteerde. Waarom hadden de verscheiden galliese volksstammen
zich niet verenigd tegen Caesar? Zij hadden overwonnen. Maar met vreugde las hij
dat Gentenaars, Bruggelingen, Ieperlingen zonder lokale haat naast elkaar gestreden
hadden de slag van de Gulden-Sporen. Wanneer spel dreigde uiteen te vallen, omdat
er geen de nodige concessies deden, dan was hij gewoonlik de eerste daartoe bereid
deze concessies wel te doen. Deed hij het niet, dan was het helemaal niet omdat hij
hard bij zijn standpunt bleef en verkoos: het spel viel uiteen dan zijn standpunt te
verliezen, - het was dan enkel een bewuste zelfpijniging. Van natuur uit dialekties
met dit germaanse, bijna tot mythos geworden pro-en-contra-dilemna, had hij een
begeerte naar absoluut-zijn. Tolerant verlangde hij sterk intolerant te zijn. Het lag in
de lijn van het verlangen van het noorden en het oosten naar het zuid-westen. Het
was een onderbewust verlangen naar sterkere romanisering. Op het kollege volgde
hij nooit regelmatig en met dezelfde belangstelling al de vakken. Dat is gewoon.
Maar wat niet gewoon is, was het sterk extremistiese van Cor. Een paar maanden
leerde hij uitsluitend grieks, dan kon
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niemand Esopus vertalen zoals hij en de leeraar merkte op dat Cor zeer vlug het
evangeliese van het attiese grieks te onderscheiden wist. Maar de reaktie daarop was
dat hij plots naar een andere[ander] vak greep. Vol toewijding. Reaktie van zijn
solidariteits-, zijn eenheidsbehoefte op zijn begeerte naar extremiteiten. Zo dekte hij
onophoudend de kloof van een extremiteit toe, door naar een andere te grijpen. Een
middenweg kon de vijftienjarige Vlaming zich niet scheppen. Uit dit alles was de
konc[k]lusie onvoldaanheid wa[n]t hij besefte eveneens dat dit overgaan van de ene
pool naar de andere, geen overwinnen van deze polariteitsbegeerte was. Men kon
dus aannemen dat er in hem een individuëel-maatschappelike behoefte naar
solidarisering, een drang naar eenheid was en van een andere zijde een louter
individuele begeerte naar extremiteiten.
Doch wanneer hij stond tegenover deze gelijktijdigheid van opstand tegen het
gezag en het ontwaken zijner begeerten werd zijn eenheidsdrang die naar een enkele
oorzaak zocht, geholpen door zijn bij uitstek godsdienstige opvoeding. Opvoeding
van huize uit en opvoeding op het kollege. Het was aldus geen buitenaf-konstruktie.
Het was volledig en besloten. De kontrool van het godsdienstige goed-en-kwaad
werd niet achterna gesteld. Het dogmatiese goed-en-kwaad was steeds aanwezig en
onmiddellik stelde het zich een maatstaf naar elke daad. De zonde was nooit los van
het besef der zonde. En het berouw was nooit zuiver en volmaakt, nooit enkel een
diepe noodzaak. Daarvan kon het pompeuze ‘en-tans-niet-meer-in-zonde-hervallen’
niet gescheiden worden. De maatstaf van goed-en-kwaad die hij meedroeg, van huize
uit, versterkt door de kollegeopvoeding was van gans negatieve aard. Het was een
rubriceren van het kwaad. Niet het opklimmen naar goed, maar het vermijden van
kwaad. Opstand was zonde; er was geen aard van opstand. Er was enkel opstand. Zo
was het gemakkelik te onderscheiden dat het zonde was. Door de negatieve maatstaf.
Zo besloot hij ook dat er eenheid was tussen zijn opstand en zijn begeerte; een eenheid
van zondige orde. Zijn begeerte was onvoorwaardelik gemeen, zo moest dus ook
zijn opstand zijn. Wat hij rond zijn opstand dacht over de menselike goedheid moesten
groteske uitvluchten zijn. Zijn opstand maakte hij ondergeschikt aan het vicieuze
uitzicht van zijn begeerte. Zijn begeerte dorst hij niet te sublimeren tot de hoogte
van de goedheid, die hij aanvankelik motories achter zijn wereldopstand waande.
Had hij dat gekund? Alles vond daarin zijn grond dat hij al zijn handelingen afhankelik
maakte van het vicieus[z]e in zijn begeerte. Men had het hem zó geleerd. Al de
opstandelingen, heette het, waren dat slechts om zonder wroeging tegenover hun
genotsbevrediging te staan. En nu zag hij slechts een weg: niet dat het vicieus[z]e
van zijn jongelingsbegeerte wegvallen zou, maar wel dat de goedheid in zijn
opstanding enkel waan zou blijken en deze eerlike waan zelfs spoedig zou wegvallen
in de zondige begeerte.
Enkel was het zijne opvoeding die hem deze unificering ingaf. Want in
werkelikheid stonden de beide extremen in hem vijandig tegenover elkaar. In
werkelikheid was hij nooit vicieus, zonder dat hij daarbij een kompromis sloot met
de hoog-bourgeoise kaste. Zij immers was aisance, weelde die noodzakelik was bij
de verweze[n]liking van elke zondige begeerte. Stelde hij zich voor dat hij leefde in
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de wereld van zijn begeerte, dan dacht hij voorafgaandelik: hij had zijn opstandig
karakter prijsgegeven en werkte tans op zijn best mee tot de instandhouding van de
heersende wereldorde. Hij was volkstribuun in dienst van de bourgeoisie geworden
en paaide het volk met geringe perspektieven. De bourgeoisie beloonde hem, opende
hem haar salons en haar slaapvertrekken. Zulke voorstellingen had hij: hij ging 's
avonds door een rijkeluistraat. Een deur werd geopend en een vrouw die hem reeds
dikwij[e]ls op straat aangekeken had, stond eensklaps voor hem en zij lachte [naar]
hem. Verzocht hem binnen te komen. Dan strekte zij haar arm uit, die viel uit een
zeer wit interieurskleed. Hij kuste haar hand, zij streelde zijn hoofd, toen kuste zij
zijn hoofd. Zij zetten zich neer op een rustbed. Zij zegde dat zij hem liefhad. Dan
waren zij in haar slaapvertrek. Haar wit kleed viel, maar nog witter haar dessous.
Maar haar lijf geurde en geurde de kamer, die schandelik Louis XVI was en die Cor
nu mooi vond. Toen vroeg zij: hij moest haar helpen bij het ontkleden. Dat deed hij
doch hij was daarbij zeer onhandig. Daarom lachte zij, meende dat hij niet dikwels
geholpen had. En daarbij knalde haar belofte open als een bloem: hij zou het wel
spoedig leren. Maar ook haar rijp lijf was een wondere bloem wanneer de
onderklederen gevallen waren. Hoeveel arme vrouwen hadden zich uitgeput deze
kanten te vervaardigen? Daarop dacht Cor met wellust na en dat hem dit alles
geschonken werd zonder meer. Enkel mocht hij nu geen wroeging kennen. Zij
huiverde in haar bed. Zij riep dat het erg koud was. Zij had niets anders te doen dan
te huiveren en naar minnaars te verlangen. Zij vond de zoetste en de walgelikste
woorden. Toen hij gebroken naast haar was, zegde zij tussen twee zinnen van liefde:
‘Ik heb gehoord dat jij ook zó'n dwaze gedachten hebt? Tu tiens aussi avec la crapule,
toi. Pourquoi ne te cherches tu pas une amie parmi la crapule? Si tu as ces idées-la,
tu n'es plus mon petit gosse chéri.’ Hij zou veel geld van haar krijgen, met haar in
de beste spijshuizen gaan, enz. maar hij moest zijn dwaze gedachten laten. ‘Ces idées
qui n'ont ni queue, ni tête.’ En hij moest lid worden van de nationale-katolieke jeugd
omdat het zeer voornaam was. Haar minnaar moest een fatsoenlike burger zijn.
In scherpe reaktie kon hij deze voorstellingen wegwerpen. Hij zou zonder de
minste genotsidealen leven. Volledig integer asketisme. O Tolstoï! Antoine le
Gue[é]risseur bleef twintig jaar zonder spreken. Zou hij zich ook volledig kunnen
offeren. Hij zou op de buiten wonen, zelfs gans ver van een dorp. De vruchten van
zijn tuin zouden hem voeden. Steeds gesloten arbeiden rond zijn idealen. Een
voorbeeld zijn. Een voorbeeld hadden de mensen nodig. Steeds voorbeelden.
Voorbeelden ook stelde zich Cor voortdurend. Dynamies en snel op elkander
drongen zij in de geest van Cor. Hij wou dan deze zijn, dan gene. En dan nog hij
moest meer zijn. Maar tegenover de grootheid van zijne helden, betwijfelde hij
onophoudend zijn energie. Tolstoï moest V.v. Gogh negeren: hij zou een dekadent
zijn. En toch V.v. Gogh was groot, een mens en geen dekadent. Tolstoï niet minder.
Waarom reikten zij niet elkaar de hand. Waarom deed Tolstoï dit niet. Cor zou allen
de hand reiken. Cor zou al de goeden herkennen. Een grote hand die allen omvatten
zou. Solidariteit tussen de goeden moest geboren worden. En immer was het Cor's
finaal streven deze mensen die hij innerlik solidair voelde, slechts
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uiterlik gescheiden, te verzoenen. Een grote blok van de menselike goedheid. Zo
was reeds vroeg het streven van Cor.
Men zou hem miskennen. Tolstoi[ï]anen zouden hem voor dekadent houden en
kunstenaars voor askeet. Hij moest gereed zijn voor de harde last der miskenning.
En verder: Tolstoïanen en kunstenaars hadden geen belang, enkel Tolstoï en de kunst
hadden dat. Van twee zijden zou hij echter aangevallen worden en het kleine leger
der vrienden zou wijken. Langs weerszijde[n] wijken. Met zijn ideaal der verzoening
zou hij alleen staan. Hij alleen die geen ekstreem was, maar de verlossende verzoening
zou van de beide ekstremiteiten voor de tegenovergestelde pool gehouden worden.
En nochtans zo moest het zijn. Hij zou sterven. Niet hij enkel miskend, doch wel
zijn ganse levenswerk. Slechts na de dood van de zaaier zou het zaad gedijen. - O
dood die bevrucht. Ofwel zag hij zich vertrekken naar een grootstad. Waarom moest het Parijs zijn.
Alle kunstenaars gingen naar Parijs. Dat kwetste natuurlik Cor's primitieve opvatting
der rechtvaardigheid en zijn mildheid allen tegenover. Die vertrapt en vernederd
werden moest hij meer koesteren. Hij zou niet noodzakelik naar Parijs gaan. Hij kon
ook naar Amsterdam, naar Londen of Berlijn gaan. Hij zou de roem niet zoeken. Hij
zou de steunpilaar zijn van de kleine tijdschriftjes die nergens waar geld is
geaccrediteerd zijn. Te Parijs, de kleine tijdschriften van de ‘rive gauche’. Hij zou
behoren tot deze kosmopolitiese kunstpleïade, waaronder de beste[n] waren Tsjechen,
Polen, Russen, Grieken te Parijs en te Berlijn. Hij zou daaronder de Vlaming zijn.
Onder deze zwervers en deze Pernod-helden. Maraudeurs, misschien, maar grote
mensen. Hij zou misschien zijn als dat provinc[i]ejongetje Charles-Louis Philippe.16
Werd ziek in de grootstad en stierf. Zou hij niet even onschuldig zondigen en sterven?
Op zijn kamer was 's winters vaak geen vuur. Dan had hij zijn jas aan en de kraag
stond recht. Hij arbeidde de nacht door, want het tijdschriftje dat hij met enige
vrienden uitgaf moest onvoorwaardelik klaar zijn. Zekere dag konden de vrienden
niet begrijpen waar hij bleef. Zij kwamen kijken. Vonden hem dood. Ontbering. Hij
had zich verhangen. Van dan af spraken alle burgerlike tijdschriften over hem.
Ook zelfmoord kwam dikwels in zijn voorstellingen voor. Hij wou zich daardoor
slechts herhalen dat het eerlik was zich zelf te oordelen tegenover dood of leven.
Zich het leven nemen kwam hem natuurlik een daad voor. Hij praatte er niet op los
en zei niet eenvoudig de Jezuieten na het was lafheid. Maar zonder dat hij daaromtrent
naar klaarheid zocht was het hem duidelik dat een algemene lafheid motories achter
de tijdelike moed schuilen moest. Later toen hij dichter bij de mogelikheid van deze
daad stond, dacht hij: nu is er moed nodig om over deze tijdelike moed heen te komen.
Het geloof aan het geluk van het ondankbare werk moet sterker zijn dan het besef
van het ongeluk dat men tastbaar voelt.
Toen hij in een krant las dat een dichter zelfmoord gepleegd had, kende hij sym-
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pathie voor deze. De dichter immer[s] stond reeds boven de gemakkelike Jezuietiese
norma dat zelfmoord lafheid was. Mensen die ‘lafheid’ zeggen en nooit moed gehad
hebben. Hoogstens stereotiep discipliene[pline]. De dichter was reeds gekomen tot
een daad van tijdelike moed. Hij was reeds boven de burgerlike behagelike
levenskonceptie. Oppositie: Cor had hem lief.
Doch onderbewust droeg hij mee, later te17 formuleren: Dat dit oppositioneel
pessimisme enkel negatieve waarde had. Een kleine jongen: toch zoeken naar de
positieve waarde. Pessimisme: waarde als reaktie tegen een behaagzuchtig optimisme.
Men moest echter vinden de volstrekte levenswaarde. Dan kon het pessimisme nog
slechts een intermediair[e] staat naar een van behaagzuchtig optimisme bevrijd
vitalisme zijn.
Naar deze verzoening van pessimisme-vitalisme zocht de jonge Cor voortdurend.
Hij vond stenen: hij meende het waren briljanten, dan, bleek het, waren het er geen.
Maar hij bleef zoeken briljant onder de stenen.
Niet alles was kamp. Niet alles zwakheid van de jongen, onduidelikheid van zijn
waarheen. Er was ook liefde. Liefde die niet enkel was het geluk om het nabij komen
van het waarheen. Want die ogenblikken dat het waarheen hem duideliker werd, was
hij zo dat hij zijn hand zou hebben kunnen geven een hongerige hond. Geluk,
centrifugale liefde. Doch er waren voornamelik ogenblikken van enkel liefde. De
machtige uren van de kristelike passiviteit. O het gebeuren laten want het voorbeeld
was meer dan zo dikwels duizend woorden! En Cor was weer gans katoliek; geen
ander was het zó sterk als hij. Van het onbloedige sakrifisie der nieuwe wet,
voltrokken in een gezegde mis tot het feestelike orgel van het magnificat drong de
katolieke liturgie in hem bloedige lichtstralen. Bloedige lichtstralen die eeuwig waren;
zij waren nooit afwezig geweest. Hij was altijd doordrongen geweest van dit bloed
dat licht was. Hij dacht niet aan zonde noch berouw. Enkel later dat. Doch vooreerst:
het opgenomen worden in de kolk van bloedige lichtstralen. Want de kristelike
goedheid was iedereen genaakbaar en eenvoudig in een kerk, in een kapel, waar God
in het tabernakel huisde. Een kleine kloosterkapel die zuiverheid was. En zuiver
brandden al de kaarsen nabij het huis van God. Er ho[i]ng een lucht van goedheid
die boven woorden van verzoening was verheven. De stap van een zuster, die droeg
haar voor-de-wereld-onbekendheid, een bloem vóór het altaar van de Heer, was de
eenvoudigste samenvatting van goed-zijn. Niet bestonden de leelike afgodenbeeldjes,
Kristus die zijn hart toonde of zijn kruisweg voltrok, doch enkel was Hij tegenwoordig
in de witte hostie, de goede, sterke tarwe. Op een stoel zat Cor, in de remonstrans of
in de kelk was Kristus. En langzamerhand kwam Cor dichter bij de meester, tot hij
gans bij hem was. Doch de meester die honderd[d]uizend maal beter was, zegde:
[‘]Wij zijn getweeën een. Laat ons goed zijn. Zeg niet: de Heiland droeg het kruis
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om mijn zonden, doch voel slechts hoe nabij gij mij zijt.’
Na dit hoger-zijn werd hij slechts in een toestand van lagere orde geplaatst. Een
gans duidelik gebeuren: na het vlees, de tristitia post, na de extase het berouw.
Overmande hem een geestelike tristitia na de roes van de extase. Doch in zijn lagere
orde was dit berouw niet minder volledige godsvlucht. Hij zag met verlangen een
moedertje na die in het misterie van de biecht verdween. Hij dacht aan zijn moeder
die haar ganse leven kon samenbrengen naar de wetten van een hogere orde, die zij
niet te doorgronden beproefde. Hij miste zulk doel dat gids tevens was. Hij tuimelde
volledig in de passiviteit van het kristianisme. Supreem quie[ë, passim]tisme. Leven
naar het godsbeeld dat eeuwig was, volmaakt en niet te bereiken. Eeuwig doel, want
kwam men dichter, bleek de weg die nog af te leggen was eindeloos te worden.
Oneindig levensdoel dat eerst onbeduidend scheen, rustvol en inspanningloos: het
nabij houden van dit Godsbeeld. In werkelikheid was het de moeilikste weg. Dan
begon Cor ook zijn gewilde levensaktiviteit te negeren; het was ten slotte, in
vergelijking met het leven rond het nabijkomen-van-het-Godsbeeld geconcentreerd,
banale egocentriek. Zijn gans innerlik[e] strijd kwam hem dan als een actie buiten
de enige ware lijn voor. Onmacht op te kijken naar een groter ideaal. Idealen die bij
de grond bleven waren de zijne. Als al de mensen het beter hadden, zou men dan
van hen kunnen zeggen: ‘Ecce Homo’? Ecce Homo was onafhankelik van wereldorde.
Buiten de waanzin van de wereld. Neerleggen van kleine idealen was het, leven naar
een doel dat boven wereld-orde was, omdat het zelf de enige orde in zich besloot.
De eerste stap was naar de biechtstoel en het erkennen van de kleine man die de
enige wet vertegenwoordigd[t]. De eerste stap was het gaan over de wrevel van een
godsdienst, naar het eenvoudig betrouwen daarin. - Hij dacht herhaaldelik: [‘]nu ga
ik mijn zonden biechten, dan leg ik al mijn boeken terzijde en leef ik eenvoudig naar
de wetten Gods.’ Hij zou zijn ouders geen pijn meer doen. Hij zou zijn een zoon en
een gelovige.
Er waren echter ook veel kleinere redenen in zijn devotie. Preekstoellogica die
hem in het hoofd bleef hangen. Dan was het een, - weliswaar niet onmiddellike hellevrees. Kwamen hem in het hoofd al de namen van hen die op het laatst van hun
leven terug tot het geloof waren gekeerd. Tientallen van voorbeelden hadden de
godsdienstleraars en de predikers aldus ingeroepen. Deze[n] die aldus het
pro-en-contra hadden gekend waren allen tot het geloof teruggekeerd. Naar het heette
rationele bewijzen ten voordele van de godsdienst. Daaruit was het duidelik dat hij
ook eenmaal in zijn leven Canossa zou moeten gaan. Het was dus best nu. Later,
hadden de predikers verwittigd kon de last van de zonden zo zwaar wegen dat men
niet meer terug dorst. Voor dit geval ook lagen voorbeelden voor de hand. Tengevolge
moest men remmen wanneer het nog tijd was. Niemand zei dat het morgen niet te
laat was. Zou hij morgen de moed nog bezitten te zeggen: ik heb gedwaald?
De pijnen van de hel zijn onbeschrijfbaar. Van de eeuwigheid kan een mens zich
geen gedacht[e] vormen. De eeuwigheid van de hel is een lijden zonder begin noch
einde, noch mildering. Het schrikkelikste is het bewust zijn van deze toestand.
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Dit alles te overwegen wekte een malaise in Cor. Dat hij niet tot God geraken zou
om de goedheid wille. Enkel hellevrees. En waar bleef anderzijds zijn vrije wil
tegenover deze hellevrees? Was er dan geen godsdienst die louter goedheid was?
Moest men niet de hel ingestoten worden, wanneer men uit hellevrees tot de Heer
kwam? Dacht hij daaraan, verwijderde hij zich weer van het geloof. Totdat de zuivere
kommunie met God, - éen zijn in het geloof, betrouwen in een surnaturele goedheid,
- of het eenvoudige berouw hem weer in Gods armen wierp.
De terugtocht naar God dan, was zonder begin of geschiedenis. De kollegiale
opleiding voerde hem minstens eenmaal daags ter kerk. De godsdienstige ceremoniën
bijwonen hoorde bij het onderwijs. Zo gebeurde het dan dat Cor weken en weken
onverschillig tegenover de saaie plechtigheden stond. Hij wachtte geduldig het einde
daarvan af; hij las niet in zijn kerkboek, keek ook niet te veel rond, deed heel gewoon
zijn best om de bizondere aandacht der paters-surveillanten te vermijden. De
plechtigheden hadden overigens niets buitengewoons, zon- en weekdagen met
feestdagen daartussen die de zondagen geleken, sloten zich aan: een eentonige rei.
De kerk was wezenloos. Het was de kerk van de bourgeoise tijd. Mensen die ter kerk
komen uit plichtsbetrachting. Mensen die dikwels ter kerk komen om het goede
voorbeeld te geven. Alle typen, geen godsvlucht van de menigte. De schone menigte
dan. Het volksgebed klonk als gepraat van oude wijven. De voorzanger had de
welklinkende stem van een gewaardeerde cantor liturgicus. Zanger die mogelik 's
avonds op een gezellig feestje van de door de H. Katolieke kerk meest gerespecteerde
demi-mondaine, het ‘Ave Maria’ van Gounod zong. De wierook had een reuk van
gewoonte, niet van heiligheid. De kleuren van het gewaad der priesters en koorknapen
bleek gemilderd. Niet het hevige zwart, van zonde en berouw, van dood en doffe
orgeltonen, noch het schreeuwende purper van de passie, noch het feestelike rood.
De ganse kerk leefde in een middelmatigheid die gezonde conditie gewaand werd.
Zij leefde in de overtuiging, - zo rotsvast als het burgerlik mogelik was, - dat de
godsdienst enkel was de zorg die besteed moest worden aan het hooghouden van de
continuïteit der ceremonies. Niemand droeg een spoor van koncentratie, van
ondergeschiktheid aan een groter ideaal. Als het ‘Ita missa est’ gezegd was, verlieten
allen de kerk in de overtuiging dat zij wat wonderbaars gepresteerd hadden: hun
mening laten zien. De mannen die uit de kerk kwamen zagen er net zo uit of zij
verlieten een vergadering, waar de levensvoorwaarden van den kleinen burger
besproken waren. In de kerk was er een walgelike atmosfeer: de kerk als
maatschappelike noodzaak. Uitstap van de burgers; ceremonie met variétés: orgel,
koor- en solozang, beroemde prediker. Immers ook vrijdenkers moesten toegeven
dat de kerk een ontzaggelik nut had. Beteugeling van de betere-toestand-driften der
menigte. Het beste bewijs van de maatschappelike noodzaak der H. Kerk. - Nazarener,
waar is de zweep?
Een dag echter onder de andere dagen was het gans anders. De kerk was een wezen.
De gang, die van het kollege naar de kerk leidde, rook zuiver zo als het hoorde in de
omgeving van God. Men trad niet in de kerk binnen, ging niet naar zijn plaats en
deed niet achtereenvolgens doch zonder verdere samenhang de gebaren die zijn
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moesten bij de plechtigheid. Van het ogenblik dat men de kerk betrad, overmande
heiligheid de mens. Vergaan kan men in twee uiterste wezens. Men kan opgeslorpt
worden door het wezen van kwaad, en evenzo kan gebeuren door het wezen van
goed. Zo is het voor te stellen. Buiten ons liggen zij, het eerste wezen wachtend op
zijn prooi; het tweede in de hogere passiviteit van zijn boven alle leed verheven
troost. Het eerste zijn macht bewust, vast betrouwen in de weerloosheid van de
mensen. Het tweede een goede haven, vaster nog betrouwend in de goedheid die
sterkte is en die wacht het heilige ogenblik. - De kerk tans lag het wezen van het
goed. Als men de kerk binnentrad, ging men in het wezen van het goed. Op het
ogenblik dat hij de kerk betrad was Cor duidelik bewust dat hij het wezen van het
goed inging. Op het ogenblik, precies wanneer hij de kerk binnentrad. Van dan af
was er een voortdurende wil in hem naar het goed zijn te trachten. Alle objekten en
voorvallen concentreerde hij dan naar deze empy[i]riese goeds[goed]heidssynthese,
buiten hem, sterker dan hij, in de kerk gesynthetiseerd.18 De goedheid van de kerk
was eenvoudig en zonder meer, zij bestond. Er was niet over na te denken of te
oordelen. Zij was. De kerk was het wezen van het goed. Haven van troost. Schip vol
hoop. Barmhartige samaritaan, huid over de wonde. Mensen kwamen binnen. Werden
mede de kerk. De kerk die lag in zijn bovenmenselik quietisme in de schoot van God.
Ver van de wereldbrand. Temidden van de wereldbrand. Toch in de schoot van God.
Dagen van hoge godsvlucht waren de goddelike lijdensweek en het bijwonen van
een dodemis. De passieweek: al de gebaren van de lithur[tur]gie die stonden in het
teken van het goddelike lijden. Een week die zo verscheiden was in de ring van het
kerkelik jaar als een dode hand aan een levend lichaam. Nu was deze ganse week
een trap die men langzaam beklom tot de scherpe gil van de Goede Vrijdag:
Godsmoord. Dan worden de mensen stil en op Zaterdag zijn de mensen de kiel van
een schip vol stilte. Bericht van de euveldaad, de aarde siddert. Feestelike orgeltonen:
alle klanken, alle kleuren tot alle tiende [?] tonen en schakeringen van schakeringen
zijn herrezen. Herrezen God die de kerk vult. God is overal, hij is over gans de kerk.
Laag boven de stoelen, ook in de hostie en tegen de gekleurde ruiten. Wind in de
zeilen van het kerk-schip.
Dodemis. Nu is alle menselikheid dood. Enkel levend blijft het eeuwige misterie.
De kerk kan zijn een sterk19 in het heelal. De kerk staat niet op de aarde, zo was zij
lijdelikheid; de kerk ligt in het heelal, oorzaakloos gegons van de eeuwigheid. De
kerk heeft niet haar zelfde centrum. De kerk zou kunnen wentelen in het heelal de
toren naar beneden. Geen objekt zou aangetrokken worden door een ander centrum.
Zoals een gevaarte afgescheiden van het[de] kosmos door een ondoordringbare lucht.
Ondoordringbare lucht: de dode. De dode beroerde niet de
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Hierop volgt in het handschrift de met potlood doorgestreepte zin: ‘Psychologen zouden
menen spekulatief.’
Doordat het woord ‘sterk’ in het handschrift duidelijk leesbaar is, lijkt het waarschijnlijk dat
in deze zin een woord is weggevallen, b.v. ‘schip’, of dat ‘sterk’ een verschrijving voor ‘ster’
is.
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mensen langs de weg hunner zintuigen, de dode was onmiddellik in het lijf van de
mensen. Kristus, de Eeuwige zelf wordt in een hoek teruggedrongen. Enkel is er de
dode. De dode die overal zwarte schubben [?] neerlegt. De baar die in een put staat,
trekt de ganse kerk die daarrond gebouwd is aan. Alles wil verdwijnen in deze zwarte
put. De zon, die door de vensters dringt, legt de ganse kerk in de titaniese rythmiek
van schaduw en licht. Spits[,] de pijlers, de gewelven, het ganse schip. Schikt de
geweldige stenen naar de kubiese wetten van licht en duister. Een gans andere gestalte
wordt de kerk, een wezenlik organisme. Kristus staat zó klein tegenover de dode als
de remonstrans tegenover de baar. Het snikken van de achtergeblevene familieleden
is klankloos en onbeduidend in de kommunie van kosmos en dood. Maar de
orgeltonen zijn een stem die barst uit de krater van een onbekende komeet. Het lied
van dood en wie-weet-welke-uitkomst. Het lied van de zwarte poort die zich sluit
en de witte poort die opengaat. Het heelal scheurt open, zwaar van al de zonden. Het
heelal ligt lillend een wonde van hoop en verwachting. Dag zonder uur of licht
zoals-het-was, dag zonder menselik geluid, dag van de sy[i]billijnse zieners. Quantus
tremor est venturus.20
Eens was zijn broer die zijn ganse leven naar God gericht had, de dode. Cor was
toen nog geen vijftien. Hij stond in de moeilikste periode van zijn opstand.
Voortdurend zoeken naar rechtvaardiging van deze opstand. Voortdurend
neergesmeten worden. Daarnaast puberteit in haar hoogste malaise. Het man worden
onbewust; enkel de geestverzwakkende voorstellingen van wellust, de fyziese
uitputting daarna, doch dit alles zonder dat hij het gebeuren begreep. Dan werd deze
katastrofe van zijn broers dood in dit[deze] chaos geslingerd. Nu moest hij de dood
van iemand die hem zó nabij stond bedenken, terwijl hij gans in beslag genomen
werd door de gebeurtenissen in zijn eigen leven die hij niet verstond. Deze dood was
als het ineenstorten van zijn hersenen. Op zijn sterfbed had zijn broer hem het leven
gans naar God gericht voor de ogen gehouden. Te midden van het [de] chaos werd
dit quietiese-[woord onleesbaar] levensbeeld geplaatst. Waar het anders een uitkomst
geweest ware, was het nu de last van een lichaam dat niet te dragen was. Te midden
van zijn pogingen naar bevrijding werd hij neer gedrukt niet door de wens de
broederliefde over de dood heen te dragen, doch wel door de kristelik-schoolse
opvatting van trouw aan de wil van de dode. Deed hij nu anders, was het dan geen
dodeschennis? Wanneer hij zich zegde: ‘Ik wil alle waan afleggen en eenvoudig
leven naar de voorschriften die mijn broer erkend had’, bracht ook dit geen rust. Hoe
hij ook zijn best deed dit eerlik te willen. Enkel in de dodekamer vond hij rust. Want
daar waren geen gedachten meer. Daar was geen kamp tussen twee andersdenkenden
en vooral daar was niet de strijd in éen enkel geweten. Daar waren slechts twee
mensen. Twee mensen die stonden boven de zwakte van de menselike strijd. Boven
het pijnigend verlangen naar vrijheid.

20

Deze regel is een contaminatie uit de tweede strofe van de bij de dodenmis gezongen sequens
Dies irae: Quantus tremor est futurus, Quando judex est venturus, Cuncta stricte discussurus.
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Twee mensen die gebonden vrij waren en vrij toch gebonden waren. Menselike band
in de grote verzoening van dood en leven. Al de voorwerpen stonden geschaard rond
de dode. Twee kaarsen brand[d]en de kamer vol heiligheid en wierpen licht op een
zilveren Kristus. Al de voorwerpen stonden zó alsof zij aldus hoorden in het dagelikse
gebruik van de dode. Alsof de dode deze voorwerpen gebruikte in een gans andere
orde als de levenden. Cor trad binnen in de kamer met de uiterste zorg de dode in
deze gewoonten niet te storen. Nu zette Cor zich naast de dode. Deed zijn best over
het verleden te spreken. Te denken dat de dode nu nooit meer met hem spreken zou.
Te begrijpen dat het ganse leven dat zich in de toekomst uitstrekte anders zou zijn
dan datgene dat geweest was. Hij vond niets dan woorden, die geen verdere betekenis
hadden. Dat alles ging niet. Hij was vreemd in die kamer tot hij aan niets meer dacht.
De zware lucht rond de dode doordrong hem. Zo drong de dode het eerst door zijn
zintuigen. Waren zijn zintuigen gans bedwelmd door wat van de dode uitging, geraakte
hij in de onmiddellike nabijheid van de dode. Dan sprak hij met de dode, zonder dat
[er] woorden waren van Cor tot hem. Dan was hij ouder dan vijftien jaar en gans uit
zijn krisis-tijd. Hij en [de] dode zij waren ergens op een plaats verenigd die was noch
dood, noch leven. Of Cor was over het leven en de dode was levend. Uitgewist was
de dialektiek van leven en dood.
Was de dode in de kerk, nadat zijn verwanten de baar gevolgd hadden door de
straten en door een dunne haag van bekenden. Eerst ging de vader in zijn stomme
droefenis. De vader die als een plicht tegenover de dierbare afgestorvene, het kaartje
geschreven had ‘Gesloten uit oorzaak van sterfgeval’. Iedereen die het geschrift van
de vader kende wist dat hij zich, in de eerste overstelpende droefenis van het
verscheiden, samengevat had dit kaartje te schrijven. Door dit kaartje op het huis
werd het huis van de ganse straat gescheiden. Het huis was een dood huis onder
levende huizen. Zoals de levenden schuchter waren tegenover de dode, het misterie
niet te breken, zo was de straat tegenover het dode huis. - Eerst ging de vader achter
de baar, dan volgde de oudere, vierentwintigjarige broer,21 in zijn grootste
levensverlangen, neergedrukt door deze gebeurtenis die boven alle levenskracht
stond; dan volgde Cor. Cor dacht: [‘]Nu moet ik aan de dode denken. Nu mag ik zelf
daaraan geen aandacht schenken behoorlik over de straat te gaan. Er zijn geen mensen
rond mij. Enkel is er de dode. Aan hem alleen mag ik denken.’ Cor kon er niet toe
komen; hij dacht aan de mensen, aan de huizen, aan de lange stoet. Doch toen de
dode in de kerk gedragen was, werd het gans anders. Verdween het objektieve van
de omgeving. Eerst was er een sterkere bezieling van de objekten: de walm van de
kaarsen en het reeds bij zijn aanvang eindeloos klagen van het orgel; toen verdween
alles. De mensen, de priester
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Bij het overlijden van Pieter-Floris van Ostaijen in oktober 1910 was Paul, evenals Cor Hes,
‘nog geen vijftien’. Zijn oudere broer Constant was op dat moment ruim 23 jaar, maar nog
geen vier en twintig, zoals de oudere broer van Cor Hes in dit hoofdstuk.
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die de baar zegende en de orgeltonen, de kaarsen groeiden uit hun tijdelikheid naar
de kommunie van Cor en zijn broer, de levende en de dode, boven het misterie van
dood en leven. De orgeltonen: bazuinen van het laatste oordeel. Zijn broer was naast
God. Zijn broer had geleefd naar de wet van God. God vergat zijn belofte niet. Maar
hij? Vergat de wet van God. Op de dag van de verrijzenis van het vlees zouden zij
gescheiden zijn. Zoals gescheiden zijn de goeden en de kwaden. Men had een ganse
leven zich tot God te bekennen. Ziet men de steen van de dood vallen op het
stenen-hart van de zonden was er geen uitkomst meer. Dies irae, dies illa. Geen
uitkomst, geen uitkomst, geen uitkomst. Men moest het zich in het vlees enten: dan
was er geen uitkomst meer. Zondigde hij, zó verzaakte hij er aan zijn broer terug te
vinden. En zijn broer, volledig gelukkig in het aanschijn Gods, zou zelfs niet dit
gescheiden-zijn kunnen bewenen [?]. - Was het niet eenvoudig te leven zoals zijn
broer geleefd had? En gaf het niet rust in het leven zelf? De dodeliederen volgden
op elkander vermanende vingers die wezen de dag van het laatste oordeel.
O deze materie die wegzonk in de mis die was gewijd zijn dode broer. Opgeloste
materie, wereldeinde dat verdween in een zijn zonder verleden noch toekomst.
Kracht-van-alle-tijden die de muren van de kerk wegsloeg in eindeloze ruimte en
tijdloosheid. Licht werden de donkere kleuren van de kerkruiten, verlangen van de
kleuren naar bezeten-worden door licht. Maar geweldig contrapunt zwart van de
kerkelike gewaden dat zwarter werd, volledig zwart zonder hoop, diepe kloof van
dood tussen de lichtende bergen, die God zochten. Priester die de baar zegende,
geestelike Herakles die de dode uit de zwarte kloof haalde, in het schichten[?]licht
van Gods ogen legde. Orgeltonen, bazuineklanken geworden, die bewust stapten
over dood, over de scherven van de gevelde kerk, over het [de] chaos van het
wereldeinde, decorum van het oordeel, dat het eerste en tevens het laatste was.
Kaarsen die zacht, o zo zacht glimden in hun [?] verbranding. Was de laatste vlam
verdwenen, dan eerst begon het eindeloze leven van de bevrijde ziel, die was geweest
in haar wereldse leven de vlam van de kaars. De mensen snikten, maar hun snikken
verloor de betekenis van droefenis om het be[ver]scheiden van de bloedverwant. Het
was het snikken van de zielen die vóór het laatste oordeel en het eerste misterie
stonden. Verder drong het: een oorzaakloos snikken. Noch droefenis om het
be[ver]scheiden, noch blijheid om het weerzien. Het was eenvoudig snikken, zonder
het bestaan van of de kloof tussen blijheid en droefenis te vermoeden. Niet snik[ken]
van oude mensen, niet snikken van pasgeborenen, gehuil van mensen was het, veel
meer gehuil van levende wezens, plots voor de uitkomst gesteld. De uitkomst die
geen enkele, op miljoenen jaren na, zo onmetelik en zo onvatbaar had begrepen.
Kuste Cor de patène dan was hij volledig gevoelloos voor de betekenis van deze
daad. Een koud voorwerp werd hem tegen de lippen gedrukt. Of het God was of de
dode die hij zoenen moest poogde hij zich niet te herinneren. De koude die hij tegen
zijn lippen voelde sloot zich aan bij de algemene gedachte dat[die] in hem was over
de dag van het laatste oordeel. Het laatste oordeel een grote vlakte die braak lag,
zonder te begrijpen hoe dit braakliggen op de dag van het laatste oordeel voor te
stellen was. Koude wies over de
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vlakte. Er was geen beschutting tegen de koude en deze koude ging zó door merg
en vlees, spijts zij in geen openbaring geleek op de koude die de levende wezens
kenden. Het was een koude die niet gedragen werd door vorst, en ook niet door wind.
Toen de priester de patena op de lippen van Cor drukte, - bijna met geweld scheen
het hem, - voelde Cor die koude die door mensen niet te bepalen was. Maar boven
alles zweefde de dode, uit wiens lijk deze wereld getoverd was. Met God en het
laatste oordeel was hij een try[i]ptica. Zo een waren zij Cor dat hij zeggen kon: God
was gestorven en de dode is eeuwig. Van God-de[-]dode is er tot de mensen het
laatste oordeel. De dode staat naast God. God en hij zijn eeuwig; God en hij zijn
slechts de gedachte eeuwigheid. De mensen staan voor het[de] chaos van het laatste
oordeel. De mensen staan voor het koude onbekende. De dode is in de sfeer van Hij
die is. In hem heeft Gods vuur, - brandende braambos, - alle tijdelikheid verbruikt.
Het lichaam van de mensen is koud en het vuur is nog zó verwijderd dat het niet te
meten is wanneer het vuur het[de] tijdelike huls van de mensen zal verbruikt hebben.
De golven van het Requiem zijn niet als bevrijders over hen heen gegaan. De
orgeltonen veranderden zich nog niet tot bazuinen. De kerken vielen niet. De meesten
zelfs hadden hun kerk nog niet gebouwd: de kerk die is de woning Gods en God die
ons kerk is. - Nu zong het Requiem niet meer de rust over de dode, maar de diepe
orgeltonen waren vermaningen aan de mensen. - O vergeet niet de kerk te bouwen.
De kerk die vuur is en niet kan verwoest worden door de koude en de wateren van
het laatste oordeel.
Als iemand, uit de koude komend, een warme kamer binnentreed[t], schenkt de
warmte de voldoening van iets dat bereikt is. Maar men [kan] ook, 's winters een
ganse dag in de woonkamer blijven, uit vrees voor de koude straat. Dan is er niet
meer het genot van de reaktie, doch slechts een weekheid die geestelik ook verlamd[t].
De zuiverheid van het genot heeft plaatsgemaakt voor een dode gewoonte. Na de
dood van zijn broer bleef Cor bij de godsdienst, gedwee, doch zonder overtuiging.
Hij bleef voortdurend bij het vuur, uit vrees voor de koude straat. Er was niet het
allerminste verlangen naar het allerhoogste in hem. En zelfs de hellevrees was getaand.
Hij bleef bij de godsdienst, zoals een vogel wiens vleugels gesneden zijn bij de grond
blijft. Hij vermeed de gelegenheden die tot zonde kunnen voeren, zonder dat hij fier
mocht zijn om die daad, want zij kostte hem slechts geringe moeite. Hij las de boeken
van de biblioteek van het kollege, zonder enthoesiasme voor die literatuur. Doch
anderzijds was er ook niet het minste verlangen uit die literatuur los te geraken. Zijn
belangstelling voor bizondere vakken was verdwenen. Talen en wetenschappen22
hadden hetzelfde belang en waren even belangloos. In de mis bad hij zo goed hij
kon. Op het einde van die[dat] trimester was hij de veertiende op dertig leerlingen.
Een dag echter, - gewoonlik in Februarie, - wordt alles door een verlangen zich
van binnen naar buiten te verplaatsen gedragen. Toch is die dag niet warmer dan
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al de dagen die voorafgingen. Die dag is louter gevoel. Een fyzies ondervinden van
iets dat materiëel nochtans zeer weinig tastbaar is. Deze ondervinding wordt door
het geestelik geluksbegeren uit zijn reeds niet lokaal gewricht [?] geschoven. De
onderbewuste fyziese gewaarwording van het vrij-komen op de aarde, dit is dus de
gewaarwording dat men zich van het klein lokale in het groter lokale verplaatst,
wordt door de geest van zijn planeten-beperktheid bevrijd, in het kosmiese gedragen.
Maar, wisselwerking, de uiting van de geest kan zich niet bij een
contemplatie-in-abstracto beperken; de geest, die deze gewaarwording van de aarde
tot het[de] kosmos verhief, wil tans een aktief-fyziese, tastbare uiting. Zo is God die
mens werd. Eeuwig Mythos. De Lente is nakend. In Februarie is er een dag waarop
eenieder dit nabijkomen voelt. Voelt aan den lijve. Toch is het even koud als de
vorige dag. Aldus hij is er slechts van overtuigd dat hij het voelt. De fyziese
gewaarwording van iets dat geen[s]zins gedaante heeft. Eerst nadat de mens
doordrongen is van dit geloofde fyziese welbehagen, sublimeert de geest dit
welbehagen tot geluk. De gelukkige geest vormt zich dan tot een bal die, nieuwe
planeet, zijn eigen zelfstandige vaart door het heelal begint. Tot zij in haar wenteling
weer de aarde ontmoet. Dan lost de planeet-geest zich in de aarde op. Doch de aarde
wordt verrijkt door al de eigenschappen van de verdwijnende. De aarde wordt beter,
want de geest was beter als de aarde. De mens die zijn welbehagen tot het geluk
verhief is beter als de mens die hij dáárvoor was. Komt deze mens van zijn
vergeesteliking terug op de aarde, dan is zijn gebaar ruimer. De ganse winter zat men
nabij het vuur. Tans is het niet minder koud als de vorige dagen. Maar vermeend
welbehagen ging door de geest tot geluk: Veni Creator. Zo draagt de mens zich,
zonder oorzaak, door eigen schepping van binnen naar buiten, van het vuur naar de
straat, van geluksvervulde geest naar fyziese blijheid, van contemplatie naar een
nietige, maar tastbare uiting van algevoel. Van kosmos naar aarde. Maar kosmos
blijvend op de aarde. De grotere die zich binnen de kleinere beweegt. Want in
Februarie is de mens in werkelikheid de grote geest die de ganse aarde legt onder
zijn snel jagend hart.
Zoals deze geluksdrang, die een niet tastbare oorzaak heeft, zich tastbaar uiten
wil, zo volledig zonder uiterlik logies verband, geraakte Cor uit de geestelike
wintermalaise die hem na de dood van zijn broer overmand had. Een dag, uiterlik
gans gewoon als de dagen die voorafgingen, vielen de ruimten. Viel de school, viel
de kerk, viel de vermeende onmogelikheid zijn ouders lief te hebben en tevens tegen
het ouderlik gezag op te staan. Een dag was het feest: Geen koningsnaamdag, geen
verlofdag, geen zonnige zomer. Enkel was het feest die dag. De ganse aarde bezielde
zich feest te vieren. Uit de dalen klommen naar de bergen reuzelegers van
feestvierders. Een bergkruin boog zich een andere tegemoet en sidderde door de
lucht zijn vreugde, een beest in de ekstase van zijn bijslaap. Zeeën zwelden hun
buiken in moedervreugde. Barenswee van de baren, geluk de scheppingskracht neer
te leggen in de moederpijn. Op een gewone werkdag trokken fanfaren van arbeiders
door de straat. De klanken kletterden tegen de huizen, snelle klowns op een ladder.
De huizen zonken weg in het feestgejoel. De bergen vielen in de dalen zonder een
wezen te kwetsen. Na de dies irae, was het een dies gloriae.
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Niet minder volledig deze dag die Cor een bevrijdenis was. Zonder dat hij gehoopt
had deze bevrijdenis, noch daaraan geloofd. Zonder dat het hem een ogenblik duidelik
werd: deze dag zou de dag der bevrijdenis zijn. - Immers dagen lang zoekt men naar
waarheid, tot men ziek wordt van het zoeken en van het uitblijven van elk resultaat.
Doch een andere dag betekent het ontwaken ook het bewustworden van de waarheid
die men steeds met zich heeft rondgedragen. Want men weet niet hoe men maanden
daaraan bouwde. Enkel wist men dat men geen huis zag. Doch geestelik is men zich
nooit bewust wanneer men de grondvesten legt en de bouw voltrekt. Geestelik bestaat
enkel de dag waarop de bouwmeester zegt: [‘]het gebouw staat er.’ Zoals de mens,
samen met de aarde, naar de Lente groeit en niet door de Lente gewekt wordt. Hij
vermoedt niet de geheime krachten die in hem werken en hem wekken, nog minder
weet hij dat het diezelfde krachten zijn die het leven doen opstaan uit de winterdruk.
Omdat de mens geen oorzaak weet, is die dag der opstanding een dag der reine
vreugde, zonder begin, noch einde. Vooral zonder geschiedenis.
Doch onder de winterkorst werken de geheime krachten. En in de warme
woonkamer sluimert de mens in: een slaap die schijnt zonder toekomst. Maar de
kleinste gebeurtenissen zijn levenswekkers. Komt iemand in de woonkamer en brengt
hij in zijn klederen de frisse geur van buiten binnen, kan deze geur levens[leven,
passim]wekkend zijn. Er komt een tijd dat hij levenswekkend zijn moet. En zijn de
oude bomen ingeslapen, des te heviger werkt het sap in de jonge. Want men groeit
uit de winterslaap, zoals men groeit uit de slaap, omdat men verzadigd is en het
begeren naar actie sterker dan dat naar rust. De slaap heeft men bewust gewild,
geroepen; maar onderbewust en ongeroepen is de levenswil die de slaap verjaagd[t].
In zijn gewilde slaap had Cor nooit vermoedt dat hij materiaal voor de opstanding
vergaarde. Onervaren, wist hij niet dat het leven dat geweerd en niet in waarde
omgezet werd, zich sterker zou opdringen; wist hij niet dat hij niet weerde, doch
slechts opeenhoopte. Zo verdween ook elke relatieve waarde van elke gebeurtenis
afzonderlik en werd ten slotte slechts een absolute vrijheidsdrang gevormd. Want
de kleine feiten die mogelik bij hun ontstaan nietig waren, werden door hun
onverwerkt-blijven met ongemene hevigheid beladen. Het geweten van de mens
wordt in onze samenleving voortdurend opgezweept door gebeurtenissen die de
ijzeren ring van geweld en macht vormen. Een mens die idealen had wordt terecht
gesteld en een andere die er geen had wordt gedekoreerd. Het geweten van de
mensheid siddert. Er bestaat een onophoudende aanval van de macht op de geest.
Namen zijn geschiedenis. Dreyfus, Ferrer, Jaurès, Liebknecht.23 Het hart van
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de mensheid klopt sneller, want de mensheid is aangevallen. Kleinere feiten staan
in hun meer beperkte ruimte met een even groot belang beladen. Cor meende dit
alles te kunnen ontduiken. Hij geloofde tegenover aktieve levensgeweten-zee was
zijn passiviteit een rots. Hij meende hij kon zich reeds op vijftien jaar energieloos
maken. De postulatieve kracht in hem doodzwijgen. Het was niet in het minst kristelik
quietisme, het was enkel passiviteit als levensontduikingsmethode. Was er een feit
dat weer het hart van de verontwaardigde mensheid sneller kloppen deed, verschuilde
Cor zich, wilde niets horen. Doch dit niet-weten-willen was een vuist, die door de
tijd meer kracht bekwam, drukte op de veer die de passiviteit zou doen springen.
Van dag tot dag werd de druk zwaarder: eens zou de veer sterker zijn dan de vuist.
Dan zou de vuist in de hoogte geslagen worden en de huls openknallen. Cor wist
niet hoe hij steeds meer drukte op de veer. Een dag, - die gans was zoals de andere
dagen, - strekte de veer zich tegen de vuist, verdrong de vuist. Dat slechts wist Cor.
Niet hoe het gebeurd was, doch enkel kende hij de gebeurtenis als rezultaat.
In Spanje was Ferrer vermoord.24 Montjoie waar hij terechtgesteld was klonk als
een snikkende ironie, waarin het sadistiese van Cor's puberteitskrizis behagen [?]
vond. Van het diepste van de aarde, uit het geweten van de mensheid was een
schreeuw gestoten. Die schreeuw loste zich aan de oppervlakte in kleine belletjes
op, die waren de manifestaties in al de kultuursteden van Europa. 's Avonds trok de
proteststoet door de stad. Duizenden gingen mede zonder begrijpen. Doch enkelen,
misschien tien, waren in hun geweten getroffen. Zij waren tot een lichamelike ziekte
toe getroffen door deze moord van macht op geest. Zij waar[waren] meer nog
getroffen door het feit dat niet iedereen minstens toegaf dat dit een moord was.
Immers de herders in de kerken lazen episcopale brieven voor, die de macht steunden.
Dat was om zich ziek te denken. Een mens werd vermoord. Die moord werd
goedgepraat. Dat was het allerergste.
Nu de vijftienjarige. Drong alles in hem naar deze stoet. Ethos was zo oerzuiver
dat niets hem heerliker scheen dan vooraan de stoet te marsjeren en getroffen te
worden door het geweer van een gendarm. Hij bleef thuis. Hij hield zich schuil voor
zichzelf. Wilde zich zelf niet bekennen hoe hem dit alles overhoop smeet. Wou
helemaal niets doen. Stil blijven en het gebeuren laten voorbij gaan. De stormen der
jeugd. Dan kwam er wellicht rust. Zeker kwam er rust wanneer men stil bleef en zich
niet bewoog in de stormen van de jeugd. Hij zat bij zijn postzegels[zegel]verzameling
toen de stoet voorbijtrok. Schitterende fanfare: wraak op de moord. Hij bleef. Bleef
rustig bij zijn postzegels. Tot de ganse, lange, trage
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De chronologie in het verhaal wijkt hier af van de chronologie in de gebeurtenissen uit Van
Ostaijens leven: de dood van Van Ostaijens broer viel in oktober 1910, toen Van Ostaijen
zelf ‘nog geen vijftien’ jaar was, evenals Cor Hes toen diens broer stierf. Op 22 februari
1911 - de tijd waarin het verhaal op deze plaats ongeveer moet spelen - was hij vijftien
geworden. Ferrer was echter niet in deze tijd, maar een jaar eerder, op 13 oktober 1909,
terecht gesteld en de protestmanifestaties hadden in de winter van 1909 op 1910 plaats
gevonden.
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stoet voorbij was. Dan kon hij niet meer, uitgeput. Het koningshoofd van een postzegel
veranderde zich in het hoofd van de vermoorde. Hij sloot het album.
Hierop volgden feestelike dagen. Nog sterker: een feest van talrijke dagen. De
opstanding was vanzelfsprekend en zijn gedachten waren rein en volledig, zonder
de tegendruk van wroeging of zonder het besef dat die gedachten opstandig en zondig
waren. Het was een werkelik vrij-zijn. Cor was tot hiertoe slechts in de faze van
het-vrij-willen-worden geweest. Hij was nochtans een zeer levendige jongen. Soms
bleef hij laat met een paar bengels op de straat. En de wroeging dat zulk spel niet
ernstig heten kon, was heel gering. Onbewust was het Cor doch dit pijnigde hem
vroeger: dat zijn vrijheidsdrang niet levendig, wel formule was. Als hij op zijn ouders,
zijn oudere broer, zijn leraars reageerde door aan het tegenovergestelde te geloven,
werd hij zelf beangstigd door het niet-levendige van deze oppositie. Tans was het
de eerste maal dat zijn jeugddrang ook vrij was van deze wroeging. Dit
vanzelfsprekend opstandingsgevoel, dat reeds de levendige vrijheid in zich besloot,
wou zich verbinden met tastbare gewaarwordingen van vrijmoedigheid, frisheid,
lentebries. In deze dagen was zijn dogmatiese opstanding ver. Proselytisme lag hem
ver. Hij was veel meer eenzaam of was hij met zijn schoolkameraden dan was het
om hun stem te horen, om de vreugde samen de weg naar huis af te leggen, niet om
te horen wat zij zegden, doch enkel om het hoe dat fris en nieuw was. Diegene[n]
die vroeger zijn kameraden geweest waren, vermeed hij, want zijn huidige leven was
zo volkomen afgesloten van hetgeen voorbij was, dat hij alles rond zich nieuw wou,
nieuw volgens het pregnant gelukkige dat dat woord in zich besluit. Zijn
efeben-voorstellingen van wellust had hij in deze tijd overwonnen; overwonnen,
zonder strijd, want de verzoeking was schaars en zwak, daarbij was zij iets dat hem
aan zijn vorig leven herinnerde en daardoor reeds gans bezijdigd. Een rein eros stelde
zich in de plaats van deze verzoekingen. Dat lag in de keus van zijne nieuwe
kameraden. Hij vermeed dus de raisonneurs die gewoonlik slordig gekleed waren,
het haar te weelderig lieten groeien en veel boeken meesleepten, zodat zij zich nooit
vrij bewogen. Zijn nieuwe kameraden waren zonen van bourgeois. Niet uit een zin
voor kompromis. Maar zij waren eenvoudig mooier en zij hadden vaak nieuwe
klederen aan; sommige[n] hadden in de winter evengoed als in de zomer korte kousen;
hun benen waren naakt. Cor wist niet wat in hem omging. Die burgerszonen waren
Cor's vrienden die zich vrij bewogen op de straat en voornamelik over voetbal
praatten. Het tergende van de anderen bleef onbemerkt.
Ook Cor ging naar voetbalspelen. Stond hij in de samenstelling van het elftal naast
zijn goede kameraden, bleef hij met aandacht bij het spel. Een zeer slanke jongen
voornamelik had hij graag. Het was net een voetbalspeler van een engelse prent. Hij
was slank, doch verre van een vijftienjarige slungel. Er was reeds iets viriel in die
jongen. Hij schopte droog en hard. Een mooie plastiek was het wanneer hij zijn knie
te schoppen uitstrekte. Telkenmale zag Cor die beweging na. Veel sterker was echter
zijn belangstelling voor zijn kameraad. De lenigheid van zijn lijf: de smalle, witte
sportbroek en het lange fijn-gekleurde jersey waar de wind in speelde. De hals was
bloot. Cor wist niet waarom hij mee naar het voet-

Paul van Ostaijen, Het landhuis in het dorp en De jongen

90
balveld ging. Belang voor het spel voelde hij slechts in geringe mate. Hij wist niet
waarom hij steeds zó vol enthoesiasme toestemde, wanneer zijn kameraad hem
uitnodigde. Hij vermoedde niets. De liefde voor zijn kameraad was een rein verlangen
naar liefde. Liefde: eerlikheid en schoonheid.
Het schrap-zich-tegenover-de-geest-van-het-kollege-stellen had plaats gemaakt
voor een doodgewoon negeren van die geest. Door de nieuwe vriendschap waren de
bewuste verzoekingen verdwenen: erotiek was nooit het onderwerp hunner
gesprekken. Het ganse verlangen naar het onbekende liefdeleven was opgelost in dit
eerste onderbewuste liefhebben. Een volledige afhankelikheid zonder dat deze eerst
door de oppervlakkige kritiek van de wil ging. Er was overal vanzelfsprekende
overeenkomst. Liepen zij door het park, dan deden zij dit niet om de wetten van het
kollege niet te eerbiedigen. Zij wisten niet wat dit park tans in hun leven betekende.
Dat wat zij niet wisten, dreef hu[e]n echter naar het park. Een grotere ruimte was
rond hen. En in die grotere ruimte was Cor toch meer alleen met zijn vriend. Daar
kon Cor zich zat aan hem bewonderen. Het afscheid was soms moeilik; de vriend
vertelde; Cor luisterde niet, doch hij stond vastgenageld en durfde van zijn zijde het
afscheid niet bespoedigen. In de dagen van deze vreugde, drong slechts deze dubbele
onvoldaanheid: ten eerste dat hij geen vermoeden van de betekenis, de
leven[s]samenhang van dit alles [had]. Tans besefte hij niet: hier stond hij weer voor
het onbekende. Vroeger in zijn voorstellingen van man-vrouwelike, zelfs van
vrouw-vrouwelike erotiek wist hij ten minste: zijn fantasie ging zover tot zij voor
het onbekende stond. Dat wist hij gans duidelik. Dat hij tans voor hetzelfde onbekende
stond, gans levendig en niet enkel door zijn fantasie bevroedde hij niet. Die
onvoldaanheid was een volledig gemis aan rustplaats voor zijn geest. Zinnelik was
het zó voor te stellen: voelde Cor dit gemis aan begrijpen, zó was het of zijn lichaam
was zonder ruggegraat en werd weerom klei. Zo pregnant zinnelik was hem deze
malaise. Ten tweede besefte hij dit: zijn vriend stond niet tegenover hem zoals hij
tegenover zijn vriend stond. Deze onvoldaanheid was hem veel duideliker: hij voelde
zich niet zó verlangd als hij verlangde. Deze onvoldaanheid groeide tot droefenis,
wanneer zijn liefhebben niet sterker was dan zijn begeerte naar verlangd-te[-]worden.
Zo werd ook hier zijn vreugde onderbroken door de[het] geweldige levensrythme
van het eeuwige onvoldane.
Deze dagen werden daardoor gebroken dat Cor's vriend het kollege niet meer
bezocht. De vader, ontevreden over de ijver van zijn toekomstige
geslachtsvertegenwoordiger had hem naar een pensionaat met scherpere disciplie[i]ne
verplaatst. Dat was het einde. Cor stond voor een afgrond. Daarin lag zijn toekomstig
leven. Hoe hij zijn huidig leven met het toekomstige samenbrengen zou, kon hij niet
vatten. Toen de vriend verdwenen was, bleef zijn leven zonder inhoud. Verder dus
zonder waarde. Hij had alles verwijderd en zich volledig in zijn vriendschap
geconcentreerd. Alle andere wortels had hij doorgezaagd. Wat ging er nu gebeuren?
Zulke levensleegte had hij nog niet gekend.
Tans was hij gans alleen. Zonder dank nam hij weer de voorstellingen van erotiek
aan, ditmaal ook zonder strijd daartegen en slechts heel zelden de nawerking van
wroeging. Hij was daartegen moe gestreden; zijn vriend was hem een uitkomst
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geweest. Nu zijn vriend uit zijn leven verdwenen was, verdroeg hij zijn fantasistiese
voorstellingen als een noodlot. Kwam wroeging, dan antwoordde hij dat elke jongen
door die periode moest. Het behagen echter dat hij er in vond, was veel minder sterk.
Hij voelde heel duidelik dat deze fantazie enkel door een gemis aan een gezondere
oplossing bestaan bleef. Dit weten was ook het voornaamste wat hem kwelde. Hij
kon zichzelf die fantazie niet kwijtschelden dan door de argumenten dat het zo hoorde
bij efeben. Bij de rationele jongen die hij echter was viel de sofistiek van zulke
redenering onmiddellik op. De toestand werd dus zo dat hij weldra geen enkele
verontschuldiging voor deze erotiese fantazie vond en van een andere zijde daar niet
uit los kon. Hij kon er dus weldra niet meer om [h]een zichzelf te bekennen dat hij
enkel uit een kinderlike, perverse kuriositeit aan zijn fantazie toegaf. Na deze
konstatering, durfde hij zich in't geheel de biecht niet meer afnemen. Zo had natuurlik
zijn fantazie geruimen[me, passim] tijd het terrein vrij. Na de fantazie was er dan
ook slechts in plaats van wroeging een geweldige malaise.
Hier dient nog een feit aangehaald, dat op een ander punt in het leven van Cor
weinig betekenis zou hebben, doch juist in verband met deze erotiese fantazie en de
daarop volgende malaise niet vergeten mag worden. Cor ontvreemd[d]e geld aan
zijn ouders; in verhouding met zijn ouderdom mochten het aanzienlike sommen
heten. De ganse dag gekweld door de aanhoudende fantazie, was Cor volledig willoos.
Overmande hem de malaise, zó wist hij zich enkel daaruit te redden door zich terug
in de fantazie te werpen. Een circulus viciosus die hem totaal uitgeputte [uitputte].
In deze toestand werd hem de kans geboden te stelen. Zijn volledige willoosheid was
nodig om zijn geweten niet de baas te laten. Want zijn wroeging was hier duidelik
realisties en daardoor trof zij, ook in deze zwaktetoestand, de rationele jongen diep.
Cor dacht: als ik steel, zal mijn moeder weer nederiger leven. Ik steel niet van allen,
doch enkel van mijn moeder. De wroeging was steeds met het beeld van zijn moeder
en haar nederige levensaard versmolten. Doch geruimen tijd herhaalde hij die daad.
Het gevolg van de malaise, na de erotiese fantazie, en de willoosheid die in de zwoele
temperatuur van deze malaise leven kon. Duidelik spreekt dit uit het volgende feit:
eens verhinderde zijn moeder door haar te vroegtijdige aanwezigheid het voltrekken
van de daad. Die avond was Cor zeer gelukkig en hij praatte bijna zonder onderbreken
met zijn moeder, wat hij anders nooit deed. Het werd een avond die niet meer uit het
geheugen kon gewist worden. Zij waren alleen. Hij sprak met zijn moeder over de
gewoonste dingen. Hij dacht niet tussen hem en zijn moeder lag er een kloof van
volstrekt verscheiden ideologie. Hij praatte over gewone dingen. Vond de tee goed.
Sprak aan de hand van het dagblad, dat zijn moeder ook gelezen had, over de
gewoonste gebeurtenissen. Cor voelde de rustige goedheid van deze gemeenschap
hem doordringen. Waarom was het niet altijd zó? Hij raasde. Dan weer luisterde hij,
vol toegeving als een ouderling,25 naar de woorden van zijn
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moeder. Zij maakte onmiddellik van deze gelegenheid gebruik om Cor op het leven
als plicht te wijzen. Het leven had enkel betekenis door het hiernamaals. Zij was hard
in haar geloof; zij was vol levenskracht. Haar levenskracht was de plicht waarover
zij nooit had nagedacht. Voornamelik was haar geloof zelftucht en dat wou zij steeds
herhalen, ook nu. Cor viel niet aktief-reagerend in de rede. Hij luistert[de] vol
inspanning. Tans was hij zó gelijk hij later bewust op de beste ogenblikken van zijn
leven zijn zou. Geheel geconcentreerd op het begrijpen der anderen. Hij was vol
aandacht, luisterde gespannen. Hij streefde daarheen met zijn moeder een bond te
sluiten zonder kompromis. Hij dacht voortdurend in deze richting. En sprak de meest
gelouterde woorden uit dit denken. Toen zouden zij slapen gaan. Hij wou zijn moeder
het kruisje vragen zoals hij vroeger deed. Enkel daarom: hij was volledig daarop
geconcentreerd de anderen lief te hebben. Niet in zichzelf, maar in de anderen. Hij
wou zijn moeder rust geven; niet zoals hij zich rust dacht; wel zoals zij steeds voor
zijn moeder bestaan had. - Er was een grote éenheid tussen hen beiden. Want hij
vroeg het kruisje niet deed.26 Doch toen hij de woonkamer verlaten wou, kwam zijn
moeder tot hem. Zij maakte het teken van het kruis over haar jongste zoon. Dat was
lang geleden. Zij was vol rustige schittering.
Nog andere tekenen wijzen op deze willoosheid die voortspruit uit de levensleegte
na de uitputtende fantazie. De verzoeking stelde hij zich volledig volgens de kristelike
metafij[y]ziek voor. Hij dacht: een boze kracht nam hem eenvoudig in bezit en
overstelpte zijn verzet. Het gebeurde dat hij zich omkeerde om te zien of geen zwarte
schaduw, ontdekt, vluchtte. Had hij de daad volbracht, zo werd de levensleegte
uiterlik door een buitengewone zenuwachtigheid bezield. Hij dacht: misschien kreeg
zijn leven weerom inhoud wanneer hij heel diep in de zonde stond. Soms nam hij de
kater en streelde hem. Meer echter liet hij zich strelen. Het was de sentimentaliteit
van de dief die zich tegenover het leven rehabi[li]teren wil door overdreven goedheid
en tevens de perversiteit van iemand die zijn levensleegte nog beseft en alles aanneemt
wat hem levensinhoud schijnt. Soms echter meende hij zich door meer rationele
verklaringen in die levensleegte inhoud te schenken. Men moest met hem medelijden
hebben in plaats hem te veroordelen: hij was een eenvoudige kleptomaan. Maar nu
was er weer dit: elke dief kon zich ten slotte bevredigen met deze overtuiging dat hij
een kleptomaan was. En ook dit: was die ziekte bij hem wel zó te verklaren dat zij
de oorzaak tot de daad was? Veel meer kon die ziekte enkel het gevolg van de
tot-gewoonte-geworden daad zijn. Kleptomanie bevredigende[digde] hem als
verklaring niet. Eerstens, dacht hij, ben ik geen kleptomaan en ten tweede ben ik [het
wel] dan blijf ik niet minder schuldig, tegenover de mensen die ik besteel. Daaruit
groeide weer het beeld van zijn moeder. Eens kwam het voor dat hij niettegenstaande
hij dit beeld

26

Mogelijk is in deze, overigens goed leesbare, zin vergeten het laatste woord te schrappen of
de woorden ‘zoals hij vroeger’ vòòr dit laatste woord te plaatsen.

Paul van Ostaijen, Het landhuis in het dorp en De jongen

94
niet breken kon, hij toch de daad volbracht. Doch nauweliks had hij het geld genomen,
men kon zeggen had hij de boze kracht die hem dreef bevredigd, of hij kwam weer
in de macht van zich-zelf. Het duurde slechts enkele ogenblikken, toen legde hij het
geld terug in de lessenaar. Na deze daad was hij voldaan, doch slechts onzeker
vreugdig. Hij drong zich de vreugde op. Omdat hij klein kristelik dacht: na de goede
daad, zal er onmiddellik vreugde zijn. In de grond was hij niet vreugdig. Waarschijnlik
hierdoor verklaarbaar dat het verzet van zijn wil in de periode van zijn de wil
beheersende fantazie als een dissonante werkte.
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