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Voor ‘... haar die de naam aller vrouwen oorspronkelijk draagt.’
(blz. 78)
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I
OVER het groen goud van de milde meitijd
en zijn blauw zilver deed helle verblijding
haar intrede in zijn hart, niet meer verbeid,
want hij voltrok de lente der ontwijding.
Alle kleuren kregen een diepere toon,
zelfs de hemel werd blauw als Venus' ogen
waarin Botticelli keek, en zijn woondak ging blozen als een kind dat gelogen
heeft en zulks nu moeizaam bekennen moet,
waarom hij die zonde had geprezen.
Hij zag alles gebeuren en het was goed.
Hij stond op en was mirakuleus genezen.
Zo ging Mei voorbij en nam afscheid
van de nachtegalen aan het Minnewater
te Brugge - en toen versnelde de tijd
tot de lome zomer voorbij was en later
September en October met hun verkilde licht over de ledige landouwen.
Hij, de dichter, kwam in Ter Doest, het stille huis aan zee, om zichzelf aan te schouwen.
Hij besloot overmoedig: Vrienden, welaan,
ik zal tot u spreken met heldere woorden,
opdat gij vooral met uw hart zoudt verstaan,
waarom ik het zuiden zocht in het noorden
toen ik vereenzaamd was (o, romantisch woord
voor steeds nieuwe angst om zoveel kwetsbaarheden
in ieder nieuw seizoen, in elk nieuw oord).
Wie veertig wordt kent iets van zijn verleden
telkens ten koste van duur leed en zwaar leedwezen, maar zichzelve minder dan ten tijde
dat hij kind was: hem vervult méér dan hij weet
sedert die tijd met lijden of verblijden.
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De schaduwen, die schuiven door zijn bloed,
van vele zonnen over vele landschappen,
verwarden hem. Verzoeking tot hoogmoed,
die moederzonde, voert hem de steile trappen
van de waan der kennis op: onvruchtbaar zal
hij wezen. En toch, vandaag zal uw oor horen
de waarheid over zijn opstand na zijn val,
want niets daarvan ging aan zijn hart verloren.
Hij zingt als vroeger niet: in dit verhaal
zullen tonen breken als kostbare schalen
die zijn handen ontvallen elke maal
dat zij vol zijn - en wanneer toch gaat galen
zijns ondanks een lied, zullen zijn trillende handen wild het lied omstoten,
wild als de lammeren die nauwelijks de stille ruimte uitschoven van de moederschoot en
aldus onze ruimte van geruchten en licht
niet kennen met de onschatbare hindernissen
van stilten en duisternissen, ver en dicht.
En hij belooft van nachtegalen en orchissen
niet te spreken dan waar zij werkelijk zijn
op die wereld in zijn hart. Uw veertig rozen
verbloeien op Ter Doest met een amberschijn,
lijk op antieke tomben de tuberozen.
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II
NAAST zijn wieg stierf ontluisterd en pijnloos
in het licht dat trilde van oude vrome
woorden, een avondrode novemberroos,
geplukt in de schaduw van naakte bomen.
Zo heeft zijn moeder hem eertijds verteld,
toen zij schouwde voorbij de jaargetijden,
gelijk moeders doen als de tijd zo versnelt
dat zij de voorsmaak krijgen van scheiden.
Hij had een zeer lange weg afgelegd
van dat late najaar naar de laatste lente,
maar zelfs op Ter Doest, het welige, zegt
hij, bouwt hij geen evangelische tenten,
wijl nog geen enkel heimwee verstorven is.
Lang geleden was hij lichter tevreden,
maar hij miste toen dat gevoel van gemis
en hij sliep in een bed van zachte gebeden.
In een duistere daagraad werd hij gewekt
en hij moet nog van vele dromen genezen,
maar zolang nog één hartslag leven verwekt
verkiest hij toch klaar wakker te wezen.
Want sindsdien zingt God in het lied van de mens
en zijn engelen zwieren volle wierookvaten
over het land en het water tot over elks grens.
Dat de seizoenen aansloten zonder hiaten
was sinds zijn geheugenis niet meer geschied.
In zijn mond smolten de roomverse smaken
van acht aardse zaligheden. Hij liet
God uit de hemel op de aarde ontwaken.
God zong zijn matienen in een abeel,
die de zon en de zefier van de morgen
voorzichtig zijn zilveren kruin liet strelen, die de nacht zacht had geborgen.
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Op de middag riep God de leeuwerik aan
uit een rode beuk, dat de bladeren rilden
en in de avond stond God onder een plataan
te luisteren hoe de wereld verstilde.
De gehele dag lang teelde God de tijd
(op de lange ranken ontloken blanke uren
overdadig) uit het zaad van zijn eeuwigheid
en hij zeide: pluk en zo zal het duren.
Dat heeft de dichter deemoedig gedaan,
men moet immers God gehoorzaam wezen.
God leerde hem goed en kwaad verstaan,
hij gebood hem vreemde talen te lezen
en de dichter las, maar nu weet hij niet
wat wij zullen begrijpen uit deze klanken.
Terwijl wij vernemen wat hem is geschied,
ontluiken voort blanke uren op Gods ranken.
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III
DE dichter, o vrienden, voelde zich vaak
onwennig, wanneer hij van uw waterlopen
dronk, van uw velden at en uw taak
deelde. Hoe dikwijls ging hij vergeefs hopen
vertrouwd te worden met het land waar uw huis
en de bloemen en bomen staan van uw gaarden.
De zin van uw woorden was hem vaak duister en gij zongt soms in vreemde toonaarden.
In zijn verbeelding lag onder een lage zon
het lage landschap, dat zijn huis bewaarde
en dat hij noch voor hem iemand vinden kon,
al verried altijd iets dat aanschijn der aarde:
een populier soms enkel die te wuiven stond
of maar een zanden wegbocht zonder sporen;
het teken van een late perzik in wat blond
hoog najaarsgras, zacht, nauwelijks te horen.
Maar altijd was er een aanwezigheid. Wat is
verbeelding anders dan herinneringen
van vóór dit leven: daar heerst nu duisternis
zonder sterren en stilte ledig van zingen.
Ook 's nachts droeg de dichter het in zich om,
dan stonden er gebroken sterrenbeelden over.
Het had een stem, die lijze zeide: kom,
met het fluisteren van de zefier in herfstlover.
Het had een adem, die zacht langs hem gleed,
als het verjongde licht langs prille anemonen.
Het had een hart, dat sloeg van een diep leed,
gelijk een mens lang in zijn hart laat wonen.
En om te zoeken waar dat landschap lag
zag men de dichter over de wereld dolen:
God had het, gelijk hij nog altijd vermag
sinds Eden, goed op de wereld verscholen.
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Hij zocht te vergeefs, tot hij over God
zijn laatste medemensen zwijgen hoorde:
toen wist hij God verwijlen in het genot
van zijn zwijgen en voor God vond hij woorden,
die nog ongeschonden en schaamteloos zijn.
Hij wist meteen, dat hij terug zou vinden
dat landschap, waar hij inboorling moest zijn,
wijl hij daar had gewoond met hartsbeminden
in een tijd, die niet onze aardse tijd was
en die traag moet geweest zijn lang geleden;
of waar een zijner vaderen geboren was
en gewoond had in welvaren en vrede
en van wie hij dan had de memorie geërfd
over een of meer, wellicht vele geslachten,
want waarachtig is het, dat niemand sterft
die geleefd heeft van aardse kruiden en krachten.
Op een avond van orleaan (het zomerfruit
was rijp en de laatste tarwe geborgen)
herkende de dichter zijn landschap. Overluid
riep een kievit in het oeverriet verborgen,
waarna de stilte nachtelijk diep werd en wijd.
De wilde zwanen, die hij daar wist drijven
sinds immer, waren sedert de Bamistijd
neergestreken. Dat wilde zwanen daar blijven
en wonen had geen mens tevoren gezien.
Zij wonen in de purperen poldermoeren,
die zee zijn geweest, waarover misschien
gouden karvelen op ontdekking uitvoeren.
Het riet wast tot tegen de gipsen kim,
in het rimpelloos water drijven parelgrijze
zomerwolken volmaakt, waarin de nimfen nog immer slapen sinds de tijd der wijzen
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verstreken is. Zo was het landschap vóór hem,
waar hij stond op de dijk onder populieren.
Achter hem stond een dicht dennebos en brem
en bloeiende heide almachtig te tieren.
Toen zei de dichter: In dit Bethlehem
werd ik geboren om te wonen op aarde.
Hij stamelde ontroerd, maar het was zijn stem
die namen gaf aan alles wat in de gaarde
bewoog door een hartslag, door de wind,
door groeien en dorren, met nieuwe beelden.
De herders en de koningen vonden het kind
en schonken het elk van hun eigen weelden.
Aldus begint godszinnig de geschiedenis
van de dichter, die niet meer om te verzaken
verwerven zal, van de dichter die veertig is:
het was zijn armoede, die hem rijk moest maken.
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IV
EEN acacia bloeit vol in het meilicht
en daar staat de dichter eenzaam onder:
in de overdaad van dat wit licht verricht
hij zwijgend alleen voor zichzelf een wonder.
De dichter, o vrienden, die veertig is,
moet heel wat wonderen nog verrichten,
dewijl heden voor hem veel wonder is
wat voorheen maar spel was van licht en
schaduw, wind en geur, adem en woord,
van dierlijke warmte en doodskilte:
immer een vol en volmaakt akkoord
op het wereldorgel van Gods stilte.
- O tuchtloze dichter, wat hebt gij gedaan
met uw gedachten, door wind en regen
geteisterde najaarsglycienen, zorgzaam aan
Gods latwerk geleid met zijn mildste zegen?
- Zij zijn, antwoordt hij, als alle hun lotgenoten verdwenen door een grauwe
decembernacht in de winter van God.
- Gij loofde weleer met psalmen hun blauwe
trossen en hun geur met die der framboos.
- Dat deed ik, maar getijden hebben hun gang en
hun duur. Herinnert u, vrienden, hoe stuurloos
ik mij drijven liet op mijn schip Verlangen,
maar dat toen in April de zwaluw terugkwam
mijn hart ging slaan als haar nieuwe vleugels;
de botten barstten open in chromatische gam
en op de heuvelen schilderden de drie Brueghels.
Toen zond ik opnieuw gedachten uit
naar de sterren die langs de zeespiegel branden
en zij keerden terug met een glanzende buit
aan ertsen van parelmoeren oerstranden.
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Ik zond ze nog verder, naar de evenaar,
de weelderige, en naar de naakte polen;
zij keerden terug en hun stem was klaar:
wat waar is is waar leren zij die dolen.
De wereld is tien eeuwen ouder dan toen
en de dichter hertelt nu zijn veertig jaren.
De dichter en de wereld zijn even moe,
want beide kwamen zij tot bedaren,
de wereld van bloemen in overvloed
te telen, de dichter van andere bloemen
te telen dan de blijde zon bloeien doet
en dan de mensen naar blijdschappen noemen.
Tussen de vuurdoorn langs de avondkim
en de venkel op het veld van de morgen
staan de zwarte droomwouden, waar de schimmen der vaderen hun schatten verborgen.
Tussen de klaprozen van de dageraad
en de avondviolieren onder goudenregen
lopen weer in hun oorspronkelijke staat,
van asfodelen bruidswit, de wegen.
Zoveel wonderen zijn er, waartoe hij niet één
van zijn warme woorden de toegang liet wagen.
Loths vrouw wendde zich om en werd een zoutsteen
(o heimwee naar haar vlucht!), maar hinderlaag en
andere gevaren zijn niet elk bedeeld: zij zag
heel Sodoma branden, terwijl de dichter,
die zijn veertig jaren ziet, eindlijk God vermag
te zoeken, die uit geen getijde onverrichterzake het naaste getijde binnenging.
En zo ziet de dichter zijn vader leven,
die deze acacia plantte in de lente-evening.
Wij hebben vele doden iets te vergeven,
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die bij leven met ons een eind weegs zijn gegaan
en ons eenzamer lieten dan tevoren.
- Ach vader, wij hebben zoveel niet verstaan,
zegt de dichter, en ach zoveel ging verloren
van wat wij tot elkander hebben gezegd.
Uw loot is deze bloeiende boom geworden
met zijn witte schaduw en zijn stam recht
als uw woord, waar ik vaak tegen morde.
Vandaag ben ik even oud als gij waart,
toen ik u wijs heette in mijn gedachten.
Maar zie, weinig wijsheid heb ik bewaard
in mijn hart, dat nog slaat van verwachten
en soms, als een hond naar de maantopaas
des avonds, luid huilt naar een klaarheid
het weten voorbij, nog onnoemelijk dwaas
soms verstrikt in de netten der waarheid.
Ik breek het wonder van uw aanwezigheid
als een dorre tak in de winter (de koude
te horen in dat geluid!), want het is tijd
als altijd en ik kan u niet weerhouden.
Al kan ik uw recht woord en uw wijs gebaar
niet ontgaan in mijn eigen leven, vader,
mijn morgenden worden van verder klaar
en mijn avonden komen van verder nader.
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V
VEEL hoger dan de maan boven het dak,
waaronder de dichter zit, staan de sterren.
Van het hele najaar een enkele boomtak
voor het venster schuift alles eindeloos verre.
Het matte maanlicht ligt op het dagboek,
door de dichter de laatste tien jaren vergeten,
en dat hij nu leest. En hij leest, hoe roekeloos hij afdaalde in de diepe Lethe,
zich daar laafde met de duistere dronk
en aldus vergat, dat op zijn eigen aarde,
waar de zon niet ondergaat, het lichte honk
gebouwd stond in de overdadige gaarde.
Tien jaren, vrienden, zijn lange tijd
van vergetelheid in de duisternissen;
het is weinig minder dan de eeuwigheid:
God behoede u voor zulke geheugenissen.
Tien jaren, vrienden, zijn lange tijd,
om van de weinige tijd te ontberen
die de dood van onze geboorte scheidt:
God moge van u die verworvenheid weren.
Tien jaren, vrienden, zijn lange tijd,
om van de maatstok weg te snijden
waaraan ons leven ten eind wordt geleid:
God verlene u de volheid uwer tijden.
Tien jaren, vrienden, onwezenlijk juist,
lijk alleen het verleden onwerklijk kan wezen.
Enkele dagen staan scherp aangekruist,
maar alles heeft de dichter vandaag gelezen,
tot het laatste blad, dat geen einde was:
we kunnen slechts later een einde erkennen
- o Van Gogh's helianthus! - Als hete as
is stof op zijn handen, stil als vennen.
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Hij kent nu dat einde, omdat een begin
hem vervult. O beginnen, vrienden, beginnen!
Zolang een begin duurt, is het gewin
alzuiver en zonder verlies te winnen.
Een begin kan vervoerend langdurig zijn,
het kan zelfs een gehele duur voortduren,
aan het einde nog even oorspronkelijk rein,
zodat zelfs geen vuur het vermag te verpuren.
En zie, veertig jaren voorbij zijn ontvangenis werd de dichter voor dat begin herboren.
Maar tien jaren, vrienden, zijn lang, zeer lang
en die zijn voor hem onherroeplijk verloren.
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VI
ACHTER een bronzen iep, verloren en alleen,
zit de dichter aandachtig te schalmeien
in de koele schaduw op de zoele grafsteen
van zijn verleden, om zich te vermeien
in zijn gedachtenis - en zijn lied is verward.
Hij vergeet dat muziek hem werd verboden
om zijn tedere zenuwen en zijn zwak hart,
maar elk herdenkt op eigen wijze zijn doden.
En stilaan wordt het lauwe hart der schalmei
sonoor als kristal van de trillende tonen
uit de gorgel der gitten merels in Mei,
wanneer de wereld nieuw is om te bewonen.
Maar als de schaduw valt - van waar? - dan scheurt
als zijde het lied en de kransen krassen
in de wind die van een vroegere herfst geurt,
van asters en ontbladerde gewassen.
Dat geluid is de dichter van vroeger bekend,
van toen gedachten, teerbleek als een verschoten
portret (o dat gelaat u plots toegewend!),
over zijn hersens slopen als de gulzige loten
van de wilde wingerd over een oude bouwval,
en toch onvatbaar als droomhanden bleven.
Hij ging door de dag als door een diep dal
en hij was als uit de tijd gedreven.
Tot hij de wereld ontdekte in de dageraad
en verbaasd zichzelf op de wereld: het leven
had hem niet verlaten. De wereld slaat
niet over wanneer een mens is gedreven
op haar uiterste rand. De andere maal
krasten in de diepe verte onbekende dieren
als deze kransen. In een mist van opaal
lieten bloemen hun bladeren los hier en
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daar. Een geur van varens en vochtig gras
doordrong de tuin. O weinigen ontkomen
uit de verbijstering, die hem als gas
verstikte. Onder de fluisterende bomen
was de mist mosgroen en giftig. Een kreet
als een plotseling vertikale fontein, en
toen kreeg hij weer de smaak van zijn leed:
hij zag de wereld uit de mist verschijnen.
Nu zit de dichter op de zoele grafsteen
van zijn veertig jaren, en de kransen krassen
op de andere graven, sinds een ogenblik alleen
met de dood, die kijkt uit holle oogkassen,
zegt men, en die zijn schalmeien heeft gehoord.
Hij zegt: Ik ben niet waardig te wonen
in uw woning, maar ik bid u, spreek één woord,
en ik zal u de weg naar mijn woning tonen.
Maar de dood heeft geen lippen en geen tong
en geen stembanden: hij kan niet spreken.
Hij hoorde dezelfde woorden te Hong-Kong
vanmorgen in de mond van een koelie breken.
Hij verschijnt als loutere aanwezigheid.
De dichter herbegint voor hem te schalmeien:
hij schalmeit loutere stilte en al die tijd
zingt de stilte als de zeven hemelse reien.
Zo weet de dichter nu, dat hij waardig is
om tot de dood het warme woord te spreken,
dat hij niet spreekt - en om die prille kennis
heeft de dood hem bodemloos aangekeken.
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VII
ZOVELEN weten enkel over de dood,
dat wij hem vaak in ons leven ontmoeten:
hij reikt ons menigmaal ons dagelijks brood.
Ontelbare malen kruisen onze voeten
hun vroegere sporen of zij volgen die;
maar van de dood lopen nooit de sporen
over elkander, hoe schaduwloos en schielijk hij bijwijlen, als doolde hij verloren,
een andere weg neemt dan gij voorzaagt,
o vrienden, die hem met ogen vol vragen
vervolgt, bevangen van vrezen, niets vraagt
en vrouwelijk glimlacht om hem te behagen
wanneer hij voorbijgaand u vluchtig ziet.
Maar gij doolt, niet de dood, wilt mîj geloven
en anderen niet, want zij kennen hem niet,
zij miskennen hem diep daarenboven.
De dichter ontmoette hem menigmaal
op Ter Doest en hij zal u verwoorden
wat hij doet in de tijd, want menig verhaal
vertelde hij dat slechts zeldzamen hoorden.
Herinnert u, vrienden, hoe de vroege dag,
die mannelijk is, met de nacht verzaamde,
de vrouwelijke, die hem ontvangt met ontzag
en tevens met wellust, de veelgenaamde.
Gelijk die stonde, vrienden, is de dood:
verzamingsuur van toekomst en verleden
in vruchtbaarheid, het openen van een schoot
in de verrukking van een uitverkoren heden;
geen einde, geen begin en ook geen overgang,
een louter overduren, zuiver voortgenezen
van onvolkomenheden. Een zware voorhang
zweeft open, wij gaan door. Dat niemand vreze
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voor zichzelve, vrienden. Maar de voorhang daalt
weer dicht, dien onze blikken niet doordringen,
noch iemands oog dat van uw oog stil straalt,
deze godslamp in zijn herinneringen.
Zo heeft het scheiden, waarvan onze tijd
vervuld is, een hoogdag, dag van de dagen.
Als angst u bevangt en de pijn die gij lijdt,
gij zult ze tot voor de voorhang dragen,
maar dan zal uw doorgang in vrede zijn,
want aan elke overzijde heerst de vrede
van Eden, en komt, als de zonneschijn
der vernieuwde planeet met nieuwe eenheden,
over ons alvorens zij wordt bereikt.
Niet minder dan dit scheiden heeft het scheiden
tevoren, vrienden, ons verarmd of verrijkt
en niet méér. Zo is de vervulling der tijden.
Het is omdat wij de milde zuiverheid
van de geest niet ontwaren, wanneer de zinnen
worden aangeraakt door de vruchtbaarheid
onzer aarde; omdat wij haar beminnen
zonder bezinning en tegelijk het vuur
van overgave; ons voor de wellust schamen
omdat onze ogen verschroeid zijn door het vuur
dat wij branden op altaren met namen
van onbereikbare goden en aldus blind
werden voor God en onze weg verloren,
die wij nimmer durven vragen aan het kind
welks stem in ons hart wij harteloos smoren.
Daarom menen wij, vrienden, in het licht
dat eenmaal over ieders tijd komt schijnen
de donkere vleugels te zien, die zich dicht
vouwen in doods schaduw. Laten wij rein en
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standvastig wezen. Weet, dood is alleen
wat niet werd ofschoon het moest wezen;
waarom wij rouw dragen en met de stenen spreken en Gods gerecht vrezen;
ook elke gestalte die ons gezonden is,
maar die wij niet in ons hart ontvangen,
dewijl wij niet voor deze ontvangenis
ons hebben ingekeerd tot ons verlangen.
Vreest, vrienden, slechts de tweevoudige dood
der onvruchtbaarheid, die welke het verleden
en de toekomst beheerst. Weet, dat de dood
nooit door het naaldoog komt van het heden.
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VIII
ALLE oceanen hebben dezelfde smaak,
maar als de volle sneeuw aartsengel-wit over
Ter Doest ligt, waren de zwermen zwarte draken van de hitte langs het djungellover.
Dat is de toverspiegel van het andere klimaat,
verzoeking in het huis met de windwijzer boven
de klok, waar de dichter in zijns harten overmaat
en in het houtvuur staart, dat traag gaat doven.
Straks komt alweder een getijdeloze nacht,
die klaarte en schaduw oplost in zijn eigen
gebronsde duisternis, waar in een donszacht
licht alle aanwezigheden gestalte krijgen
van mensen, in wie hij zichzelf herkent,
die hij des morgens niet meer zal herkennen,
als hij verlegen zijn gelaat afwendt
of angstig wordt, omdat hij niet kan wennen
aan koud verraad of kinderlijke trouw.
Hij zal nimmer de onaardse nacht vergeten
van zijn ontmoeting met de vrederijke vrouw,
die zijn verlangen met geen naam kon heten.
Van die verloren zijn het laatste jaar
was aan zijn najaar toe. Tien jaren waren
het, gij weet het, vrienden, die onvruchtbaar
waren. Hun oogst: tien ijle korenaren.
Toen zelfs angst, die late gast, hem verliet,
keek hij zichzelven aan. Met de cymbalen
van de waan-zin overstemde hij wat lied
was in een stem lijk stem in Bachs koralen.
Hij geeft zijn leed nog namen, schoon hij weet
dat het bloeden van ontelbare millioenen
uit hun wonden, hun verwachting, hun geweten hem voorgoed met zijn leed moest verzoenen.
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Diep in hem leeft het oude romantische beeld
dat even zuiver is als het vesperzingen
waardoor de koningin der bijen meedeelt,
dat zij morgen vertrekt langs de laatste seringen.
Maar laat hem zijn zwijgen over de dag
die hij langsdoor was gegaan om te komen
in de duisternis, welke hij noemde: hij zag,
dat die dag slechts bestaan had in droom en
de nacht vol wit maanlicht vloeide en wit licht
van bloeiende kerselaren zonder schaduwen.
Maar tevoren bedwelmde hem het gezicht
van het water, gelijk het herfstwinden stuwen:
gesmolten smaragd en goudrood glazuur,
met giftige, helgele bloemen bewassen.
Er brandde diep in het water een stil vuur
van geurig hout met een metalen asse.
Daar moesten paden zijn, die voerden naar
de tuinen, waar de vruchtbaarheid getijdeloos heerst met de staf van de tovenaar
over gewassen en dieren en de bevrijde
vrouw, verkoren voor de kracht van de man.
Maar zij liepen over de grens van dit leven,
dat de dichter in een tyranische ban
behield, al was het hem schuldig gebleven
zelfs de aalmoes die het de bedelaar aanbiedt.
Dat was hem de laatste zijner dromen,
de laaiende, maar die hij snel verliet,
want toen is het mirakel hem overkomen.
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IX
O vruchtbaarheid, vrienden, gouden offerschaal
van het zuivere leven, tegelijk offerande,
zonder bezinning, van allen die de taal
van het leven spreken en van zijn vuur branden.
O vruchtbaarheid van het bloed en de geest,
waardoor wij de dood uit ons leven weren:
gij weet het, dood is wat niet is geweest
en wat niet ontstaan zal uit ons begeren.
En toen zich de dichter onvruchtbaar dacht
in zijn bloed en deze doem zich verspreidde
lijk woekerkruid in zijn geest, elke kracht
in hem versmachtte en wat gewijd was ontwijdde,
zocht hij vertrouwzaamheid met de dood,
die hem bezocht in zijn aadren, in zijn zaad en
in zijn hart bij voorkeur, dat in nooddruft verstommend was en in pijn van schade.
Maar nog voor hij met die dood was vertrouwd,
werd door God de vrouw tot hem gezonden,
die hun taal verwarde. Hij aanschouwde haar en voelde zich met haar verbonden
in het teken van het leven, dat leven schept.
Zij las de vreemde runen van zijn onvermogen,
door God verlicht; zij zag hoe diep en ongerept
in hem de lippen van de reine geest bewogen,
die de eerste woorden fluisteren van een gedicht,
maar dat hij deze woorden niet kon horen.
En zie, zijn blik drong helder in het licht,
dat wijl zij schouwde in hem ging opengloren,
alsof hij door de pinksterwind was aangeraakt.
Ach vrienden, maar hij voelt zich machteloos en
zeer arm aan woorden. Hoort uw hart, hoe naakt
het slaat. O dat het zuiver zij, van alle boze

Jan Vercammen, Verbroken zegel

42
bevrijd door uw gemeenzaamheid op deze stond.
Eerst werd de dichter door de vrees bevangen
dat hij zich voort in zijn lokdroom bevond,
maar toen de vrouw gewillig had ontvangen
haar eigen naam uit zijn vruchtbare mond,
zag hij de kimmen van de vruchtbare aarde.
Nu hoort hij heel het noordelijk halfrond
van golven ruisen, in die kleine gaarde
zelfs van Ter Doest is hij van weelden blind.
In deze nacht, die hij van ver ontwaarde,
doorschouwt hij al zijn weemoed van een kind
en al zijn heimwee dat alweer verjaarde.
Maar nu geheel vervuld van het bewustzijn
zijner vruchtbaarheid in onbeperkt aanvaarden.
Niet het aanvaarden van de schone schijn
der dromen, wel van de werkelijke waarden,
de zekerheden van zijn godgewijde staat,
die hij, na nieuwe jaren, kon verwerven.
Op veertig jaren kent de dichter goed en kwaad
en alles is bezit voor hem, zelfs derven.
Ziet, vrienden, en hij kent zichzelve niet,
zelfs dat geluk is hem vandaag gegeven:
de hoge boom, die hem dat rijk ooft biedt,
verrijst nog elke lente tot nieuw leven.
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X
DAT God de dichter woorden van het kind
verlene, welk wonderzinnig elk wezen
met namen noemt, waarin 't hun oorsprong vindt:
een werelddeel, volkomen onbekend voordezen.
Gij, vrienden, volgt de dichter en de vrouw
en wilt hun stemmen en hun stilten horen,
die van elkander trillen - en aanschouwt
hun naaktheid der geboorte: hergeboren
zijn beiden uit elkander, terwijl de tijd
een enkele stap, verstild om hunnentwille,
vooruitging, lijk alleen een goedgezinde tijd
één stap onder zijn vele kan verstillen.
Voorheen riep deze dichter alle verten na:
O Benares, de bloemen van Bengalen
zijn voor uw schemerig gelaat schoon opgegaan
en witte lotusscherven op de jaspisschalen
van uw gewijde wateren, gewijde stad.
O Benares, beloofde land, met lust ontvangen
in Edens schoot toen God zich schuldeloos vergat,
dat alle geuren van Bengalen, opgevangen
in uw palmen, offert aan de vruchtbaarheid.
O Benares, mijn welbeminde, die gebeden
verhoort in tempels aan de liefde toegewijd,
O Benares, gebenedijde boven alle steden,
berg van verheerlijkingen, wees mijn droomgebied.
Toen echter zag de dichter, hoe jasmijnen
en rozen bloeien bij zijn handen. Ziet,
de parelmoeren waterlelies deinen
op onze wateren, in onze zon en wind.
Hij zag zijn lieve berken, beuken en abelen
en de andere bomen weer met ogen van een kind.
En hij begon de zachte schaduwen te telen
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voor zijn liefs leden, voor het ademende kind
dat, uit zijn zaad en uit haar schoot geboren,
hun hand ontgroeit en zelf zijn weg begint
over de heuvelen paars van de passifloren.
Hoort, vrienden, hoe de dichter van het kind
niet zwijgt, het kleedt met vele warme klanken
van woorden, die hij lijk druiven wint
op zijn verlangen - o vruchtbare ranken!
Om het kind wordt hij niet tot bitterheid
verleid. Hij zegt u: wanneer gij zoudt horen
die harde klank waar zijn woord van hem scheidt,
is zijn echt woord voor uw hart verloren,
daar uw hart onaandachtig is of ondiep.
Hij weet zijn kind dat niet is ontvangen
leven gelijk God leeft, die Mozes toeriep
uit het braambos, brandend van het verlangen
des herders. Het leeft, vrienden, in alles wat
ons hart en onze geest voedt en in onszelven,
daar wij slechts bidden kunnen waar onze schat
is geborgen: onder de vluchtende gewelven
der sferen, in onze ziel, in ons lichaam,
in het hart der aarde. Bidt alleen om leven,
om leven, vrienden, in uw naam, in de naam
van wat u vervult en van alle verhevenheden op uw Thabor ontvangen. Bidt
om de dood die de getrouwen het leven
weer binnenleidt, dezen, wier vruchtbare lidmaten de werken des levens bedreven,
zevenmaal zeven te noemen. Hij ziet,
de dichter, hoe zijn lief in schone dagen
de bloesem van haar verwachting draagt die niet
verwelken zal eer, opdat zij vrucht drage,
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het zegel van haar verborgen vruchtbaarheid
verbroken wordt, dat haar ogen aanschouwen
het licht dat de aarde in de scheppingstijd
ontving, en alle trouw van het voorgeslacht
erve in haar verscheurdheid. Deze zekerheden zijn van zijn ogen licht en nacht,
gelijk het bloed der bloem in haar hoge beker
opstijgt en daar met stage vlam opbrandt:
andere vruchtbaarheid. Altijd deze klanken,
vrienden, gelijk immer weer in het want
de wimpels ontluiken op de windranken.
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XI
GODS stemvork trilde om zijn instrument,
het hart van de dichter van veertig jaren,
te stemmen voor zijn handen, dat verwend
is door de zekerheid van hun gebaren.
En God speelde. Hij zeide: zing het lied,
dat alleen bij deze muziek kan behoren;
ik zal de eerste zin zingen van dat lied.
En hij zong de zin, die hij had uitverkoren
onder de vele wonderlijke die hij weet.
De dichter zong voort, maar zijn vokalen
werden geen woorden. En God was wreed,
want hij speelde de koel-kristallen koralen
aan het hart van de dichter altijd voort.
De dichter kon echter Gods zin niet vergeten,
die nu zijn bezit was voorgoed en woord
geworden geest en onttijdelijkt weten.
Hij herinnerde zich zijn lied van voorheen,
toen God hem van verre zag en hoorde,
toen hij God bad in een tempel van steen
en Gods melodieën in zijn hart smoorde,
- doch er telkens weer van doorzongen werd,
als de regen veelvuldig de bomen bespeelde,
als de sterren losvielen en hun hete as
in zijn ogen woei, waarvan niemand ze heelde,
- en als de tijd voor de rozen zwaar woog.
Maar zijn landschap was eng en zijn adem bevangen.
Hij zeide: God, trek de Rode Zee droog,
dat ik voorgoed ontkomen kan aan de wrange
lucht van dit land. Maar God bewoog niet.
Op een avond riep de dichter in de weide
vol herfsttijlozen zijn lief aan - en ziet,
God antwoordde, zij kwam, zij waren beiden
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de gelukkige gasten voor de zuivere nacht.
God was de goede duisternis en het lichten
van zijn liefs handen over zijn kracht.
Toen wist de dichter, dat over hem gericht en
oordeel gehouden was en dat dit klimaat
hem voor zijn hele leven was toegewezen.
En hij zag zich ontkomen uit de droomstaat,
waarin hij verwijld had om te genezen
van de werkelijkheid, waarin God niet was.
Maar God was evenmin in de dromen,
want de jager met het wild in de weitas
was God niet. En God was niet gekomen
in andere gedaanten, want God komt niet.
Toen de dichter eenmaal zichzelf herkende
in zijn hart en zich op aarde neerliet,
vond hij niets dat niet God is. Hij wendde
zijn blik naar zichzelf en aanbad God. Hij wendde zijn blik van zich af en aanbad God. Hij kende
God niet meer met één naam, die de ruimte schendt
in haar zuiverheid tussen begin en ende.
Gij hoort, dat hij God noemt telkens wanneer
ontroerd is zijn ziel, onrust zijn lichaam en
boven zijn kennis uitreiken beide begeerten, want God is één woord voor vele namen.
Sindsdien zoekt hij God. Hij scherpte elke zin
voor alles wat sinds de oerjaargetijden
van God een beeld was geheten: begin
en einde en de eeuwigheid tussen beide.
Maar het beeld was verdwenen en God
zelf hoorde hij zeggen: nieuwe beelden
zult gij zoeken, heiden, en vinden, tot
gij zult zingen alleen van die weelde.
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Dat is op mijn oude muziek het lied
dat gij niet vondt, en zo zult gij bidden.
Ik verschijn elke voetstap in het verschiet
voor u, want gij staat in het midden.
Zo werd de dichter tot de heiden gewijd,
die gij, vrienden, kent met zijn kudde jaren
van tweemaal twintig, die hij rustig weidt
nu hem geen noodlot nog moet sparen.
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XII
EN toen hij tot God wilde sprekende zijn
nadat hij de deuren sloot en de ramen
op de ledige nacht vol maneschijn
van parelmoer en nadat hij 't amen
sprak over de hel-ruisende eenzaamheid
van zijn huis met de windwijzer boven
in het wit veld van bloeiende boekweit,
door God voorzichtig op de wereld geschoven;
toen de dichter, vrienden, tot God sprak,
was God overal om hem aan te horen;
en toen dan de dichter tot God sprak,
moest God hem met duizend oren horen.
- Gij hebt mijn hart, deze dwaze argonaut,
ingescheept om het gulden vlies te halen,
maar ik weet niet waar Kolchis is en goud
ken ik niet. Wel drong ik door tot Bengalen,
het land der rozenalpen - nimmermeer vergeet
ik mijn weg door hun bloeiende doolhoven.
Het is op zee dat ik de weg niet weet,
want daar staan vreemde sterrenbeelden boven.
Zo goed als hij die men heilig verklaart,
zocht ik, onder veel eeuwenoude gewelven,
waar gij sinds Sinaï gebleven waart,
toen gij nog woorden hadt van uzelve.
Er was niemand die niet over u sprak,
zelfs in uw naam spraken ontelbaar velen,
zij kennen u, gij woont onder hun dak
om hun nooddruft en hun mening te delen.
De verdere wereld is ledig van u, want
alles ziet en hoort gij, dat zijn uw aanwezigheden; allen lopen aan uw harde hand
en leiden u mede op hun wegen; uw bezig-
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heden hebben zij zeer zorgvuldig bepaald
volgens hun kalender en hun kadaster;
uw naam wordt in elke hartstocht vertaald,
hij bidt en gebiedt, verspreidt lof en laster;
hij troost de vertredenen en is tegelijk
het alzeker alibi van de vertreder.
Dat is geen bitterheid, God. In mijn bereik
is uw hart en even licht als een veder
is mijn eigen hart, deze dwaze argonaut.
Want gij zijt onze Argo, gij zijt Jasoon en
Iolkos, ons vaderland, Kolchis en het goud
der Egeese golven en die daarin wonen,
alle vissen, de vogelen op de mast
en op de horizon de donkere eilanden
en de lichte als waterlelies dichter, wat verrast
en gemeenzaam is op deze tocht (verpandde
ik niet alles wat ik verwierf daarvoor?),
al wat thuis is, onderweg en in de haven
der bestemming, overal slaat uw hart door,
overal moet ik door uw adem waden,
om te bereiken wat ik bezitten wil.
Ik schrijd door de wind met geloken ogen
van eerbied en door mijn hart vloeit stiller mijn woelig bloed in een zoet onvermogen,
omdat het uw hart is - en zo groot,
dat ikzelf niet vermag het te herkennen.
Waanneer het windstil is, God, en de dood
door de donkere schaduw doolt van de dennen
naar het eindelijk einde van de dag,
doolt de dood door mijn schaduw, schim en
lijfelijkheid. Als een fuga van Bach
wast de schaduw tot over de kimmen.
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want zij is de uwe, God: dit is de nacht,
waarin gij de sterren voegt tot de beelden
over de hergeworden wereld, waarin ik zacht
ontwaak midden de ontbering en de weelde
der hergeboorte. Niemand meet zijn tijd
aan hemzelf noch zijn ruimte met zijn handen.
Tijd en ruimte zijn niets dan eindeloosheid
en eeuwigheid, die wij zien branden
in alle licht, die wij voelen duren in
alle leven, horen ruisen in alle
geluiden die voorbijgaan, met elke zin
ervaren, elke zin door de kristallen
van hun vuurzuiverheid licht aangeraakt,
lichter dan het licht de lila kammen
der heuvelen aanraakt als de dag naakt
en de schaduw windt om de boomstammen.
Sinds ik voor u, God, geen naam meer vind,
slechts ù zoek (en gij zijt de geest die dronken
maakt van leven, gelijk van zon en wind
de boom dronken is en in zichzelf verzonken),
kan ik lots lampen doven elke nacht
en elke dag lots schaduwen doorlichten,
wijl over schaduwen en licht uw macht
de mijne is, God, om mij te richten.
Nadat de dichter aldus gesproken had,
bleef God hem dicht en zwijgend aanhoren
door de stilte met het ritselend herfstblad
van de wilde wingerd op de stoep verloren;
bleef God hem aankijken met het éne oog
van alle dingen, die hun aanschijn verkregen
in zijn ogen; en toen de dichter bewoog,
bewoog God. Er was niets meer verzwegen.
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XIII
DE morgen vloeit aan wijl de oude nacht
als een ebbe vervloeit naar de koude hoeken
der kamer - en met hem gedacht aan gedacht.
Wanneer de dichter woorden vindt om te zoeken
waar zij verdwijnen, zijn zij ver van hem,
zijn woorden, zij bereiken hem uit een diepe
gevangenis. Wel herkent hij zijn stem,
maar gelijk hij lang geleden insliep en
dieper dan het dal der dromen wegzonk,
zinken zijn woorden weg in zijn geheugen.
Ziet, niet alleen de nacht heeft zijn donkerheid en stilte, de dag heeft de leugen
niet alleen van zijn licht, niet de dood
zelfs alleen heeft die beide tezamen.
God weerstond niet enkel het hete schroot
onzer jachten op hem, niet enkel de namen
die wij hem toeroepen, maar zelfs elk woord
dat wij, dronken in zijn eigen wijnhallen,
tot hem richten: het wordt immer gesmoord
in het echoloos rijk, waar sneeuwkristallen
smelten in witte mist en wit wit licht.
Maar wij vinden steeds andere lettergrepen.
Nu zwijgt de dichter, al zal hij wellicht
reeds vandaag opnieuw worden aangegrepen
door zichzelf, wanneer God langzaam ontwaakt
(gelijk de sneeuw neerzinkt bij windstil weder)
in een dageraad, die hem langzaam genaakt
(zo zacht zinkt bij windstilte sneeuw neder)
met een schaduwloos en onastraal licht,
waarin stigmata nacaraat opgloeien
als grote lipbloemen met een aangezicht,
die tussen doornen en distels openbloeien.
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Dan zal hij spreken van de oorspronkelijke roos,
van de sterren die men niet kan ontwaren
en van de mystische bomen als altoos.
Zaagt gij hem verontrust de roos aanstaren
in de tuin van zijn leven, waar geitenblad,
verbena en wilde orchis dag en nacht geuren:
zij was van jong ivoor als de heilige stad
op een miniatuur, waarin een wonder gebeurende was in die tijd - en gloeide als het vuur
dat de heiligen diep in hun hart aansteken
en dat koel is, laaieloos en zeer puur,
zodat zij daarover met God kunnen spreken.
Hij zoekt sedertdien (of de rozen rood
of wit of, wie weet, azuurblauw bloeien)
het leven dat daarbinnen, als in de schoot
van een vrouw, ontkiemt en begint te groeien
- om te vergaan, enkel om te vergaan,
niet tot zaad, maar tot alzuivere geuren
en anders niets, lijk God barmhartig aan
zijn uitverkorenen onder ons laat gebeuren;
- opdat door deze adem van mens en dier
en alle gewassen het leven zou wezen
loutere ziel: het goud voor de juwelier
die door hartsvrede van zichzelf werd genezen.
De roos heeft haar eigen leven, dat is
het niet wat hij zoekt, doch het andere leven,
dat verwekt wordt in de gevangenis
van haar leven. Zoekt met hem, om het even
waar gij dat vinden wilt: in de edelheid
van een bloesem of in verdorde twijgen.
De dichter zoekt het rustloos in rozen. Zijt
allen geduldig, vrienden, als zijn neigen.
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Wat echter zoekt hij in het donkre domein
der sterren, die nog hun licht niet verleenden
aan onze blik en waarvan dus wezen en schijn
niet gescheiden zijn, die zo vast vereenden?
Weerspreekt hem niet wanneer gij de naam verstaat
van de dichtste ster achter de nevelvlekken:
is er niet eveneens een onbekend gelaat,
dat gij vandaag noch morgen zult ontdekken
achter de sluier van het leven, vrienden ach,
de zo schone sluier, zo schoon bewogen
door wat adem, zo door wat glimlach
schoon belicht, of is het licht van ogen?
De dichter zoekt voorbij de verste ster
het einde tenware het eindeloze.
Beelden met namen ontmoet hij en geeft er
andere zelf namen, zorgzaam gekozen,
om de wegen te weten die daar zijn.
Edoch, hij vergeet niet dat ook op die wegen
aan het einde eenzaamheid staat in de schijn
van een andere zon en in andere regen.
In de eenzaamheid echter van die woestijn
moet de oase wezen met de groene weiden,
Gods weelde, waar de oerheldere fontein
van zijn wezen de dronk is der ingewijden.
En gij, vrienden, die aanschouwt de blijheid
van wat wilde wingerd op Allerzielen,
waar hij langs een schouw op een scherp dak gedijt
en zacht laaiend is - en gij, die gaat knielen
op graven om helder gemeenzaam te zijn
met uw eigen doden, hoewel wij toch allen
tussen twee drommen doden geboren zijn;
dat de sluiers voor uw starre ogen wegvallen
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en voor de ogen van de dichter tevens, bidt
allen tot uw hart, dat het moge geschieden.
De dichter is veertig geworden en dit
is het mildste geschenk om hem aan te bieden.
Van de bomen weet gij, dat zij staan
in de aarde en in het licht, dat de regen
valt over hun kruin met geruis, waaraan
gij de tijd herkent in zijn doem of zijn zegen;
ook dat het vuur naar hun groot hart tast
als de schaduwen reiken over de daken;
gij kent het licht dat, als de dag wast,
hun schemeringen lijk vogels doet ontwaken;
gelijk de dode hoop zingt op één snaar,
maar zingt, hebt gij de bladeren horen zingen
toen zij vielen; gij zaagt in het laat najaar
's morgens hun eerste rijmbloesems openspringen.
Zo weet gij, vrienden, dat de bomen staan
in de aarde en in het licht. God wordt door de aarde
gevoed, opdat het licht voortdurend zijn aanwezigheid openbare, gelijk haar openbaarde
de brandende braamstruik vóór hij sprak;
en opdat hij de bladeren zou loslaten
in het najaar, nadat hij de brand aanstak
in het lover en de bijen hun honigraten
liet vullen. De dichter aanschouwt God
als hij de geslachten der bomen ziet leven
en als de wind en de zon tezamen God
genaken, wordt God, gelijk geschreven
staat, op de Thabor verheerlijkt voor hem.
Zo hoort de dichter tussen de rozen,
de sterren en de bomen zijn eigen stem
en wordt daardoor bevrijd van de boze
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der vergankelijkheid. Vrienden, verstaan
wij de dichter, die van zijn veertig jaren
vele met zoeken verbracht, in de waan
dat hij de enige waarheid ging ontwaren
als een eiland, dat aan de kim opdaagt,
rustig en roerloos in het woelen der baren:
o Tristan da Cunha, dat een oerwoud draagt
waarin Gods gelouterd goud ligt bedolven!
Maar toen bouwde de dichter zijn eigen thuis,
het geluk van zijn dag zit in de morgen
als de merel in de seringen. Het Zuiderkruis
staat zo ver achter zijn hemel verborgen
als het heimwee van zijn avond wijd is.
Tussen morgen en avond gaan vele stonden
voorbij, vrienden, en Gods vergiffenis
is hem goed besteed voor iedere zonde.
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XIV
ALDUS, vrienden, wilde de dichter voortaan
alleen de zuiverheid betrachten der dingen
in hun eerste staat. Zo wilde hij verstaan
waarom het zingen was van de hemelingen
in de nacht, die zo helder te Bethlehem was,
daar de melkweg wit was van een branden
en de sterren, ontdaan van hun oude as,
weer hun vuur ontvingen uit Gods handen.
Het geschiedde toen geboren werd het kind
uit de maagd, aldus staat geschreven.
Een kind dat geboren wordt is blind,
maar een wereld wordt op de wereld geheven.
En gelijk de moeder nog maagd is geweest
na de ontvangenis, behield alles wat leven
teelt zijn oorspronkelijke staat: het feest
waarvoor aan God een naam werd gegeven
in Eden, toen de gave, als bloesem reine gloed
in het amberen lichaam aangestoken
der minnaressen, oversloeg in het bloed
der minnaars en de trots was gebroken
van hun eenzaamheid. Het was de eerste maal
dat een beeld voor de waan werd opgekreten
der werkelijkheid, daar van de naakte taal
reeds de harde, heldere zin was vergeten.
Want maagdelijk was van ieder geslacht,
dat leven heeft, de moeder in den beginne,
zolang haar hart en haar schoot voor de kracht
van de man ontvankelijk bleven, binnen
de grenzen van het hoogland, waar de oorsprong
der vervoering is in het reine verlangen,
deze eeuwige sneeuw, die de zon doordrong;
zolang zij met het rijpe zaad heeft ontvangen
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van de vruchtbare man het andere zaad
van nieuwe ongeschondenheid, wijl de aarde
door haar hergeschapen werd in de staat
van haar oorsprong, oorspronklijke lustgaarde.
De avond is gesloten en in de houtvuur-as
staart de dichter, terwijl de rukwinden gieren
over het dak van Ter Doest, waar de hypocras
der eenzaamheid geurt als de zon om de vlieren
geurde in de tuin, die hij verliet als kind.
De zoete drank is met heimwee gekruid en
met het andere kruid, dat de milde man wint
in de tuin, die zomert zonder geluiden,
van zijn veertig jaren, teder en zeldzaam
en door een wijze tuinman weemoed geheten.
O wist ge de onvruchtbaarheid van een naam,
vrienden, en hoe de dichter heeft opengereten
de woorden met de scalpels, die vlijmscherp zijn,
van zijn pijn. Zij leven in hem als bieën
in hun warme korf met hun zoet venijn.
Soms slaat een woord aldoor, als in litanieën,
in zijn hals en zijn slapen met zijn bloed,
dat hij zijn ogen openspert op spiegelbeelden
van landschappen, nog door niemand ontmoet
op de wereld, die toch zwaar weegt van weelden.
Maar zelfs met dat woord kan de dichter niet
de zuiverheid der eerste moeder vertolken;
hij kan het met andere woorden niet
harder dan adamant of zachter dan wolken.
Zo komt het dat hij geen woorden vindt,
niet één helder woord voor wat hij te zeggen
heeft: dat hij het leven in één mens bemint.
Hij werd gedreven om zijn oor te leggen
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aan de aarde, waar de diepe bron onaards
ruist van de oorsprong der aardse dingen.
Toen de weelde van het najaar nog maartspril was - o! die rijpe herinneringen werd de dichter in de brede stroom der ontrouw
aan zichzelf, lijk Mozes in de Nijl, gevonden
als weerloos kind door de koninklijke vrouw.
Zeg niet, dat ze om de aarde de krans had gewonden
van de onder duizend uitverkoren dag.
Noem niet de glanzende donkere bieën
van haar oogpupillen boven haar glimlach
als een rijpe perzik. Beweer niet de knieën
voor God te hebben gebogen om deze vrucht
en deze insecten, wijl uw knieën niet bogen.
Zaagt gij, dat zij rild en recht was als de zucht
van een kind en dat haar handen bewogen,
bewogen door een barmhartige God?
Zing niet dat haar voeten de paden betraden,
wijzer de weg dan gijzelf en zeker tot
in de onzekerheid der ingesneeuwde paden.
Of was haar huid licht als een bergmeer
in maneschijn en even donker tevens
en hadden haar slapen naast het oog de tere tonen van de kleinoden des levens?
Neen, leid ons niet in dat bedrieglijk dor oord.
Wij zullen dit vreedzaam huis niet verlaten,
waar de dichter één onuitgesproken woord
is, mens geworden, nu de herfst zijn ornaten
ras afleggen zal, - wanneer de vorst om Ter Doest
stil in de rozengaard, de sneeuw zacht in de
boomgaard dalen - of wanneer de wind woest
als de Walkuren voorbijvaart, wind van winden.
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XV
RUST is de dichter geen verworvenheid,
ook dat geluk gewon hij van het leven,
omdat geen grens rust van berusting scheidt
en dit laagland hem van elke verhevenheid, waar de zon pril is, een reine wind
vaart en de sneeuw zuiver blijft in de sporen,
verwijdert. Onrust maakt hem eerst blind,
hij sluit zijn ogen, een kracht wordt geboren
uit zijn ontkrachting - lijk Aphrodité:
licht, puur en tijdeloos van in den beginne,
stijgt uit de sombere metalen van de zee.
Alleen in onrust kan hij diep beminnen.
Rust is als een spiegel, waarin zijn gelaat
eenzamer staat dan hij zelf kon wezen,
terwijl in zijn starre ogen maankil staat
een angst om nimmer bemind te wezen;
terwijl een geluid om zijn vingeren leeft,
alsof zij langzaam een lijkdoek schoven
over zijn leden; terwijl het licht beeft
als dat de lemen lampen in de doolhoven
der catacomben: hier verraadt zich de dood.
Neen, vrienden, niet de rust geeft de vrede,
die de dichter gierig in zijn ziel sloot,
maar de almilde onrust van zijn leden,
zijn zinnen, zijn geest en vooral zijn hart.
En indien hij de stilte ging beminnen
nog dieper dan lang geleden de smart,
is het omdat hij uit haar wil winnen
het kiemkrachtig zaad van welige onrust.
Wanneer hij verwijlt in haar zachte klimaten,
ontluikt in zijn hart een zuivere lust
als witte bloesem, wijd uitermate,
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- en vrede is in hem, vrede is wijd om hem,
dewijl hij bereikte zijn veertig jaren
in het jaar, dat daartoe was voorbestemd,
wijl de aarde juist even oud is van jaren
en steeds even oud zal wezen als hij.
Want zij zal varen op haar nauwe wegen
der wijde ruimte met dezelfde averij
als zijn hart oploopt op de wijde wegen
van zijn nauwe ruimte; in hun ruim
dezelfde specerijen uit dezelfde landen,
dezelfde delfstoffen, licht als schuim
of zwaar als een paar hopeloze handen.
Die vrede is zijn onrust het goede brood
en de zuivere wijn. Hij bezoekt elke stilte
als een landschap, dat God niet afsloot
en dat, gelijk Chanaän, vol is van mildte.
Daar voedt hij met onrust zijn rood hart,
dat altijd van te leven wil zieltogen,
dat edel lam, in de braamstruik verward,
offerande, die God behagen moge.
En de dichter offert zijn hart in het vuur
van zijn onrust, aldus wordt zijn offerande
als metaal gelouterd en glanst als het uur
der overgave - o veelvuldige! - dat branden
doet luwen tot een smeulen, vederlicht
en zachtwarm en geurig en met geluiden
van de stilte, als over hem een aangezicht
buigt: hoe mateloos verre klokken luiden.
Maar geen overgave, hoe grondeloos ook,
mag het doven - opdat het elk etmaal weder
in vlammen ontluike en hun witte wierook
de zuiverheid van zijn hart en zijn teder-
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heden onthulle, waar loutere vruchtbaarheid
- o liefde! - de duistere vogel doet zingen,
de naamloze, die hem immer weder verleidt
tot ene der zevenmaal zeven wijdingen
van het heilige leven - en de laatste is de dood.
Dat God ons, vrienden, deze waarheid bespare:
wat het leven ons in het verleden aanbood
zal het nimmer ons schenken de volgende jaren.
Als 's avonds om zijn woning de golven slaan
van herinnering, die het licht doen trillen,
zal hij veilig varen op deze oceaan,
want hij kon de woeligste branding stillen
met alleen een verlangen - en verzint
gebaar noch woord. Dies bidt, dat verlangen
immer in zijn zinnen nooddruft vind'
en helder in zijn hart worde ontvangen.
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XVI
VEEL bloemen bloeien op Gods lichte wereld, vrienden, waar dichters ze vonden,
zelfs in de woestijn, de seizoenloze zee
en de met duisternis gedempte afgronden.
Gelijk de bloemen schoon en ontelbaar
zijn de vrouwen, die wij beschroomd aanraken
met een blik, een ademhalen, een gebaar,
met een verlangen slechts of een verzaken
- die aldus éénmaal ons bezit zijn geweest
voor één ogenblik of een ogenblik langer.
Elk hunner liet ons, telkens weer verweesd,
haar gedachtenis. Enkele werden zwanger
van ons zaad, ons verlangen, onze wil
of onze gedachte en kunnen niet vergeten:
wij vullen met onvervuldheid de stilte tussen de stappen, welke zij weten
voorgoed in een stilte als een graf verdwijnen. Zij bidden, ontsteld om onzentwille
en op hun lippen ligt de druifdonzen schijn
van de lampen hunner wake te trillen.
Toen verlangen hun lenden had aangeraakt
met zijn vingeren, waarvan wij de mildste
niet kennen, vrienden, lag de wereld naakt
als de derde dag in haar vruchtbare stilte.
En zij schiepen gewassen en dieren soortgewijs om de aarde voor hun komst te bereiden.
Wanneer iemand van ons hun teken hoort,
begrijpt hij hun woord als een ingewijde;
hij treedt haar tegemoet en in de palm
van zijn handen - o schaduw dezer oasen! verzamelt hij, zorgzaam als Ruth haar halmen, de stille stamelingen hunner extazen.
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Zij leggen haar klederen af, dat wij haar
met het zwoele fluweel of de zoele zijde
van strelingen kleden; opdat wij haar
lichaam - o schrijn van tresoren! - voor beiden
ontsluiten zouden. Wij ontvangen vervoerd
de stigmaten van haar gezegende wonden
en nimmer is het leven bernender beroerd,
door de dood, maar nimmer schoner ongeschonden.
Zij ademen de ziel der bloemen in, die sterven in volkomen zuiverheid: om ongeschonden
te bewaren wat in eeuwigheid hij niet wil derven heeft God slechts zijn aardse Eva gevonden.
Zij zijn de dageraad, die het aangezicht
der aarde doet opklaren als de dagen
niet opengaan van de zon; zij zijn het gedicht
voor bezwering van de honderd hinderlagen
der wijsheid, die de moede man, onverhoeds
bijwijlen, aantast om hem te vervreemden
van zijn bestemming; de horen des overvloeds,
uitvloeiend in de handen der ontheemden.
De Helleen wist haar reine gedachtenis
telkens weer bloeien in de tuberozen
over het graf van zijn vader. Aan zijn dis
in haar licht was hij de schaduwloze,
die wij nog ontmoeten in het tempelpuin.
Maar sindsdien gingen de woorden verloren,
puur als de sculpturen in zijn tuin,
voor de zeven wonderen uitverkoren
der vrouw. Ach, vrienden, wanneer wij de naam
voor onze vervoering ontroerd ontdekken
als de vrouw ons tot leven bekeert, komt schaamte een enge kring om onze stilte trekken
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of ergernis brandt haar asseloos uit.
Kon hij de namen van Eden weervinden,
de dichter, hij zou ze dankbaar en luid
uitzingen: allelujah voor de beminde,
deze gebenedijde die benedijdt.
Zo verlangt hij soms in zijn stille handen
een Tanagrabeeldje te zien uit de tijd
toen het licht nog pril was. Wij branden
niet van de woorden, vrienden, maar van
onze onreinheid; oorspronkelijke namen
bevrijden ons uit deze ontwijde ban.
O konden we één ogenblik ons niet schamen,
wij zouden het zonlicht op aarde zien,
gelijk het gestold ligt in de petalen
der bloemen. O woorden verloren, misschien
voorgoed, sinds de verwarring der talen.
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XVII
ZAAGT gij niet, vrienden, hoe menigmaal
de doden in levende ogen bewenen
elk geheim, dat niet onderging in taal
of een ander teken; dat niet de stenen
vertelden wat het hart had gesmoord
in een van de zeven zware hoofdzonden?
Wie verduistert wat hem toebehoort
en niet herkent wie tot hem zijn gezonden
en zwijgt (God heeft geduld tot de dood),
zal in ogen wenen die hij beminde,
wanneer zij niet wenen noch uit nood
noch uit zijne gedachtenis. Als de kinderen van Hameln hem, die het lied floot
van hun uittocht naar de donkere dalen,
volgen onze verzuimen ons in de schoot
der valleien voorbij onze zonnestralen,
- o pijn van schade, die nimmer aflaat!
Moge geen zwijgen ooit het woord breken
dat vruchtbaar is aan kiemkrachtig zaad,
en dat de dichter tot zijn moeder spreke:
- Het vuur van Koendalini, dat verteert
en schept tezamen, hebt gij aangestoken.
Ik heb de schaduwen der vlam begeerd
- o rilde vrouwen uit mijn droom ontloken
tot werkelijkheid, erkend als werkelijkheid! steeds met de prille drang van neofieten
en in de zwoele roes der vruchtbaarheid
van donkre grond, waaruit als licht opschieten
de halmen: vloed over onze poldergouw.
In eenzaamheid teelde ik zeldzame dromen
en schonk ze aan hen die dolen, wijl hun trouw
zo zwaar te schenken is, en mij nabij gekomen
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zag ik hun ogen op mijn dromen opengaan.
Maar ik, de dorstige, ontvluchtte de genoden,
waar hun de honigmede van een droom, een waan,
dit feestgelag, te drinken werd geboden.
Er zijn woestijnen, moeder, in het landschap van mijn ziel, maar zie, de karavanen
vinden hun weg en zeer diep in het zand
is water vloeiend, vruchtbaar als uw tranen
en als de milde rimpels van uw aangezicht.
Wat dieper dan ik in mijn hart kan dalen
nog in het duister leeft moet in het helste licht
geheven worden van mijn geest, met taal en
met stille tekenen als zorgen dicht omringd,
en vruchtbaar worden voor mijzelf en allen
mij gezonden. O moeder, hoor, hoe zingt
het leven in de bladeren die vallen
en ruisen in de wind over de grond.
Alleen is geestelijk wat voor zichzelven
een eigen wezen, zelf geschapen, vond.
O moeder, en ik moet aanhoudend delven,
want zie, de tijd die mij verloren ging
dringt deze tijden voort. Mijn veertig jaren
zijn lichte last. Hoe licht wordt de herinnering
aan die verloren zijn, wijl naar het baren
én spier én zenuw strak gespannen staan.
Van elk beleven loopt naar hergeboorte
de weg. Ik zuiver elk begin van waan.
Ik ken het sesam voor de gouden poorten.
Bid, moeder, voor uw eerstgeboren zoon,
opdat hij voor zijn schone tijd gewinne
de hoge moed, om elke troebele toon
deemoedig aan te horen in zijn zinnen
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en in zijn hart, want niets in hem is rein
genoeg, opdat het gave vruchten drage,
waar reine handen slechts naar reiken, rein
van te leven: zelf het chrysma te dragen,
dat de genade schenkt der vruchtbaarheid.
Gedachten om nog ongedachte vragen
- o witte kille kinderen, uit een tijd
vol misten en zilveren hinderlagen
oplichtend - staart hij verzonken aan.
En telkens dankt hij God deemoedig, die ze
zendt, maar zich verbergen blijft in diafane verten, opdat hij hem niet verlieze,
maar zoeke, moeder, en zoeken blijve altijd,
zodat hij buiten dit leven hem vinde.
God schoof de wereld in de snelle tijd
voor elk éénmaal, want allen zijn zijn kinderen. Maar de hele wereld is binnen in
onszelve, voorwaar, en wie dat vergeten
verdwalen: zij zien geen einde, geen begin
en vinden zelfs geen maten om te meten,
geen namen om te noemen nimmermeer.
En op de wereld staat een witte toren:
de Foetsjijama, tombe der begeerten, immer zuiverder uit vuur herboren.
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XVIII
DIT is het einde, vrienden, waar de dichter spreekt tot haar, die de naam aller vrouwen
oorspronkelijk draagt. Haar aangezicht
bleef immer helder van haar schouwen
in de milde nacht, die zijn stilte zeer
diep opdolf onder zijn bewogen schaduwen.
Als bloemen plukte zij zijn rijpe begeerten en liet over zich hun bloei uitluwen.
- Gij, zo spreekt de dichter, door wie mijn ziel
mijn eigen bezit is geworden - o vrede,
die mijn geluk doordringt! - namen ontvielen mijn mond als verdwaasde gebeden
om u te begroeten en sedert die tijd
blijft gij mij bij. Doch ook aan het einde
van onze weg ontwaren wij elks eenzaamheid
geduldig te wachten staan met de pijn, de
peis, een geluk als edik bitter en bedwelmend. Eenzaamheid is een vreemde wachter,
die God over elke trage nacht aanstelde en wie wij vragen: O trouwe wachter,
wat is er van de mens? - Ach, ik ben blind,
zo luidt zijn antwoord, blindgeboren;
ik vind mijzelve niet; slechts wie zich vindt
in zijns gelijken heeft zich niet verloren:
zijn eigen is zijn daad en ook zijn woord,
zeldzamer dan de gouden nachtegalen.
Wij komen uit de nacht en gaan de poort
door van de dageraad, laten zijn stralen
diep in ons hart doordringen en zien
de mensen: wij zingen hun lied en spreken
hun taal, drukken hun harde hand misschien
en zoeken in blikken, die wij ontweken,
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ons gelaat, in een stem de klank van ons woord.
En waar geen mensen zijn, zijn bloemen en bomen
en vogelen. Voorwaar, ons brood wordt brood
in de gemeenschap van de dis en de dromen.
Dat is de zin der eenzaamheid. Ik besteeg
een bergtop van vervoering om harentwille,
ik keerde terug, ik vond mijn huis leeg
van vrede en ik kon mijn honger niet stillen.
Slechts om rein te zijn zullen wij eenzaam
worden en om milder terug te komen.
Maar in dezelfde nacht ligt uw lichaam
en het draagt uw geest als de grond de bomen:
vast en verheven, breed in zon en wind
en met vuur in de diepte en duisternissen.
Achter uw oogleden slaapt mijn kind
en als de vinnen van rustige goudvissen
beweegt de tijd zeer vertrouwd en kostbaar,
terwijl ik wacht op het ontluiken uwer ogen,
om de deemstering des vleses in hun klaarte uit te treden en onder de volkomen bogen
van uw vervoering verheerlijkt te zijn.
O gij, die steeds met nieuwe metaforen
mijn heimwee zegent, die mij elke pijn
oorspronklijk juweliert, gij werdt geboren
toen ik voor de eerste maal de crocus zag
en de purperen schaduw van de rode rozen
nauwelijks later over mijn ogen lag.
Sindsdien kreeg over mijn leven de boze
menigmaal macht, maar zij, die liefde begeren, zullen haar als een uitverkoren
vrouw bezitten - en het duurt lang te leren, dat men het leed, dit nooit verloren
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en zuivere bezit, als een genade ontvangt;
dat enkel levende doden niet lijden
en zichzelve kennen. Wie niet verlangt,
o moeder van mijn verlangen, gebenedijde,
sterft in zijn zinnen af, die zonnen van zijn geest.
Ik weet de winter tussen asters en hagedoren,
die zijn de zekerheden van mijn jeugd geweest.
Maar nu vermag ik aan het ruisen te horen
der bomen, hoe dicht de lente gekomen is;
ook eenmaal is de herfst zo dicht gekomen,
dat het ruisen van de regen gans anders is.
Er is een kennis, die zich voedt met dromen
of de hongerdood sterft. O nimmer is de aarde geen dromen waard, ook al vermoorden
onder bloeiende kerselaren mensen elkaar;
zelfs al wijkt de kompasnaald van het noorden
duizelig naar het zuiden af door waanzin
of wandaad. Immer draag ik de kwetsuren
van idealen, ook die welke nergens zin
bezitten dan in mijn eigen leven. Duren
zij niet - ach, duurt dan de boom, de ster
van het zenith zelfs? Uit hun dovende asse
ontluiken jonge als dageraden op de bergen (in het schemerig dal ontwaken gewassen
en dieren). Zij rijpen in rijke eenzaamheid
en gaan onder in rijkere gemeenzaamheden:
zo schoon is over de bergen geen afscheid
van de dag. O God, laat mij zonder vrede
nog vele van uw vredige herfsten zien.
Dit weet ik, lief: ik zal nimmer sterven,
want ik wàs dood, en dat wist ik voordien
nooit zo helder en zeker. En toch, geen erven
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is het erlangen van dit mateloos bezit,
het is alleen een vol en diep herwinnen
van mijn veertig jaren, opdat het doelwit,
dat mijn noodlot van in den beginne
vervolgde, bereikt worde in eeuwigheid.
Wij steken niet in zee, lief, om de haven
te zien, maar om over de einder dat afscheid
te vieren in het zicht van de andere haven.
Eens hebt gij genoeg uit mijn herinnering
gebannen, opdat ik van uiterste gedachten
de laatste zuiverheid begrijpe, om de zegelring
van God te drukken op onze dagen en nachten,
wijl wij God werden; om, waar wij nu de zon
verzinkend zien, samen de bernende symbolen
van mijn patroon op Patmos met nieuwe onschuld aan te schouwen in volle onverholenheid. O niet eeuwig, maar ook déze nacht
ligt uw licht lichaam in de schaduwen
der sterren, sterk onder de harde kracht
van mijn begeerten. Door die sterkte luwen
zij tot de vrede van nieuwe eenzaamheid
in de geuren van uw diepste ogieven
en hun deemstering. Wij rukken aan de tijd
als aan hun traliën gevangen dieven.
Ook hij begeeft niet. Niemand echter kan
ons ooit ontnemen wat we elkander gaven;
niemand kan deze nacht nog, niemand kan
een enkle der voorbije nachten, elk een haven
van groot geluk, vernielen; noch één dag
der heldre dagen, die wij 's morgens vonden
op onze handen, op ons voorhoofd, almachtig en volmaakt en zuiver aardverbonden.
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Wij mogen geen verloochenen van de gaven, die eenmaal in onze schalen lagen
- en geen berouw kan onze zekerheden schade doen door duisternis of hinderlagen.
Wie woord of daad, zelfs enkel een gebaar
dat hij bedreef verloochent, legt zijn leven
een leugen op, waardoor hij de laatste bewaarengel verraadt die hem trouw was gebleven.
Want geen bedrijf, doch slechts het reine zijn
kan zonde wezen, daar slechts over 't einde
wij 't eigen vonnis vellen. Wat nu schijn
is wordt tot wezen en wat droom tot zijnde.
Wij zullen rein zijn in elkanders oog,
wanneer wij steeds vermogen te geloven
o lief, aan wat wij van de wereld hoog
en laag en wat er onder is, er boven
aanschouwen. O het licht van uw lichaam
en zijn schaduw als de avond op sneeuwbergen!
Wanneer God spreekt (God spreekt in onze naam)
zal niemand onzer zich voor hem verbergen.
Ter Doest, Knokke-Zoute, 1947.
De III Koningen, Beernem, 1951.
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