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Laethemsche brieven over de lente
15 April
Het druilen van dijzige dagen voorbij, en het mopperen in gesloten kamers.
Thans ben ik weêr te huis, en adem; gíj loopt met mooien das door steedsche
straten. Ik echter ben weêr een lands-man, en voel teeder mijn woning zacht leven
om mij, met de platen en 't open klavier, en, in vazen, de sleutel-bloemen.
Ik ben weêr thuis, en in de lente van mijn land; na de ziekte; en al dat verdriet:
ge kent het; - en die dorre liefde: als mooie veêren in najaars-wind. Ge weet hoe ik
ben heen-gegaan. - Deed ik goed, deed ik slecht? Ik weet het niet. Ik wil gelukkig
zijn. God moog' me helpen...
- Jonge viooltjes zijn onder mijn venster; zij geuren.
Ik hoorde van avond den eersten koekoek; en de merels, die vóor twee dagen
verhaalden en floten, hebben gezwegen: dan blijft het mooi weêr.
- Ik ga zien wat ze met mijne aardappels willen doen. Vaarwel.
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17 April
Een smak regen is voor de aard-appelen goed, als het lang gedroogd heeft.
Des dank ik den hemel om deze jonge donder-vlaag, die, thans uitgegrold, nog,
even, frisch regent met lichte zijpeling, en beekt langs de blinkende blaêren en,
soms, pletst op een vlak blad. En ik zie de lucht waar, door looden kleur, avond-groen
sliert; en riek de geuren der aarde stijgen...
- ‘Van dat labbers-weêr is eerste klasse voor de pataters in droog land’, zegt
verstandig de oude boer die in mijn veld delft; hij heft zijn hoofd op, en zijn oogen
gaan van aarde naar hemel en dan naar mij; en hij knikt met wijs voor-hoofd: ‘Gij
zult hier een goede vrucht winnen.’
Ik sta, en zie ze in de aarde gaan, vlijtig spitten. Zij gaan onder den hemel van
den avond, en krommen hun rug. En, met een flits der spâ, ploft de aarde,
omgekeerd, sneê voor sneê, in dikke sneden. De eene boer is oud, met jong lijf, en
de vader van den andere, die ros haar heeft en lachende tanden. De oude is klein,
schraal tegen 't geluchte, in den grond, zoo éen met den grond; hij vertelt met zoete
stem en als at hij een sappige peer: ‘'t Ligt hier hooge en drooge; maar peins niet
dat het straatland is: gij wint hier een goede vrucht, en toekomend jaar zal het koren
er brieschen.’
En de jonge dan: ‘Het is nieuw land: dat heeft geen vette noodig; 't is gemakkelijk.’
Maar de vader weêr, met verontwaardiging en zwellen-
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de stem: ‘Hoe, geen vette? Gij zult nog vele moeten leeren!... Gij moet het land zijn
gerief geven: een patater barre-voets planten is niets weerd, als ge hem geen
courage geeft met hem wat beer te geven, of een snuifken guano!’
- ‘Maar,’ (hij spreekt tot mij nu, en schuddebolt, en zijne tong gaat bochelend van
wang tot wang) ‘om een goeden patater te winnen, moet ge ze toch nog eenen
soep-lepel beer geven als ze hun kop toonen: dan doen ze hun devoore, en zij
weren zich.’
Hij knikt en ik zie zijn grijze oogen vol zekerheid. Maar de jonge haalt de schouders
op, en weêr naarstig voortspittend, na een spuwen in de hand: ‘Gij kunt uw land
niet gerust laten, gij.’
- Zoo zwijgen ze, en werken voort. De oude zegt nog, met eerbied en
bevestigend-zeker: ‘De helft is nu geplant.’
En dan ga ik heen. De beer staat gereed in de ton, te gisten; het is als de geur
van een bruine bezie die beursch wordt... Ik zie om: ze staan te werken, beiden, en
kijken niet op, zoo klein in den avond, en éen-kleurig; hun blik is in de aarde die ze
omwerpen, en ze zijn zacht van gemoed. Morgen zullen ze weêr aan 't planten gaan,
met eene vrouw die den pander met planters zal dragen.
- De avond... Ik ga naar huis, en denk aan dezen dag en... zíj, altijd. Ik ben treurig
en angstig. Geef me veel nieuws.
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23 April
Hebt ge gezien hoe een beukenootje - gij kent zijn glimmig drie-kantje van bruine
verwe - een jonge beuk kan worden?
Ik zie het hier, duizend-veel, om mijne voeten: hun wit groen op 't bruine groen
van 't felpen mos, ten boschkante waar ik u schrijf, daar de beuken een lange rij
zijn, en geel, als de zon zoo fel is als nu. En dat zien is zoo verwonderlijk, dat gij er
bijna blijde om wordt.
Eerst gaat het nootje even open, aan 't éene eind, en er komt een roze worteltje,
dat in den grond gaat met vaste en rassche nijverheid; en na enkele dagen zult ge
geweld gebruiken, wilt gij het er uit krijgen. Maar ook bóven aarde werkt het, zoodat
de naden van het nootje zachtaan scheuren; en dan blijft een blinkend punt-steekje,
een hoedje als een toren-muts, staan op twee blaadjes die, veel-voudig op elkaar
gevouwen, zóo teêr van kleur zijn dat het bijna room-kleurig is, maar lichtelijk groener.
En het hoedje valt weldra, omdat de blaadjes open-gaan en, kreukelig, hun rond
gesneden randen krullen, die mooigroen worden langs boven; want langs onder
blijft het vei geel, en ook het hartje.
Maar weldra staat het gansch ontloken: twee schelpjes pleizierig naast elkander,
met lichte bultjes; en in 't midden een harig stengeltje, aardig om aan te zien. Dan
zit dat reeds goed in den grond, met een wortel van wel vijf centimeter, waar fijne
neven-worteltjes aan zijn. En ge wenschtet wel dat ge van die teederheid een
frisschen zang kond't maken...
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- En ook een zang, zwaarder, van de forsche botten op een kastanje-boom. Al de
boomen zijn schoon als ze botten dragen; maar wél het schoonst, de kastanje-boom.
In den tuin van mijn vriend weet ik er drie, heerlijk. Het zijn jonge, schoone boomen.
Ik heb ze dag aan dag gezien, en mijn blijdschap werd grooter, naarmate ik zag
hoe uit de groote gespannen knoppen, die recht op de twijgen staan, na 't bersten
der buitenste, schubbige, paars-bruine schut-blaêren, traag óver-vielen nog twee
hulsels: éen neersch-groen, schelpig als van peulen, en kleverig; en dan het
binnenste, heel teêr, donzig, als licht-gele zijde, zacht met malve- en water-kleuren.
En daaruit klimt en wast, dag aan dag, een behaard, watten-omdragen stammetje;
en het gaat vertakkend, en aan ieder nieuw takje ziet ge geestig ontvouwen als een
waaier blaadjes met vingerige nerven, heel zacht groen; en ze zijgen open,
verbreedend als een mooie kraag om ieder takje.
Maar in 't midden zit een hoog, vast kegeltje van harde bolletjes, als kleine erwten:
dat worden bloesems, over heel kort.
- ‘Wacht tot dat de bloemen er zijn,’ zegt mijn vriend, en ik zie in zijne oogen eene
bewondering.
Dan wacht ik, met wachtende vreugd.
Wonder, he, dat ik aan vreugd kan denken!... Wij zijn toch arme drommels.
- Ik heb eene duif op vier eieren liggen: dat is zeer buiten-gewoon.
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27 April
Bij dezen grijzen regen-dag - zwijgen van stadig smokkel-regenen, en rillen van 't
rillen der jonge bladeren, en de verten ingedoezeld, en 't gras wit als van rijm, - wilde
ik u verhalen de schoone geschiedenis van twee stille katten die ik ken, om ze
gezien te hebben, vaak: de eene in den haard, de andere op het raam-kozijn van
eene oude herberg waar ik kom, daar ze goed bier verkoopen.
De eene kat - eene hoog-rosse, machtig en dik -, enkele jaren ouder dan de
tweede - eene grijze kleine, met heerlijke kinder-oogen -, heeft reeds drie-maal
jongen gehad. Nu zou de tweede kat jongen hebben, weinige dagen na dat de rosse
voor de vierde maal zou werpen. En ziehier wat ik heb hooren vertellen, en wat ik
met eigen oogen heb gezien.
Toen de rosse kat bemerkt had, en beroken, dat de jongere grijze óok moeder
zou worden, en voor het eerst, kreeg ze als mede-lijden, en zij kwam veel naast
haar zitten op het raam-kozijn, en bezag haar, en rulde en snorde. De andere hurkte,
keek vóor zich uit, pink-oogde, bewoog niet: ruggerond, haar staart over hare
vóorpooten. Maar de oudste vond woordjes voor haar, sprak haar toe met zacht
miauwen, - al bleef deze zwijgen.
Zoo gebeurde het dat de rosse kat gevoelde dat ze baren zou. Dan maakte ze
een nest in het warme hooi dat in de schuur was; en ik heb persoonlijk gezien - en
hier wordt het verwonderlijk, - hoe ze dan, éen dag vóor ze neêr-lei, de kleine grijze
kat kwam roepen, en vriendelijk
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noodde tot meê-gaan. Zij gingen naar de schuur, en de rosse toonde den polk, gaf
uitleg met gebaren en vertellen. Daarna ging ze liggen; en den volgenden morgen
had ze vier kleine katjes. De tweede kat ging nu die moeder dagelijks met tragen
tred bezoeken, zat bij haar neêr, zag hoe de jongen zogen. En zoo kwam de dag,
dat ook zij hare beurt kreeg. Dan liep ze angstig en bezorgd om, ronkte, en miauwde
soms met woede. Maar tegen den avond werd ze kalm, verdween in de schuur.
Zoodat we eergisteren die twee kattemoêren hebben gevonden zijde aan zijde
liggen, in éen nest, en hunne katte-jongens goede, lekkere broertjes en zusjes onder
mekaêr. Zij zogen hunne beestjes, en belikken ze; ze zijn vredig en goedig en zeer
inschikkelijk de eene voor de andere...
- Dat is de geschiedenis van dezen regen-dag. Maar ik kon ze niet vertellen met
de schoone teederheid die ik had gewild, en de stille woorden om het mooie doen
van die katten. Moge uw geest ze nà-vertellen, met zachtheid en met grijze klanken,
'lijk het twee-tonige zeggen van een koekoekzang in den avond, zoet en
mistroostig-rustig als deze regen-avond, die nadert...
Vaarwel.
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30 April
Heden, Mei-avond. - Ze zijn gekomen om den meie te zingen. En mijn lijf is
moe-bekommerd en treurig als na een liefde-nacht, zoo alléen in deze kamer, zoo
vreemd vóor mijn eigen wezen, bij dezen op-grijzenden avond dat het regent, waar
het huis vier-kant in staat...
Zij kwamen, bezijden verre wegen, van een vreemd gehucht, lange uren langs,
van deure tot deure staande en zingend; moe, zwaarder; van dezen morgen reeds
heel vroeg tot op dezen laten namiddag, dat ze bij mij binnen kwamen.
Het was een oude man en die daar heel vuil stond; hij kauwde tabak; zijne vrouw,
die met hem was, noemde hem Leo. Maar zíj was heel proper: een grauwe,
mooi-hangende kap-mantel; en zij droeg den pander met de vele eieren, en een
zeer naakt boompje op haren schouder; en aan het stammetje schommelden schelle
papieren bloemen.
Zij zijn binnen-gekomen. Ik heb ze doen neêr-zitten. En zij hebben gezongen, de
man ophoudend om speeksel in te slikken, en zij met tranen in hare getaande oogen
van 't harde zingen; het was dit liedje, snikkend en traag, huilerig een beetje, en op
de wijze, bijna, van den Veni Creator spiritus dien ze in de kerken zingen:
Christus, de Mei-boom schoone,
vergeef het ons alle-gelijk...
Waarvoor draagt God de krone,
de krone van 't Hemel-rijk?
Wie heeft er de krone gedregen?
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God de Vader, de Zone geprezen...
Laat ons gedachtig wezen
Christus, de meie plezant...
- Christus ging alle dagen
Zijn pelgrimage doen:
de zieken, de blinden genezen,
de dooden deed God opstaan;
de stommen deed God spreken:
Christus, den meie plezant...
- Op den berg van Calvarie,
daar staat een mei geplant
tusschen twee moordenaren
met zijn bloemekens triumphant,
in 't midden van zijn victorie
over God zijn lijden àl...
- Drij dagen was God verloren,
Christus de meie plezant.
Reine maagdekens wilt ontvangen,
reine maagdekens al-gelijk...
Ik hoop dat God ons zal brengen
bij Hem, in 't Hemel-rijk...
En het is om die vreugd te vermeerderen,
dat wij hier komen staan;
Christus, den Mei-boom schoone,
Wilt hem in deugd ontvaên.

En, na 't einde, de vrouw, neigend:
- ‘'t Is t'uwer eere, mensch.’
Ik geef hun brood, eieren, en eenig geld. En nederig van rug wil de man, groetend,
heengaan; maar de vrouw:
- ‘Meneere, hij heeft zijn beste kleêren aan. Zoudt-
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de niet wat afval hebben van kleêren, of iet of wat?’
Ik geef haar oude kleêren, en de man zegt:
- ‘God zal u zegenen.’
De vrouw zegt:
- ‘God moge u kronen met goedheden.’
En dan, ten danke, vriendelijk:
- ‘Wilt-de nóg een liedjen hooren?’
Ik zit en luister; en ze zingt: een huppelend gaan van kortere klanken thans, maar
zoo droevig, zoo droevig; háre stem alléen, drenzend en gebroken; en ik zie traan
na tranen in hare oogen blinken, en bij iederen traan zwelgt ze: een hort in den
zang, die gaat nu:
Zondaars, aanziet dezen Mei-boom waarde
die voor ons zonden hier staat geplant;
God ziet van den hemel tot op die aarde,
en dat voor onze zonden ál...
Zijn lijden beefde van de straf
als Hij dezen wereld zag...
- Aanziet dezen mei die moet zijn geboren
al uit een zuivere, reine maagd.
Zonder den mei waren wij verloren
al door die schuld van Adam's val...
- Al met zijn tasken zoo zwaar geladen,
moest Hij naar den berg van Calvarie gaan.
Veronica was goed van leven:
Zij afgedroogd Jezus' aanzicht;
maar het is alleen den doek gebleven,
veel klaarder dan een hemelsch licht...
De-n-engel Gods die kwam Hem te troosten;
maar de Heer Jezus wist het wel
dat Hij den dood voor ons moest sterven,
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dat voor onze zonden al:
Jezus Christus, deze Mei-boom zoet,
Hij verlost ons met zijn dierbaar bloed...

- En dan weêr:
- ‘'t Is t'uwer eere, mensch.’
Ik zeg danke; en zij vertelt: Leo is vijf-en-zeventig jaar en zij één-en-zeventig; ze
komen van het Strooien Dorp; - hun armoede is als een bed waar een man in slapen
gaat, en 's morgens opstaat met blijheid. Ze zijn zoo góed...
Ik heb ze tegen Kerst-dag uitgenoodigd, 'dat ze zingen zouden aan mijn huis, en
tegen Drie-Koningen.
En dan vertrekken ze.
En de vrouw zegt:
- ‘Dat is toch 'ne goede mensch, Leo.’
En tot mij:
- ‘God zegene en beware u.’
- ‘En houde van u de ziekte,’ zegt de man.
- ‘En krone u met de weldaden,’ zegt de vrouw.
... Thans ben ik weer alleen. Zij zijn heen-gegaan. En 'k voel niet dat ik in mijn land
ben, dicht bij mijn zachte en vredige boeren. - Ik denk, hoe de vrouw boog, telkens
ze den naam Jezu zong. En ik denk aan háar die ik had kunnen beminnen, en aan
dien arm-gevenden en wrangen God die me hadde gekroond met de caritate harer
liefde.
- Maar ik ben verlaten, alléen, in den avond die me, ringend, omstijgt.
Ik schrijf u, omdat ik droevig ben...
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4 Mei
Ik weet niet hoe die boom-snoeier daar komt, over die haag, noch waarom.
- Nu de zon weêr hoog zit en frisch brandt, en al de boomen reeds in hun blaêren
zijn: geel de beuken als van gele neêr-hangende vlinders, en de roode beuken als
roestig bloed, en de ahornen blinkend van al te scherp groen; de fruit-boomen in
hun zeem-geurige bloemen, en de sloten vol sleutel-bloemen, - staat hij daar op
een banksken, tegenover een pover boompje dat kleiner is dan hij-zelf.
Het bot niet, noch en bloeit. Maar híj snijdt met een breed mes vele kleine takjes
af, en maakt aldus ronde, witte, en sappige vlekjes in de zwarte, dorre schors.
Is de man niet wijs? - Zijne oogen lachen, en hij monkelt als iemand die een
pleizierig geheim weet en het niet vertellen wil. Hij heeft een grooten baard, waar
zijn wangen boven bollen en glimmen, en heel veel kroezelhaar. Hij draagt een
blauwen schort, en langs achter, in een riem, de kromme messen die flitsen. Hij
staat daar op zijn banksken, en houdt het mager stammetje in zijne eeltige hand,
daar het snoeiend gaat met korte hakjes van zijn bijltje, - dáar, midden in dat
moes-tuintje, waar erwten, koolen en radijskens groeien.
Ik kijk over de haag, met de leutige zon in mijne oogen.
- Hij glimlacht maar, zegt niets, innerlijk pleizierig om het malle werk. En het arme
boompje bloedt en verkaalt in zijne hand. Doch hij snijdt maar en glim-lacht.
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Rond hem óm loopt zijn groote hond, lollig doende in zijne schaperigheid. Eén enkel
maal zegt de snoeier: ‘Felix!’ en lacht dan voort. Het schamele boompje is thans
een kromme stok.
- En vér is de horizon, wazig purper, boven aan vergélend, onder de
licht-doorweven lucht. En daar branden de zoete vlammen der gouden beuken en
der rosse beuken, en der groen-regenende lorken, en, in den boomgaard, de witte
bloesems van kerselaars en perelaars, en, op de perzik-boompjes, schel-rozige
roosjes.
- Een merel zingt gelijk een jong meisje.
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7 Mei
Ik heb gehoord hoe de koe-wachters zongen. Ik denk niet meer. Ik weet niet meer.
Ik ben gelukkig als een zingende vogel op een tak.
Het begon; éen stem: lalahóïóïá, op twée tonen. Doch in eens barstte het los uit
al de kelen, veeltallig als duizend fonteinen, wassend, klaterend, een vloed van
stemmen, ieder ánders klinkend: gebroken zonne-stralen op den spiegel der wateren
als het hooge morgen is en het water heftig rimpelt.
Het steeg; twee kletsen van een zweep. En het herbegon telkens: lalahóïóïá, al
die frissche jongens-stemmen, duizend schrille vinken. Maar éen geluid boven de
andere: de éerst-zingende, vol als een zang van den nachtegaal, jubelen en weenen,
en sterven als in den diepsten smart: een zang op die twée noten lalahóïóïá, als de
rijkste liefde. Het rees over de oneindige weiden; het sloeg van boom naar boom;
het ging over het breede Leie-water als den adem van een jongen god. En het zóng
maar.
En wéêr twee kletsen van de zweep die 't geluchte striemt.
En dan weêr, boven dien wijd-lachenden oceaan van koeiers-zang, die éene
stem, die welige goden-stem die rondde om den horizont en sloeg als een blij hart
in die twee noten: lalahóïóïá, als een vreugde die geen woorden kent, en slechts
zangen.
- Ik zag ze niet, en stond alléén in den morgen, en mijn lang beeld in de
blauw-diepe Leie.
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En het ging, steeds vernieuwd, en steeds: een dag vol leeuweriken...
En láng achter mij; - en thans nóg dreunend in mijn dronken brein, gonzend in
mijn hoofd...
Dat is, dat is de Lénte. - En ik zie de oneindige Leie-weiden, en de goud-rijzende
boomen; en deze éenige kalmende rust: de ossen en de koeien en de vaarzekoeien,
die grazen, en de hoog-pootige kalveren die op het voor-hoofd eene naakte kruin
hebben, als een hostie...
En deze dag is een zegen en een zekerheid.
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11 Mei
De trouwe zeug van iederen avond verlustigt weêr - met stil loopen van hare pooten
in de veie weide vóor mijn huis, en laatste klaarten malve op hare huid, en wroeten
met nijveren snuit in 't hooge halmen-gras, bij genoeglijk knorren, - verlustigt weêr,
als t'elken avond, mijne oogen. Ik voel me goed, misschien omdat ik kan zijn met
rustige vreugde, gelijk die zeug, alleen omdat het deze avond is, en om iederen
stillen avond...
- Ge moet weten, ik ken haar reeds sedert verleden jaar. Dan had ze twaalf jonge
zwijntjes gebaard. Nu heeft ze er vijftien gehad, vóór veertien dagen, op een laten
avond. Ik kwam juist voorbij, en 'k hoorde haar kreunen en kriepen in den stal. Ik
dacht: ‘Ze is aan 't biggen’, en 't wás zoo.
En nu loopen ze daar met hun vijftienen, en naast hun moêr, leutig loopen op die
korte pootjes, en 't muiltje, stomp en snugger, hoog-omhoog, naar den uier snappend.
Zij blijft rustig, knort, wroet met den snuit. En dan legt ze zich op haar zijde neêr;
haar buik is als een ton; de kleintjes zuigen en de avond daalt.
- Ik zie door het venster de menschen die naar het Mei-lof gaan. De vier begijntjes
van het klooster, onder de zwarte kappen. En het bedrijvig en stil-zingend vertellen
der vrouwen. En enkele oude boeren die sufferig schudde-bollen.
De avond is zoo zacht. De Leie zendt lage dampen over de weiden; de rook der
schouwen is een rechte horizontale streep; en de lucht is teeder groen naar teeder
purper.
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De pastoor gaat ook voorbij, met zijn schoone bromstem, naar den onderpastoor,
die er zoo arm-zalig uitziet en zoo mager, en altijd spreekt als in een gebed. Ze zijn
zwart en paars, en gaan met trage voeten.
Een koekoek zingt, en een andere koekoek ook. Ik sta vóor het venster, en naar
mijn aangezicht óp rijpt de geur der eerste bloeiende seringen die ik geplukt heb.
Zij staan in een glazen vaas met zachte glanzen.
Gebarsten roestige zilver-zang der klok zegt dat het acht-ure-lof gaat beginnen.
Er gaat niemand meer voorbij. Eene galmende zweep jaagt de snellende biggetjes
naar de stallen. Ik hoor niets meer. De straat is grijs, en 'k gevoel me ledig van hart.
Ik keer naar de duistere kamer, die vreemd me schijnt, en de boeken schijnen
me vreemd. Ik neem met zorg mijn avond-maal... En thans schrijf ik u. Ik denk met
een kleine verwondering hoe bijna iederen avond die zeug mij kan verblijden, en
dat ik zoo ledig van hart ben als ze dan weg is...
Ik ga nu naar mijn bed...
Ledigheid, ledigheid...
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13 Mei
De Kruis-dagen.
‘God, met onze ooren hebben wij gehoord; onze vaderen hebben het ons
verkondigd. Sta op, Heer; help ons, en verlos ons, Uwen naam ten bate...’
Van morgen, na de mis, zijn we voor 't eerst om de velden gegaan, door de vroege
velden waar het koren klimt en reeds aart, en de aard-appelen die hun kop toonen;
de klavers éen zilveren dauw-meer, en 't koninklijk groen van 't felpen vlas. Bij
plaatsen lacht een vierkant opgeschoten loof met zijn gele bloemen in de lucht, de
licht-bevende lucht, zóo blauw in de ochtend-nevelen, dat zij purperend-blond is.
En we gingen, gebed aan gebed, door den geopenden morgen, tot aan de Leie,
en naast de Leie, de vanen vooraan in cierlijk omkrullen op den ledigen wind, en
heel mooi roestig-rood; en in het midden het hoog koperen kruis; en dan de pastoor,
het kleine vogel-hoofd duikend in de zilver-bruine koor-kap, blank zilver-omrand
met die heerlijk-neigende bloemen, zwaar-glanzig boven den koormantel van
wijd-uitstaande purper; en hij draagt het kruis met de relikwie, gulden, rood en groen;
- en zingt met prachtige staatsie-stem: ‘patres nostri annuntiaverunt nobis’, dat de
koster antwoorde: ‘Gloria patri’, met keel-gedreun. De koster gaat schrompel en
rugge-rond in 't wit-gele koor-hemd, de broek onder de soutane uit, en zijn hoofd is
blinkend-kaal, en langs onder stoppelig als 't gepluimde gat van een kieken. En dan
de cantors in hun gebogen boerschheid, en de rood-en-witte koor-kna-
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pen met de rinkeling der bellen. En wij dan, die de geloovigen zijn, in de nederigheid
van ons wezen onder dien Hemel die oneindig is, en biddend, in de lange litanie
waar aller Heiligen hulpe wordt gevraagd, aan patriarchen en profeten, de apostelen
en evangelie-dichters, leerlingen des Heeren; aan de heilige Onnoozele Kinderen,
de Maagden en Weduwen, aan de heilige Martelaren en Belijders; aan Phocas, die
tuin-man en man der velden, martelaar en belijder was.
- Lang, vroom geprevel onder den Hemel die oneindig is, onder den heiligen
morgen die stijgt, en stijgt op vlerken van leeuweriken. Wij bidden U, God, dat Gij
U geweerdiget aan gansch het christen volk vrede en eenheid te verleenen, en te
begenadigen ons met rijke vruchten van onze aarde, die Ge vruchtbaar zult laten
zijn; dat Gij zegenen zult de menschen en de velden, en het vee dat de stallen
verlaat; (hoort: een wielewaal zingt zijn ‘pipapiliauw’ drie-maal, blijde); dat Gij U
geweerdiget ons te verhooren en te bewaren, te geven en te bewaren de vruchten
der boom-gaarden. Wij danken en bidden U; wij danken U op voorhand, Gij die hebt
gestaan aan het raam des kruises voor ons geluk, en voor onze vreugde weldra ten
Hemel varen gaat; die, in priesterhanden brood geworden uit zaad van het koren,
zult laten gedijen de zaden van het koren; ten heiligen kelke wijn geworden uit sap
der vruchten, den boomgaard zult laten rijpen en blozen van sappige vruchten. Wij
zullen ons verheugen, en U zien, daar Ge de akkers groen maakt en geel, en uit
Uw glimlach de bloesems der boomen, en uit Uw genade de zachte lammeren, en
uit Uw zorgen de donder-blaêren die onze huizen hoeden...
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- Wij gaan door de velden, neigen, en zijn blijde; wij zingen ál de Heiligen, van den
heiligen Jezus en Fulgentius en Odilon, die het jaar openen, tot Sylvester en Melania,
die het jaar sluiten. En ik zie ze troostend gaan, met óns op de wegen en in ónze
nederigheid: de Heilige Moeder, en dan de twaalf Volgelingen, en de pausen en
levieten, en Christophorus met de heremijten, en Agnete met de maagden, en
Marie-Magdalena die glim-lacht en weent. Ik zie ze naast ons gaan; ze zijn onze
goede vrienden; en God zal ons genadig zijn.
- Wij bidden, en we zijn zoo rustig, dat ons hart klopt. Wij zullen vredig zijn, en de
gewassen zien groeien. Wij zullen blijde zijn, en de appelen groen zien blanken in
de boomen.
- Want wie gebogen is, zal gerecht worden. Mijn hart was gebogen, en zal gerecht
worden. Ik bid U, God. En ik geloof U...
Morgen gaan we langs het dróog land: aldus zal iedereen kontent zijn. En
over-morgen rondom het kerkhof, en bidden voor de dooden die in onze aarde
slapen.
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17 Mei
Gij kunt mij niet verheugen, kastanje-boomen die te bloeien staat, wit-bloemige
kastanje-boomen, veel-tallige bloemen, rilde kegels op den schoonen kastanje-boom.
Al staat ge zoo verwonderlijk, gevieren of gevijven, of véel méer, op éen klein
zij-stengeltje, vier of vijf of meer teêre bloempjes, donzige lichte kelkjes tot éene
heerlijkheid, schoon alleen voor u-zelven: want ge staat te hoog dat gewone
mensch-oogen u mogen bewonderen; - en dan ieder bloempje: vier zacht-zijden
kelk-blaadjes, zóo wit dat ze roze schijnen soms; en op ieder blaadje een vlekje
rood als een teêr-uitstralend, paars-uitvloeiend vlekje rooden wijn; of ook wel een
vlekje geel dat is als oranje; of, nog: géel, heel zuiver, als van thee-rozen; en soms
ook wel dat geel, met even een tikje zalm-kleurig roze-rood; - en dan de meel-draden,
zeven, acht, naar boven buigend als rijzige zwane-halzen die traag neigen zouden;
en, donker oranje: het zaad-stof; de meel-draden, en de kloekere stamper rijzend
op dat schoone veld van schuine bloempjes als orchideeën; - en dan ieder
zijde-stengeltje met zijn bloemen-kroon, ringend om den midden-stengel, den
kloek-groenen midden-stengel die een kleedje van rosse stof-watten draagt; ringend
en ringelend, over-beurt, steeds korter, tot, bovenaan, triumphantelijk: de krans der
spil-bloemen, recht in het zonnelicht; - al staat ge zoo verwonderlijk op wijde kransen
van vingerige bladeren, bloementop aan bloementop, al rechte kandelabers op
groen fluweelen kleed, éen schoonheid voor wie u kan zien en leert u te beminnen
onder de
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schoonste bloemen, die zacht-schoone bloemen, o rilde kegels bloemen op den
kastanje-boom -: gij kunt me niet verheugen, heden, in mijn rugge-moede loomheid...
- Want ik zit zwaar na dien dag van gisteren: kleverige steedschheid der bezoekers,
sport-hemden en hun ongemanierd gegil, tegen de lakensche en wit-linnen deftigheid
mijner goede Zondag-boeren aan. En dan hun wauwelen als hongerige eenden,
over zaken die me niet aangaan. Bestaat dat nog, de opstand in China?
Ik zie een veulen dat dwaas springt in eene weide...
En de geburen dan, die ernstig zeiden: ‘hij heeft bezoek uit Gent...’
- Dan ben ik slapen gegaan, en heb onrustig gedroomd, en dan, wakker, gedacht
weêr aan haar, die burger-nuf, die me maar niet onverschillig kan worden...
Thans ben ik huiverig, en de schoonheid der bloeiende paarde-kastanjes kan mij
niet verheugen, die misnoegd ben.
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20 Mei
Goed-hartige vrouwen hebben mijn huis vol bremmebloemen gehangen,
geel-bloeiende bloemen; en zijn dan heen-gegaan.
De spiegel, en boven de deur: zwaar-zakkende takken; en om de lijst der platen
aan de wanden; en in vazen; en op mijn tafel een verwonderlijke schove.
Geel-vlinderige bloemen; rijen vlinders aan zwart-groene gracielijk-neigende twijgen;
fonteinen die buigen en gouden bloemen voeren; - en dan de verslenste die geler
worden; en de niet-ontplooide als gele boontjes. Zij zijn overal, en prijken tot op het
open harmonium waar ze liggen als pauwestaarten, en zijn schoon, en dragen den
geur van heel het bosch van spar en zilver-spar; en van de hooge masten; en van
de gebarsten bast der schobbige lorken, die welriekend zijn van gestolde harsen,
en zóo talrijk hier te lande, dat ze, vóor weken, bij 't ontbotten der blaêren, waren,
aan iederen horizont, als een regen van goud en groen. En in mijn herinnerend oog
dan: het kleed der mossen; der goud-groene gehuikte blad-mossen; en der
bruin-gebrande, dichte veen-mossen; en het korst-mos, dat grijzig is, en vuil op
boomen en rosse aarde; - en dan de verrassing van een gering-geurend viooltje,
in zijn matte blaêrtjes, onder 't harde gras.
En in mijn oor: de snik-lach der fazanten; en de rauwe schreeuw van den gaai,
dien men hier wijtink noemt; en de leutige wielewalen; en de merel die babbelt en
mooi spreekt; en drie klanken, nooit vergeten, van een nachtegaal: drie klanken dat
heel het bosch zweeg,
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drie zelfde tonen, een noodkreet en een jubeling en eene extaze, drie gouden
priemen in den hemel...
- Maar gaat ge er liggen, als de doodgaande zon de schaduwen der lorken rekt
tot somber-groene lanen, en al de stammen gloeiende en purperende staven in een
fornuis, dan komt de fijn-zingende zwerm der muggen om u zinderen; en dat is wel
plezierig als ge niet bang zijt gestoken te worden, of bij u draagt dat riekend kruidje
dat u voor hun bijten vrijwaart, - waartoe rooken ook al goed is...
Ofwel: er valt een logge mei-kever op zijn rug, met een doffen slag, dat ge er om
moet lachen...
- Dat alles heeft de geurige genst, de bremmen die bloemen zijn, in huis gebracht...
Zal ik blij zijn? Ik ben niet blij. Ik ben misschien onverschillig.
'k Heb heel den dag geluiërd; lusteloos omgeloopen. De avond en de
sterker-walmende bloemen zijn vermoeiend.
- En dan gaat weêr dat oud wijf voorbij, met haar treurend liedje dat ze zingt,
iederen avond, als een Miserere, en dat ik gisteren zoo mooi heb gevonden; en met
de uier-zwarte geit die ze hoedt; en zingend:
Daar was een maagd vroeg op gestaan,
al bij het lengen van die dagen;
zij had haar venster recht-wijd open-gezet:
een sneeuw-wit duifken kwam daar gevlogen.
- ‘En duifken, van waar komt-de gij,
en van waar komt-de gij gevlogen?’
- ‘Ik kom van Oost, ik kom van West,
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ik kom van uit Gods hemel-rijken.
Ik breng u de tijding al van uw schoon lief,
als dat hij ligt met Gods wil in lijke.’
- ‘Ha Heere God, is mijn schoon lief dood?
Ik wil er aanstonds naar toe reizen;
de boomen die langs de bane staan
die zullen mij den weg wel wijzen...’
De engel des Heeren vloog altijd vooruit,
totdat hij aan een blauwe poorte kwam.
Hij zette hem op eenen witten doorn;
hij zag al de kruisen en vaandels staan,...
en haar schoon lief lag op de bare.
Zij hefte het pelder-kleed op,
en kuste zijn bleeke wangen,
en sprak: ‘Schoon lief, rijst op met God,
en ik zal u volgen in korte stonden...’
Zij bij den graf-maker is gegaan:
- ‘Graf-maker, maak den put maar diep en wijde,
waar-dat een ruiter in rusten moet
met zijn schoon lief aan zijne zijde...’
- Ha Heere God, en er zijn nu al twee lieven dood,
en waar gaan wij ze begraven?
Op het kerkhof al onder een heiligen boom,
en diën boom die zal wel rozen dragen.
En als diën boom geen rozen draagt,
dan zal hij dragen note-muscaden;
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en als hij geene rozen draagt,
dan zal hij dragen note-muscaden.

- Ze is weg. Ik voel me ongezellig.
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22 Mei
Heden is het een blijde dag geweest. Ik zit, ten roziggulden avond, in 't zerkje tuin
achter 't huis, bij de zoet-ademende anjelieren. En ik weet dat ik glim-lach.
Ik denk aan de wandeling van dezen morgen, langs een lange beek, in scherpe
zon. Daar stonden ontallige paarde-staarten.
Kent gij de plant die ze paarde-staart noemen? (Daar zijn ook katte-staarten). 't
Zijn allemaal stengels die uit het water op-schieten, geleed als de roede van een
hengelaar; maar aan ieder lidteeken zit een rechtop-staande kraagje van
schub-blaadjes. En dat kan men uit-éen nemen als een echte hengel-roe. Maar dát
is niet het merkwaardigste; want boven-op zit een kolfje, een langdikke, vale kop,
met ringelings bruine stippels. Beziet ge er de zon door, dan is het doorschijnend.
Kent ge het popje van den zijde-worm, als hij afgesponnen is en een vlinder wil
worden? Zóo ziet het er uit, - maar veel mooier.
Zoo stonden ze, niet te tellen, in die beek. En kattestaarten ook. Katte-staarten,
dat is hetzelfde. Maar het is duister, en ieder lid van den geribden stengel heeft
vertakkingen, die ook soms vertakken. Ze loopen dan uit gelijk een sparre-boompje
uit een speel-doos, en dat is vermakelijk. Maar zij dragen geen kolfje, en zijn spits
langs boven.
- En paarde- en katte-staarten legden een zacht-groene schaduw uit gansch hun
lengte op het teêre eende-kroos dat het water dook, en op het draad-wierig pui-rek
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dat daar zwemmend was. Soms, als ik voort-ging (ik ging niet veel voort), was er
een jonge kik-vorsch die 't groen scheurde met een plons. Dan was er een ronde
en edele rimpeling in 't schaduwend eende-kroos, die brak tegen de rechte scheden
van lisch-bloemen die nog niet bloeien; en nieuwe kringen bewogen, - naar de
brokkelende oevers toe, waar zoovele veronica's stonden die men noemt eere-prijs,
en die heerlijk-blauw zijn, met een wit randeken om drie kroon-slibjes die grooter
zijn dan een vierde, zooals zij staan op hel-groene bladeren. Daar waren natuurlijk
ook veel purperen doove-netels, met hun grillige bloemen die wit-gehelmde
meel-draden hebben en stoffig-gewimperde blaêren die, onder-aan elk plantje,
worden van het schoonste duister-groene rood. Ook dan, melk-distels die grooter
zijn. En die rijk-paarse reiger-bekjes op hun cierlijk blad en met veel donkere
stamperkens. En dan, witte en gele, glimmende boterbloemen; en die gekke veêrige
dikkoppen van pisse-bedden. Maar vergeet-mij-nietjes heb ik niet gevonden...
- Keek ik nu van dit alles op, dan zag ik de oneindige weide, en koeien... Die
dingen hebben mijn dag, Goddank, gelukkig gemaakt.
- Dan, van middag, heeft de meid mij verteld van een wild-strooper dien men
gevangen had, (hij bracht me soms hazen; hij heeft veel kinderen); en dat de
gendarmes een déserteur hadden aangehouden. Zij is een deftige meid, die in stad
bij rijke lui heeft gediend. Zij was zeer opgewonden en aangedaan.
- Daarna zijn drie vrienden gekomen in zomer-kleêren; die zweetten, daar ze van
stad zijn en onze zon niet kennen.
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Deze was heel sterk vandaag.
- Daarna heb ik goed gewerkt.
- Nu schrijf ik u, en zit in het tuintje. Ik ben gelukkig. Hoe vaart ge?
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28 Mei
Gij moet niet schrijven van dat schoon weêr: de boeren vloeken omdat het niet
regent; en ze hebben geen ongelijk, want mijn moes-tuin is éen woestenij van keiïge
aard-klompen, en de bloemen der aard-beziën hangen verlept met hun roze-hoofdje,
en alleen de erwten doen hun best te klimmen langs het stuttend rijs-hout. En zij
bloeien zoo schoon: een wapperend wind-gezwollen zeil op een hard schipje, dat
breed-gevleugeld is met twee witte, dichte vlerken; het bootje is groener, maar ook
en even wit is het zeil, het mooi-dooraderd zeil met lichtgroene nerven. Is de bloem
nog toe: ze zit recht-op in een stoel van hare lang-vingerige blad-kroon, en beweegt
niet. Maar de open bloem beweegt en wappert op den wind.
Zóo staan de erwten in hun veie groenheid, en hun dolle ranken schijnen nooit
een takje te vinden, om er op te kruipen. 't Is gek.
- Mét geuren reeds de hagen van hage-doorn: ál die dichte bloemekens, gelijk
éen riekende ruiker. Gaat ge er langs, dan wordt ge als gestreeld door
kinder-handjes, zóo zacht is me die geur. En ziet ge dan toe, dán eerst hebt ge een
aardig schouw-spel. Ik spreek niet van de vliegen en de honig-bijen, maar van het
harig web waarin de jonge rupsen wriemelen.
Want de haag zit vol rupse-proppen. Ge ziet ze daar wandelen als in een glazen
huis. Ze gaan soms in rechte gelederen; maar ik volg met mijne oogen éen wormpje
dat altijd krinkelt, in een hoekje alléen, en drie rupsjes
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staren het rustig aan. En dan zijn er die gemoedelijk gaan, als vrouwtjes naar de
markt. Maar zoudt ge willen gelooven dat ze reeds een mooi deeltje van de haag
hebben af-gevreten. Maar het zijn toch lieve diertjes.
Ik moest u nog schrijven over een schoonen rhododendron. Maar ik ben moe. Ik
geloof dat ik ziek ga worden. 't Is zonderling. Ik tracht mijn gedachten te verdrijven
met nauw kijken naar alles, en alles na te gaan. Maar ik zit vol muizenissen, gelijk
men zegt. En dat gevoel dat mij iets ontbreekt... Schrijf mij.
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2 Juni
Maar ik ben niet zooals ik wilde zijn. Wat heeft het gebaat, mijn heen-gaan, als ik
steeds dáar terugkeer, ge weet wáar, en mijn gedachten denkend aan hare oogen?
Ik weet niet... In dit stalen zonne-weêr, dat pal is als een muur: geen beweging
en geen blij leven. Ik lijd pijnlijke dagen. Mijn rug doet pijn, en mijn nek. Ik ben ziek,
hier, in de onverschillige Lente die harde Zomer wordt. Ik ben lastig. Ik droom
vreemde geschiedenissen...
Zal ik niet zijn gelijk dat heel jong meisje, dat Jezus ontmoette in zoo zonderling
avontuur, op een stillen Zondag-morgen, dat de wegen zon en zand waren, en een
zachte stof-wind?
Zij kwam, en zag Hem komen. Hij was tenger en niet groot, maar Hij was groot
omdat heel de zon rondom Hem was. Zijn kleed was wijnkleurig, en grijs-versleten
aan de ellebogen. Zijne voeten waren breed en gebocheld, en Zijne handen zeer
schoon: zij toonden al hunne aders, en de pezen die de vingeren dragen; en Zijne
vingeren waren lang, en rood aan de gewrichten; ze hielden, in de rechter-hand,
een hoogen stok. - Zij zag dat, als Hij nader trad; en Zijn mager haar dat kastanje-ros
was, en Zijn leelijk aangezicht met kleine, goede oogen, en de huid blinkend op de
gele kake-beenen, en Zijn grooten mond die niet gesloten was, en dan den
schaarschen baard laag aan Zijn kin.
Zij-zelf, dat heel jong meisje: ze was nog heel jong. Zij had nog geen borsten, en
geen begeeren; zij was
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nauw huwbaar; maar zij was treurig, en wilde iets weten; maar zij wist niet wat. Zij
droeg een blauw kleedje dat in plooien viel op haren hoogen buik: te kort, zoodat
het hare schenen toonde, die waren als gélend-mat elpen-been in scherpe ronding,
en de nauwelijksche enkels, en de hooge, grijs-naakte voetjes; hare armen waren
veel te lang, die elkanders vingeren vasthielden vóor haar dunne dijen. Zij was
schuchter als ze naderde; ze geleek, in haar duister aangezicht, Jezus-zelf, die
nader trad.
Toen bezagen zij elkander in hunne glanzige oogen; en ze waren als bang, als
ze elkander hadden aan-gestaard. Dan bleven ze staan. En 't meisje dat iets weten
wilde, en niet wist, en aarzelde, vroeg aan Jezus: ‘Toon me de poort van den Hemel.’
Jezus antwoordde niet, maar Zijn gaan-stok teekende in het zand van den wegel
eene schoone poort, als daar zijn portalen aan de kerken.
Het meisje zag het niet.
En er kwam een stof-wind die de poort wegschoof onder een lichte ebbe van
zand...
Jezus ging voort, en zij volgde Hem in Zijn blauwe schaduw. De madelieven waren
langs den weg, en malve tros-bloemen die óver-hangen; maar zij was treurig. Toen
vroeg ze ten tweeden male, bedeesder, áchter Hem: ‘Toon me de poort van den
Hemel...’
Ze waren aan de Leie gekomen. Het water was hoog en blinkend. De andere
oever was eene kalme glooiïng van wei-landen. Toen zei Jezus, en Hij wees de
Leie en óver-Leie: ‘Dat is de poort des Hemels.’ - En het meisje zei treurig: ‘Maar
ik kan over de Leie niet.’
En zij volgde weêr Jezus die trager ging; en toen
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kwamen zij in de rustige Zondag-bosschen. Dan ging ze vóor Jezus staan; ze was
zoo schamel en nederig; ze wist niet wat ze wilde vragen; het was haar of water in
haar op-steeg; en zij vroeg ten derden male om de poorten der Hemelen.
Toen zag ze dat twee tranen welden uit de oogen van Jezus. Hij heeft Zijne armen
open-gedaan, en heeft ze weêr laten dalen. En Hij heeft gezeid: ‘Ik ben misschien
de poort van den Hemel.’ - Dan heeft het meisje ook geweend.
Zij hebben lang tegenover elkander gestaan...
... o Mijn vriend, wéet ik? Mijn geluk: beelden in het zand; mijn geluk in de
onmógelijkste droomen?... Ik zal terug naar stad keeren; misschien: de dorre liefde
herleven. Ik kan niet anders. Misschien is mijn geluk, - ons beider treurigheid...
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Nota
De ontstaans- en ontwikkelings-geschiedenis van welk geschrift hoegenaamd
verbetert het begrip ervan en laat een juistere waarde-bepaling toe, al kan dit wezen
ten koste van het genot dat het vermag te verschaffen: niet tot opschroeven van
het belang dat hij eraan toekent, veel meer integendeel om den Lezer toe te laten
dat belang te ontdekken en vast te stellen zoo het waarlijk aanwezig is, laat de
schrijver dit werkje volgen van deze korte aanteekeningen, die de beteekenis ervan,
essentiëel als naar de verhouding tot zijne verdere letterkundige opbrengst, aangeven
kunnen.
Deze definitieve uitgave is van de ‘Laethemsche Brieven over de Lente’ de derde
druk. Geschreven in 1901, te Sinte Martens Laethem aan de Leie, werden zij voor
het eerst, op verzoek van de redactrice Mevrouw Marie Metz-Koning, afgestaan
voor het literaire bij-blad van het tijdschrift ‘Cosmos’ (uitgever C.A.J. van Dishoeck).
Enkelen tijd nadien vroeg Dr. Maurits Sabbe den schrijver oorlof, ze op te mogen
nemen in een afzonderlijke aflevering van de ‘Flandria-bibliotheek’ die hij kort te
voren had gesticht, en waarin ze verschenen, voorafgegaan door een Parabel
vroeger geplaatst in den eersten jaar-gang van ‘Leven en Kunst’, het tijd-schrift van
Pol de Mont, welk stukje naderhand werd omgewerkt voor den bundel ‘Janus met
het dubbele Voorhoofd’ (eerste der ‘Gevoelerige Parabelen’). Het is de tekst der
‘Flandria’-uitgave van de ‘Laethemsche Brieven’ die hier wordt herdrukt, zonder
wijzigingen die eene rechtvaardiging kunnen eischen.
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De ‘Laethemsche Brieven’ werden gericht tot den dichter Adolf Herckenrath en hem
geregeld in hunne natuurlijke volg-orde toegestuurd. Het waren echte epistolaire
mededeelingen, waarvan reden en bedoeling zich achter vertelling en beschrijving
raden laten: diepere inhoud die voor een deel ook den grond uitmaakt van den
bundel verzen ‘Het Vader-huis’. Dat met deze brieven niet in hoofdzaak werd gedacht
aan literatuur, moge den lezer blijken uit eene vergelijking met een paar vroeger in
almanakken van het Gentsche studenten-genootschap ‘'t Zal wel gaan’ geplaatste
stukken, zooals de eerste lezing van ‘Den Dood van Salomo’ omgewerkt voor den
bundel ‘Afwijkingen’, of uit ‘Romeo of de Minnaar der Liefde’, ongeveer gelijktijdig
ontstaan (en te vinden in ‘Janus met het dubbele Voorhoofd’). Nog andere opstellen,
om hetzelfde tijd-stip geschreven, wijzen op eene zorg om den vorm, die uit de
‘Laethemsche Brieven’ afwezig is.
Nochtans wil de schrijver niet verhelen dat de ingevende idee, de opwekking zoo
niet de aanleiding ertoe, van letterkundigen aard is. De sentimenteele grond zou
worden bevrucht door zaad van literatuur. De schrijver die zich, in die jaren, ter
zelf-ontwikkeling had gewijd aan nogal losse, zij het ijverige studie der Grieksche
letteren, had tot oefening de vertaling ondernomen van Claudius AElianus' ‘Landelijke
Brieven’. Het feit dat hij-zelf, sedert een paar jaar, met zijn broeder Gustaaf en zijne
vrienden George Minne, Valerius de Saedeleer en anderen, die hij hier erkentelijk
gedenkt, het Leiedorpje Sinte Martens Laethem, op korten afstand van de stad Gent,
bewoonde, schonk aan het werkje van den Helleni-
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seerenden Praenestijn eene uitzonderlijke, haast onmiddellijk-reëele
doorleefdheids-beteekenis: het genot dat hij erbij vond richtte zijn keus en scherpte
zijn smaak bij de jongelings-ontboezemingen die deze ‘Laethemsche Brieven’ in
eerste instantie zijn. Dat zij waard werden geacht te worden herdrukt, danken zij
echter in de eerste plaats AElianus. Dit wilde de auteur niet verzwijgen.
Oostende, 5 November 1921
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Janus met het dubbele voorhoofd
Aan
Emmanuël de Bom
deze verhalen
MDCCCCVIII
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Klein sermoen aan den lezer
Zoo ge, Lezer, zijt onder dezen, die in hun levensovertuigingen slapen mogen als
op een diepe peluw een zat-gezogen kind, en voert uwe gezette rechtschapenheid
langs de vaste paden van effene en rots-rustige beginselen: laat dit boek en zijne
onbetamelijke grapjes, die storen zouden, van den wrevel dien zij wakker-kittelen,
de voldaanheid van uw sluimer en de vriendelijke, maar bewuste strengheid van
uwe waak.
Maar is 't, naar mijne hope, dat ik u mocht zien monkelen om een epictetisch
boekje der zeden-leer, en, tevens, ernstig zien worden in-eens om 't malve bloemken
der plante ooievaarsbek: o, weze 't waar dat ge vindet in deze verhalen de onrust
van uw glim-lach en de aandoening van uw ernst!...
- Ge zult ze, deze looze geschiedenissen, door-wandelen als niet zeer-reëele
priëelen; ze door-zien als gebroken perspectieven; ze wegen in uwe hand, al-licht,
als helaas holle noten. Maar waar ze u zijn dit ironisch genoegen, vergeet dan uw
vermoeden dat ze me konden bewaren, aan mij, gekneed van eigen hand, de
liegende maskers van eene, in den grond onbediedende, bitterheid.
En ten danke weze u mijn wensch in deze gelijkenis: dat ge zoudt zijn, bij 't
goed-jonstig lezen, als wie, in
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nieuw-ontwaakte lente van zijn levens-tijd, dwalend ware in eene warande. Nóg
vertreden zijne voeten wat rottende blaêren; maar op hoogte van zijn oog staat een
jasmijn reeds vol van spichtige knoppen; en aan een donkeren omdraai van de laan:
zie, daar blankt en glanst hem tégen het oud-bekende beeld, dat uit een dubbel
gelaat lacht en weent te gelijk, van den Romeinschen Janus bifrons; en, is het in
wezen van marmer: de prille en jonge zon door-rilt het als frisch en spannend Leven.
1 Mei 1906
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Romeo of de minnaar der liefde
Toen we zijne gast-vrijheid hadden genoten, te dezen male, in zeldzame spijzen
en zwoel-aandoenden wijn, en na een korten slaap die zijn ongehuwde staat mocht
toelaten aan jonge lieden als wij, - de samen-komst was zonder vrouwen geweest,
- toen vroeg de vergrijsde, maar nog schoon-flinke Benvolio ons, of we de gewone
schaak-tafelen niet laten zouden voor den ruimen tuin, dien hij wees met rond gebaar
en glimlachende oogen, en waar draaiende schaduwen waarden reeds in den
naderenden avond, en de water-spelen, zoo ook het loover, geurende en zingende
koelte brachten. Wij hadden vreugde in eene gauw-toegezegde instemming, en
daalden naar de schakeerende glooiïng af der hoven, waar we hopen mochten, en ieder dacht aan dit rijk en rustig genoegen, - dat Benvolio verhalen zou.
De groene nacht zou dwalen weldra door dichte plantsoenen. Bij 't neder-treden
der wit-blauwende trappen uit de strakker-stille en verlatene zalen, zagen wij de
roode zon, die niet zeer hoog meer was. Zij laaide nog alleen over de kimmen der
twee-honderd cypressen die hier zwart-stoffig en onroerend stonden; maar hunne
toppen waren, evenals ze gloeiden daar-boven, gelijk zoovele heuvelen asch die
smeulen zou in dikke duisternis. De lagere
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takken lagen als vredige daken over den strengen stam, waar-omheen we
vergaêrden, grauw in stillen kring, tot men spreken zou. En alleen Benvolio ging
zitten in eene vergulde klaarte.
Want niet zoo dicht-geronnen was de donkerte overal, als onder deze boomen.
Er was zilver op de schichtig-rimpelende fonteinen die peerlemoerden onder den
waterboog, een felpen kleed van warm groen over effene zoden, en een brand van
goud op de Alpen, waar-tegen Verona groeide met gele en purperen vlakken licht,
van pleinen en gebouwen. - Zoo, in het diepsel waar we schrompel zaten onder het
welven van dompende schaduwing, zagen we laatste dage-gloor klimmen en schieten
langs de veel-dorpige bergen, die lichte plekken hadden, en, stijgend, effen werden
van éene onnoembare kleur. Daar-onder was, - waar deze tuin, bij trappende orde,
in neder-zonk - de Adige, die de kleur had van staal dat, na gloeien, aan 't koelen
is en watert in alle getaande kleuren van den regen-bogen. Zij was vlug en
kromvlietend zoo wij ze, te dezer plaats, immer kenden, klaar boven 't bruine der
vele buigende grassen die er groeien, en splitsen de witte wateren bij hunne groote
hoeveelheid, hier wassend in haar bed, woning der menig-vuldige alen. En
daar-achter, achter de hoogte der bergen, en ongezien bijna, de lucht, angstig-diep
en onveranderlijk, met alleen de lijnende paarse fazen. - Aldus zagen wij, in onze
vergaêrde en toch eenzelvige rust, ook rusten de stad, aan haren stroom, tegen
hare bergen, onder haren hemel; en, was er ijlte in ons omdat geen stoornis kwam
van planten of van wezens, dan van een verren vogel die vreemd-fluitend was, we
hadden vrede in dit
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oogenblik, en waren vroom bij 't voelen van 't bezinkend uur...
- Hoe kwam het dan dat éen onzer - afleiding ongewenscht en toch verlichtend ging spreken van smachtend-standvastige liefde! Had de zwaarte der wijnen te veel
in hem gewogen, en hij gerild wellicht bij de nachtelijke nadering? Was hij bewogen
misschien (een kikvorsch kwaakte) van eene herinnering door dezen avond gewekt;
wezen zijnen vercierden zin de beboschte tuinen, in hunne geheimzinnigheid, op
OEnone die smartelijk Paris beminde; of 't lispelen der bronnen op de schalke
Galateia; of de klacht van een nauw-gehoorden nachtegaal op het nadere avontuur
van een edel-meisje, heette Catharina van Valbone, waarvan Boccaccio geestig en
onfatsoenlijk verhaalt in den vijfden dag van zijn Decamerone? Of had het uur en
de verteedering van 't samen-zijn en 't luisterend noodigen der stilte hem genoopt,
te spreken en te verhalen van 't zoete en pijnlijke eener min?...
Wij schertsten - ouder dan hij, en meer ervaren - om zijne Thisbe die, op 't
oogen-blik der nadere bijeenkomst, den leeuw haar kleed liet en haar vluchten bij
den zelf-moord van haren Pyramus boette; en laakten de kilte van het water waar
Hero in verdrinken zou. Maar onze jonge vriend - het zal wél de wijn geweest zijn,
en eene onvoldoende siësta - werd gram, duldde geen spot, en wees, ter stichting
van elk, op de dichtere en nog niet verstorven gebeurtenis van Romeo's en Giulietta's
liefde en dood. Zag men dezer laatste's graf niet in den tuin der nabije
Franciskanen?...
Langzaam kwam ernst dan, en zwijgen; - alleen niet
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op den mond van gast-heer Benvolio. Hij zat daar nog in de laatste klaarte, en
glim-lachte. Zijne lippen waren van dof goud. Hij zei: ‘Gij hebt Romeo niet gekend,
zooals ik, die zijn vriend was.’ En wij herinnerden ons toen, dat hij het werkelijk was
geweest, en te goeder ure; - en, geerend het verhaal dat wij vermoedden, schoven
wij nader om Benvolio. En wij zagen, opziende naar hem als naar iemand waarvan
men eene gunst verwacht, zijne oogen die glim-puntten in de gaêrende schemering
om hem, zijn neus die stond tegen de in-buigende wangen als een boog-pijler tegen
een hellenden kerk-muur, zijn fijnen en lustig-gulzigen mond met de over-plooiende
hoeken; wij zagen zijn spierige schraalheid onder zijn zwart gewaad, en het draaien
der gebaren in zijne witte rustelooze handen. Benvolio was geen oud man nog,
maar hij vergrijsde, en niet vóor zijnen tijd. Wij zagen, vooral, zijn voor-hoofd.
En hij herhaalde: ‘Gij hebt Romeo nooit gekend.’
- Wij luisterden. De avond had een gerucht als van zoeten regen. Zijne woorden
klommen en daalden als zinderende bijen. Want zijn stem-geluid was brommend
en aangenaam.
- ‘Ik ben niet steeds geweest,’ sprak hij, ‘wat ik tháns ben. Uw eerbied, ik weet het,
gaat niet altijd zonder een glim-lach om mijn verduldigden twijfel-zucht, en dat mijn
achting voor de vrouwen me echter nooit tot een huwelijk dwong. Gij vindt me goed
gast-heer, omdat ik me op mijn gast-vrijheid nooit beroem; gij oordeelt me een goed
vriend, omdat geen eigen tucht me oplegt uw raads-man te zijn, ik grijsaard. En uwe
ouders, die
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me nochtans kennen van vroeger, zien mijne gezetheid, en wikken, met instemming,
mijn zin der maat. Zoo hebben zij genoegen, mij zelfs de jongsten uwer toe te
vertrouwen, die toch ben - laat ons zeggen - een losbandig vrijgezel, wen hij van
banden los is. En ik vind, om den wrével van dat vertrouwen, vergelding in úwe
jeugd die glim-lacht om mij... Zoo verhaal ik ook liefst ú, dat het stichten moge, en
wende naar bak-zijde, - al beeld ik me nu ook niet veel in van de les, - hoe wij waren,
en ík die dit vertel, op úwen leef-tijd.
Zoo zou u die arme Mercutio, de spot-vogel, de babbelaar, de dichter die zoo fijn
de wetenschap van het verband bezat tusschen werkelijkheid en fantazie, en zóo
'n groot vriend was, dat hij er, de schertser, van sterven zou, - Mercutio zou 't gezegd
hebben dat ik een spoedigen degen had, en veel ondervinding in de minnarij. Maar
verzwijgen zou hij, tevens, niet - ik hoop het, hoe zijn goed zicht het nooit hebbe
verklikt - dat ik toch steeds het geluk had, bij alle ding eene gelijkenis te vinden die
het potsierlijk maakte, of geestig, of aandoenlijk, of ernstig, maar die me in elken
gevalle weerde, als een scherm, voor al te dichte nabijheid ervan. En zoo heb ik wat ik met zorg heb gekweekt voor mijne grijsheid, en thans is de macht van mijn
zwakte - zoo heb ik me-zelf steeds kunnen zien in het vlak der noodige en juiste
verhouding. Bij 't hevigste drinken - verschoont me - wist ik steeds, uit besef der
omgeving en wil er me bóven te houden, te blijven núchter; en zoo werd ik vaak de
nuchterheid der makkers, die dreven op hun drift. Ik was van toen af, wat men zegge
van mijne snuivende opvliegendheid in rake en ware woorden: een rédelijk
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mensch. En dat liet me taámlijk vinden, en soms minder nog, wat anderen, in
antithetische en brandende - vaak aangebrande en kwalijk-geurende - beeld-spraak,
voor 't hoogste en schoonste roemden. En zóo was ik misschien een kleiner
édel-man; - want een edel-man moet niet steeds kalm over-leggen kunnen en
practisch zijn.
- Helaas, ware Mercutio maar meer als ik geweest! Want zijne ironie was als eene
dunne laag sneeuw over de aarde van zijn gevoel, dat er des te warmer onder
stoofde en gistte. Ziet ge, hij was een dichter die plezier had in koelte: koortsigen
houden gaarne ijs in de gesloten en brandende handen...
En ware 't Romeo geweest!...
- Gij weet: wij waren veel te-zamen. Van eigensten ouderdom en broeder-zonen,
genoten Romeo en ik dezelfde opvoeding. Mercutio, een Scala, neef dus des vorsten,
werd ons bij éen leer-meester toe-gevoegd. Zoo wies onze jeugd in stand-vastige
studie; wat Verona aan eigen grootheden had werd ons een nijvere trots, en onze
ijver was niet gering ze te leeren kennen en na-volgen, zoo ze daar waren door de
eeuwen, 'tzij in Latijn, 'tzij in de gemeene taal. Want onze prilste jonkheid had zich
gewend, deze stad, die onzer geboorte, te beminnen als wezende in de schoonste
streek van Italië, door het uitzicht, en de oneffenheden, en de bergen, en ook de
wateren. En niet het minst, ook in de letteren. Aldus, waar ik geschied-schrijvers,
te dezen grond geboren, als zijn Cornelius Nepos en Cassius Severus, of uit lateren
tijd, als Paridus en Parisius - minder in verdienste maar van innemende en geestige
waarneming - tot onderzoek verkoos, naast ter verpoozing, een Calvus Orator, was
de
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lieve lust van Mercutio, en zijne nieuws-gierige grilligheid, voor den pronkerig-fijnen
Catullus even-goed als voor Plinius kenner der natuur-wonderen, en niet het minst
voor Emilius Macer, vriend van Vergilius Maro, hier dicht-bij geboren ook, welke
Macer uitblinkt, zoo 't Ovidius getuigt, in zoete verzen over vogelen, grassen en
venijnige slangen. Maar Romeo's vlijt ging, hoofdzakelijk, - naast zijn gezwollen
neiging voor treur-spelen als die van een Pomponius Secundus, - naar de boeken
in de Toscaansche taal geschreven; en onder deze verkoos hij het Liederen-boek
en het boek der Triumphen van Francesco Petrarca, zelfs boven de Commedia, die
men de goddelijke heeft genoemd, van den vader Alighieri, die, zoo ge weet,
zich-zelf, door lang verblijf, tot Veronees miek; want onze stad is steeds vriendin
geweest van groote bannelingen, en hunne pleegster, al behooren hare kinderen
ook onder de hevigsten der Italianen.
Aldus was ons eigen-verkozen onderwijs; onze rijpende jeugd schakelde 't aan
het hanteeren der wapenen onder meesters van groote bekwaamheid, al hadden
ze niet geleerd nog een degen-opstoot te maken tot een vraag-stuk van reken-kunde;
en bij het oefenen in ons van godsdienstige sentimenten, in ons onderhouden door
een wijs man, Fra Lorenzo, die alleen te kwalijke liefde had voor eigen spraak-geluid:
ik wil zeggen dat hij gaarne zich-zelf hoorde redeneeren, en het overvloedig deed,
zooals wij hem dikwerf betrapten, als hij voor zich-zelven sprak over het aanbreken
van den dag, de onbestendigheid der liefde, of de wisselvalligheden in de
menschelijke natuur: arme man die, gaf hij wel eens verkeerden raad of raad die in
ònraad verkeerde, de verschoo-
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ning had dat zijn rede-kunde toch veel logischer was dan de omstandigheden het
waren; en dan,... hij was fleemend en zacht-streelend met blikken en beweging, en
zoo onschadelijk, en een aangenaam zoowel als heilig man, en een goed stoker,
ook, van fijne dranken.
Wij werden, in dergelijk verkeer, met dergelijke leiding, - gebonden onderling door
machtige en onwrikbare vriendschap, - tot mannen wier vlijt weldra den Staat
behooren zou. Reeds noopten de gebeurtenissen in de Stad even-zéer onze
aandacht, als onze minnarijen het deden. Ik spreek, wel te verstaan, van Mercutio,
die te licht leelijkheid zag waar schoonheid scheen te stralen, en zich-zelven, arme,
geleerd had den wevenden worm te zien in 't schitterendste zijden kleed en te lachen
omdat hij, éenige, aan dien worm dacht; maar die in zijn hart weende om 't
onbereikbaar beeld dat zijn bloed sneller deed kloppen in de aderen; - en ik spreek
tevens over me-zelf die, koeler, niet méer vroeg dan ik me-zelven geven kon. Maar
van Romeo kan ik niet zeggen dat de Gemeene Zaken bij hem naast die van Venus
kwamen te staan. Romeo - en ik zeg hem deze fouten niet tot verkleineering of uit
smaad toe, maar tot beteren luister van zijn edele gaven: zoo meet men de torens
aan hun schaduw; - Romeo, die, met zijn rijk verstand, de eerste had hooren te zijn
in 't zoeken hoe onlust, die vaak gebeurde, kon geweerd uit de stad, en, van uit zijn
gezag, onheil had kunnen keeren waar het zich al te dikwijls voordeed; - Romeo,
in zijne dadeloosheid, scheen zich de eenige taak opgelegd te hebben, zich-zelven
verderfelijk, van bloot nog verliefd te zijn.
Wat bracht hem tot zulke zwakheid? Had ál te

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

59
schromige zorg van zijne ouders, waardige edel-lieden die hem vergoodden, bij
hem gekweekt al te grooten gril? Verzonken in sonnetten, waar Petrarca in
vervloeide, had hij geleerd alleen te leven nog van 't zeep-water waaruit hij de ijle
bellen blies van zijn illusies? te teren op 't spel der vlinderende bijen liever dan op
den honing die vrucht is van hun spel? zich te vergasten aan het maal der wòorden
en niet te zien dat alleen dàden stevig voedsel zijn? - Arme mol der werkelijkheid,
alleen ónder de aarde der echte liefde zijne minnarij-gaanderijtjes gravend, was
hem líever het gedicht, dan hadde hem kunnen zijn de vróuw die het had ingegeven;
en hij dweepte in zijn warre-bol om de zuiverheid van Francesco's beminde, en
vergat dat die Laura moeder was geweest van elf gezonde, élders gewonnen
kinderen!...
Arme Romeo! - Hoe 'k ook verliefd soms was, en zocht dan eenzaamheid: toch
werd de dreef van zwarte vijge-boomen, die ge daar weet ten Westen van de stad,
nooit het gewone verblijf van mijne nachten, noch kweekte er mijn getraan een
overvloed van dauw... Thàns kan ik er om lachen, maar toen had ik mede-lijden om
zijn vader, ernstig man, die jammerde om 't onredelijk doen van zijn zoon: hoe hij
zich opsloot te elken dage in zijne kamer waar de geloken luiken hem 't sombere
van zijn smart zouden verbeelden, en die hij alleen verliet om des avonds te gaan
zuchten in het duisterste van 't bosch. En toen ik, zijn vertrouweling - Mercutio was,
om te lichten spot, hem vreemder, - naar de echte oorzaak dierf te vragen van zijn
dubben en zijn doen, was zijn antwoord, klaarblijkelijk in die zwarte eenzelvigheid
pasklaar gemaakt tot zulk doel-einde, zóo dubbelzinnig-af-
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slaande en toe voor mijn nieuwsgierigheid en geerige hulp, dat ik spijt voelde om
zoo weinig vertrouwen, of denken moest dat een al te groote vaagheid van gemoed
hem verbood duidelijker te spreken. En zoo was gegroeid bij mij het vermoeden,
dat de dichters hem hadden geleerd verliefd te zijn alléén, op wat hij houden kon
voor de Liefde. - Want láng reeds kenden wij hem in zulke ontstelde gesteltenis,
vóor wij mochten vernemen dat zijne min een wit had - heette Rosaline -; en waren
des te meer verwonderd, als we dat wit zagen keeren, in éen oogen-blik, op Giulietta
Capelletto...
- Maar dit eischt het verhaal der omstandigheden.
Ik wil het u voor-dragen, vermoei ik u niet te zeer.
Gij zult dus weten dat, te dien tijde - het kan thans veertig jaren her zijn - felle
veete Verona spleet in twee vijandige kampen; en men zal u hebben verteld hoe
aanleiding daartoe waren de twee elkander-hatende families der Montecchi en der
Capelletti onder de machtigste dezer stad, waarvan de eerste het licht gaf aan
Romeo. - Hoe was 't geschil begonnen? Het was zoo oud dat niemand het meer
zeggen kon; maar de tijd had het niet gedoofd; want, zooals een schimmel-vlekje
op een boom weldra over de gansche schors zich breiden zal en laten vergeten
waar 't eerste stipje begon, zoo had het dispuut gegroeid, had het geworteld, was
het tot telkens-opvlammende toorn en dieper-gaanden wrok zonder verpoozen
aangewassen; en niemand dacht er nog aan om eene reden te vragen. Gansch de
stad deelde in de wantrouwende vijandelijkheid; en de buurman beloerde zijn
buurman ter minste grief, zoo hij het houden mocht met een ander huis dan dat
zijner gezindheid. Dagelijks

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

61
vloeide bloed uit gekneusde schedels, waar de knechts van beide gezinnen
hand-gemeen geworden worden. Wij, edel-lieden, vaak ál te onbeleefd, bleven koel
en scherp als ontbloote degens tegen-over deze der andere partij, - zoo het dan
nog zóo erg niet werd, dat wij ons verlaagden het zwaard te trekken ten bate van 't
boeven-slag der dienst-baren die, met weder-zijdsche scheld-woorden en stompen
in lendenen en op neuzen, wel wat gemeen den naam huns meesters aan 't
verdedigen sloegen. En tot zelfs de Vorst, Bartolommeo della Scala, kapitein
perpetuëel, - hield zijn stand hem ook buiten de gemeen-plaats van een twist, en 't
princiep van zijn macht boven zulke botsing van persoonlijkheden: hij ging, zeer
menschelijk, aldra vreezen voor zijne princelijke onschendbaarheid. Was het niet
zóover dat men zijne bloed-verwanten ging hoonen en verkillen, bij gelegenheid
eens opstoots door de oude twee-dracht gewekt; en was hij-zelf met gezag en lijf
wel veilig tegen zulk dubbel-vechtend geweld van iederen dag?... Vorst Bartolommeo
was een voorzichtig man als het op leven en heerschen aankwam; wat hij den Staat
ook verschuldigd was.
- Nu dan, bij zulke dagelijksche weder-waardigheid, waar het hem gold om den
naam eens gezins wiens eenigen erfgenaam uit den oudsten tak hij was; en daar
zijne bewonderde schoonheid - hij was blond en hoog-struisch als een Vlaming uit
het land van Kadzand, en had blauwe oogen, over-vloedig haar en een vleezigen
krieke-mond - zou liefelijk hebben vermocht stiller te stemmen eene gansche
bevolking, zoo zijn wil het zijner bespraaktheid en 't dreigement van zijn wapen had
opgelegd: in zulke dagen was Romeo, meer dan ooit, verzwol-
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gen en draaiend op-gezogen in den kolk zijner gevoelerigheid...
Rosaline, naar wij eindelijk hadden geraden, was toen het kenter-beeld zijner
verliefdheid. Wij kenden ze wel, als eene jonge vrouw van zekeren stand, wier naam
echter licht knip-oogen verwekte. Al ging zij reeds in een kleed van hoogste
fatsoenlijkheid dat, voor wie goede oogen had, niet zoo ondoorzichtig was: Romeo's
luim had ze daar-en-boven gehuld in de dichtste pij der wreedste onaanroerlijkheid,
noodig bij de inbeelding van eene passie die, natuurlijk, desperaat moest wezen; en dát kon, zelfs bij wie zeer verdurend was, slechts een zoet-medelijdenden
glim-lach baren. Soms moest de wezenlijkheid aan zijne smartende fantazie wel
parten spelen; en men zal misschien niet verkeerd hebben vermoed dat zijne talrijke
buiten-huizige wandelingen niet zonder ontmoeting waren, des nachts. Maar Romeo
sluierde het aardsche zijner avonturen in het tranen-bepereld en zuchten-bewogen
waas zijner verliefde apophtegmata; en zijne beeld-spraak keerde in hart-roerende
hardvochtigheid, wat zijne eerbaarheid hem oplei te verzwijgen. Wíj echter, zijne
vrienden, maten aan eigen ondervinding den graad van eene niet al te moeilijke
min, hoe grillig ook mocht wezen de beminde: en Fra Lorenzo, niet vernuftig nochtans
en zeer onnoozel in zulke, voor hem ongewone, zaken, wist al te goed waar zulk
bootje heen zou voeren, en dat de haven niet ver-af was. Wat hem dan ook noopte
tot herhaalde, onaangehoorde berisping.
Want Romeo was koppig in zijne verliefdheid; hetgeen ons denken deed, een
wijle, dat zij échte liefde was, en dat werkelijk het bleeke en harde en slechte vrouwtje
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Rosaline hem martelde met ondankbare onverschilligheid en een tegen-stribbelen
- dat ons vréemd voor-kwam... Daarom verzonnen wij remedie. Daar hem de raad
op ander wild te azen, zijn blik de vrijheid van een goed oordeel terug te geven, en
het vergéten te leeren, ijdel bleef; daar ons pogen om met nieuw vergif het oude
onschadelijk te maken, niet slagen mocht; daar onze woorden van wijsheid bejegend
werden met woorden van tartenden dollemans-zin en de verzekering dat hij
gestriemd, gefolterd en afgemat was - wat echter zijn uitzicht, was het ook tragisch,
wel stellig tegen-sprak, - zoo zou dan Rosaline-zelve hem van Rosaline genezen.
En wij zochten 't middel dat ze hem afkeerig zou worden, en verfoeilijk.
- Het werd ons voor-bereid in een feest, dat de oude Capelletto ging geven.
De oude Antonio Capelletto was iemand, die altijd scheen te zijn in gemakkelijk
huis-gewaad. Hij was een keuken-piet, en kende de braad-spit vertrouwelijker dan
den degen. Hij hield van keuvelen, al was scherts van anderen hem steeds de baas.
Hij had een rond gezicht vol genoegelijke toegevendheid; en zelfs een Montécchio
hadde hij vergast op de weldaden van zijn kelder, zijn huis en zijne plezierige
domheid. Hij had den ijver der gedienstigheid, en wilde, wat het hem kostte,
vríendelijk worden genoemd door heel de stad. Zoo hield hij gelag te elken jare in
een bal en festijn ten zijnent, waar ieder, die in goeden geur stond, werd genood,
en waar men ook buiten uitnoodiging nog welkom heeten mocht. De jongelieden
wísten dat daar feest zou zijn voor hunne oogen en 't lichte fleemen hunner lippen;
zij ijlden er heen,
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verzekerd dat hun geen genoegen ontbreken zou aan geliefde edel-vrouwen. - De
rekbare en goed-willige nauw-gezetheid van dezen Capelletto - al hadde zijn vrouw
misschien anders gewenscht - liet er zelfs eene Rosaline toe, die, overigens, van
hem, en uit verren staak, eene nicht was.
Bij gelegenheid eener nieuwe partij ten zijnent: een gemaskerd feest waar
Rosaline, naar we vernamen, op verschijnen zou, zochten wij Romeo aan, er ons
heen te vergezellen. Een mom hadde verzwegen dat we waren Montecchi; en we
beloofden er hem zùlke schoonen te wijzen, dat zijne geliefde er ware geworden
een nacht-pit tegen de zon, een raaf onder de duiven. Ons doel was, hare
verslensdheid te vergelijken bij de eêlste botten der stad, die dàar zouden vergaêren;
wij wilden hem tevens toonen dat eene verduldige bloem menig-vuldige vlinders
om haar heen toelaat; zijn masker zou hem bewezen hebben dat Rosaline niet
ongevoelig was voor andere gezichten, dan het zijne. Dus was ons voorstel, dat hij,
- hoe ook, en natuurlijk, ongenood, - met ons bij 't festijn, en onder het masker, den
ouden Capelletto de eer zijner aanwezigheid aan zou doen.
Niet gemakkelijk was het, hem te over-reden. De luim-zelf, die rotsen hadde
geroerd, van een Mercutio, en het te niet doen van alle argumenten door scherpte
en geestigheid van elk zijner antwoorden, vermochten weinig tegen de looden kap
die Romeo zijnen schouders had opgeleid, van eene - zei hij - weinig teedere, maar
ongeneeslijk-overweldigende liefde. En hadden wij hem eindelijk bewogen,
niet-tegenstaande het stribbelen van ik weet niet welken droom en een vóor-gevoel
dat hij zegde niet
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bemeesteren te kunnen, meê naar ouden Capelletto te gaan: hij zwoer er zéker niet
te zullen dansen, zelfs niet, was zijne bedoeling, met die zoo wreede Rosaline: wat
nochtans ware geweest een goed middel van verteedering, niet-waar? - zoo die
wreedheid maar écht was, en écht de liefde van onzen Romeo!... Maar deze scheen
zich zóo te vermeien bij 't zinken in het slijk van zijn gewaande smart: er zoo'n plezier
in te vinden, al de knoppen van wat geluk had kunnen worden zorg-vuldig te knotten,
dat hij genoegen had zich-zelf het dansen te verbieden, wat hem opmerkelijk maken
zou, nochtans; en stond er óp het licht te zullen dragen in den optocht die ons naar
Capelletto's huis voerde: symbolieke houding die hem goéd paste, vond hij...
- Het feest was van voortreffelijke ordonnantie, aan lichten, gerechten, en
hoofschen dans. Ontving ook Capelletto op eene wijze en met woorden die eêlder
konden zijn: zijne gulle rond-borstigheid liet gaarne vergeten de gemeenheid van
zijn schertsend vermoeden, dat wie in 't dansen geen genoegen had, dit zeker wijten
moet aan lik-doorns en ekster-oogen: zooals hij, uit vriendelijkheid en tot
aanmoediging der weêr-spannigen, onderscheiden malen zei. - Maar onze aandacht
was niet hoofd-zakelijk voor de ontvangst, of de heerlijkheid van 't feest, noch om
het smachtend draaien van de paren, of 't genoeglijk kouten der ouderen langs den
wand onder de luchters, of de wijnen en vruchten der schinktafelen: zij dwaalde,
onder het voorzichtige mom, rondom Romeo, zijn zwaar gemoed, en zijn doen
tegenover Rosaline. Wij volgden hem tusschen de dansers, zagen zijne
onverschilligheid om de schoonste danseressen, en
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- waren verwonderd, hem in eens stil te zien houden, onroerbaar, nog vóor hij zijne
beminde had mogen zien of bereiken... Wat mocht hem gebeuren? Hij trad een
dienaar nader, wees hem eene jonk-vrouw, werd met schouder-ophalen beantwoord.
En dan, ineens: wij zien hoe zijn oog haar niet meer verlaat; zijn blik waart om haar
prillen leest, om de buigende lijn der blonde haren, om de lage en dalende
schoudertjes, om de glijdende heup die spant in de witte zijde. Hij zal haar volgen?
Neen: maar zijn lichaam plooit naar 't deinen van haar dansen. Hij neigt voor-over
waar zij verwijderen gaat. Zij draait traag: zijn blik draait om haar henen. Wij zien
zijn lippen open, van hem die ons zelfs niet naadren zag... En Mercutio zegt júist,
als hij me toont hoe in Romeo de lief-hebber van mooie meisjes wel weêr aan 't
likkebaarden kon: had hij niet in-éens Rosaline, en zijn eeuwige liefde en smart, om
deze nieuwe ontdekking vergeten?
- Wij spreken hem aan, vragen hem schertsend om zijn liefje. Hij antwoordt als
het meest-bewerkte sonnet, - níet op onze vraag, maar om te roemen de schoonheid
der maagd die daar even zijn opmerken boeide... Arm slacht-offer der schoone
woorden! Hij noemt haar een juweel, een duif, wat weet ik al. Reeds vreest Mercutio
dat de blik des kenners weêr gaat onder moeten doen voor 't gesnap van den
rijmelenden Petrarcist; dat Romeo weêr den lust zijner oogen zal verdrinken in het
meer zijner rhetoriek; - al voelt hij verwonderde vreugde, Mercutio, als ik, om het
in-eens verwaarloozen van Rosaline. Wèl dachten wij: is dít nu en aldús, die liefde
waar zoo zwaar hij onder boog, en thans zoo lichtelijk afge-
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worpen om 't bemerken van 't eerste voorbij-wendend meisje? Is hij in-éens haar
wreedheid moe; wil hij in-éens vergeten dat hij zich mooi-sprakig beloog?...
Intusschen beloog hij weêr zichzelven met de hachelijkste beeld-taal. “Och,” zei hij
ons bij deze nieuw-ontdekte schoonheid, “zij leert der toortsen hoe zij breed branden
zullen! Ziet hoe ze hangt op de wang van den nacht als rijk ornaat in 't oor eens
Ethiopiërs!” En wij lachten, te hooren zijne bewondering met zúlke onrechtstreeksche
woorden gezeid, - maar hadden toch vreugde, daar we meenden zijn hart plots van
valsche verliefdheid te hebben geruimd, en naar we zagen hoe jammeren in loven
keerde.
Zij wies, onze schertsende vreugde, toen wij merkten hoe hij de jonk-vrouw
ná-speurde en weldra, - zij van dansen vrij, - naast haar was en ze tóe-sprak, en
voer met haar te nieuwen dans (te dezen met den hoedken: op zijn plaats, niet-waar,
bij een Capelletto-feest), al was daar heel dicht bij Rosaline, en al loerde om hem
heen de kater-glurende achter-docht van Tibaldo, die zonder masker ging wen hij
was van het huis der Capelletti, en meer dan wie hevigen hekel had aan elken
Montecchio: een vechters-baas naar de nieuwe wijze, die zich schoeide op
Franschen leest en kleedde met Fransche aanmatiging, loensche oogen draaide,
een stuggen snor droeg waar wij dezen schoren, en steeds staal-koude handen
had; goudvlieg die brommen kon in vervelendste terging; die de fijne manieren te
dien tijde aanvoerde als dringende leger-benden een moedig kapitein; duëllist naar
al de regelen, wiens grootste trots het was te bewijzen, dat hij deze regelen kende,
en zou gestorven zijn om dit bewijs te leveren. Ik had reeds, bij vroegere gelegenheid,
dezen
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edel-man, die van zijn adel een bits-gekweekt beroep had gemaakt in vechten en
hoofsch-zijn met arrogantie, ontmoet en degen gekruist. Thans zag ik hem keeren
om Romeo. Had hij hem voor een Montecchio herkend? Gold het misschien om het
meisje? - Ach, hadde ik tóen geweten!...
Gelukkig wendde hij af, op 't eigenste oogen-blik dat wij zagen hoe vriend Romeo
het aan-dierf te kussen zijne schoone aanhoorster: vrij-postigheid niet ongewoon
bij niet-verliefden; maar Romeo?...
Toen nu het bal geëindigd was, en wij weêr - nadat de oude Capelletto met de
rondste woorden bedankt had voor eene aanwezigheid die zoo schadelijk moest
worden, - jonker Romeo, die ons had vervoegd, lach-vroegen hoe 't met zijn minnen
stond, antwoordde hij in terug-getogen geest-drift, “dat hij zijn leven in pand geleend
had voor de vijandelijkste schuld”. Meer zei hij niet, en met zwarte passen ging hij
verwijderend. - Speelde dan nog, meenden wij, die Rosaline hem in het holle hart,
nadat wij hadden gezien zijn fraaië doening om eene andere vrouw? Of had hij
alleen na-ijver willen wekken, en meer lafkoozende liefde, bij de roofster van zijn
hart? Kon hij dan, kón hij dan Rosaline, met ál haar torve gruwzaamheid, bij niets
of niemand in der daad vergeten?...
- Onze nieuws-gierigheid groeide aan met onze verwondering, en onze
red-vaardigheid, reeds moe, ging weêr overeind, als wij den daarop-volgenden
avond met den in-zwijgen-gehulden Romeo door oude en verlaten straten, na doode
zon, tusschen de koelte van tuin-muren wandelend, hem in eens verloren, daar hij
even achtergebleven was. Wij gingen terug, zochten hem, riepen
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hem, bezwoeren hem bij 't oog van Rosaline; Mercutio had geen woord te kort om
een bits antwoord te lokken dat ons de schuil-plaats wijzen zou; maar... wie zich
niet vinden laat, wórdt niet gevonden. - Wat geschiedde dan toch alweêr met iemand
die vermocht zoo opeens te verdwijnen?... Wij zouden, wachtens zat. ons bed
opzoeken: licht smalend om wie, wellicht, genoegen had zijn luimen te schansen
in 't tak-werk van een of anderen boom; of te rillen, naar 't eischen van zijn gril, in
killen nacht, wijl de veder hem wachtte; - toen we plots, tot ons verbazen, wisselen
van stemmen hoorden in den tuin dien we langs waren, en, niet moeilijk, de
gezwollenheid en 't weinig-verholen vol-geluid van Romeo, schrankend met stil
fluisteren, ingetogen, eener vrouwe-stem, vernamen;... en dezen hof voor dien der
Capellétti herkenden.
Wat dan? Dadelijk, onmiddellijk: 't beeld van op de dans-partij; Romeo keuvelend
met het mooie witte meisje; 't buigen van leest en schouders bij dien kus; en... “dat
hij zijn leven verpand had aan zijn vijand.” - Wij verbaasden dat we niet vroeger
Giulietta, ons weinig bekend overigens, hadden geraden aan die schuchtere
schoonheid, aan de prille linkschheid der cierlijk-geleerde manieren, aan 't bloode
gebaren der jong-lange armen, aan 't wenden van 't ontluikend lichaampje op
schromig-schuivende voeten; en tevens in 't vertrouwen van zuivere oogen, in 't
vochtig beven van open lippen, en, bij den kus, de schaamte van haar wang...
Romeo, Romeo! -...
- Men sprak niet van haar, dan met teederen eerbied. Hare moeder, die deftig
was en zich bij deftigheid nooit vergiste, had haar gekweekt tot een huwlijk-reede
jonkvrouw. Maar wíj hadden ze gezien huwbaar uit heel
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haar schoonheid, met al haar geerige schuchterheid, en 't zwenken van haar leest
bij 't vreezig over-geven aan wien haar droeg ten dans. Zij was zeer jong nog, kon
worden een veertien jaar. Toch zou ze trouwen, hadden wij gehoord, wel spoedig
en werd aangezocht door een braaf en eerlijk jongeling bloed-verwant van den vorst:
den naïeven Paris, dien we soms met ons schertsen prikten, en die dan ineen-kromp
als een aarde-worm: want hij had last aan antwoorden, al was hij ook een fijn
edelman. Dit alles schoof ons door den geest als 't flitsen van een plots-draaienden
degen, als wij daar vernamen 't fleurig fleemen van Romeo's stem,... in dezelfde
woorden die hadden moeten dienen, waarschijnlijk, om te winnen het hart van
Rosaline. - Ach Romeo!...
Wij luisterden vlijtig toe. Zijne verliefdheid ging in de probaatste beelden. Nog
vóor Giulietta, naar we gisten, had kunnen raden wie zóo belust op avonturen was,
dat hij de vermetelheid had getoond de steilheid der muren en de wapenen der
huis-bewoners te trotseeren, - maar wordt gevaar niet steeds met liefde beloond?
- heette zij reeds, uit goed-geoefenden mond, de Zon van een Oosten, dat was heur
slaap-vertrek. En aldus ging het voort: gedachten-goochel in plaats van gevoel, o
jonge lieden, en even gevaarlijk als woorden in plaats van gedachten...
Maar hoe zuiver, daarentegen, de simpele fluistering van Giulietta. “Ach mij!”
sprak ze; en wij verstonden, getroffen, de bezorgdheid om eene liefde die even
noodlottig had kunnen worden, als onoverschrijdbaar. - Wat wilt ge? Ze was rijp, ze
was nieuws-gierig, ze zou beminnen; en Romeo was schóon. Hij heeft haar
opgemerkt,
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vóor zij hem merkte: is dat niet vleiend? Hij spreekt haar zeer hoofsch aan: ze bemint
hem reeds.
Maar mét de geboorte van haar liefde, wordt de angst gebaard: is Romeo de zoon
niet van haars vaders aartsvijand? Zij aarzelt, weent om dien naam van Montecchio,...
- zij móest beminnen: zij was váardig... Want elke appel valt bij zijne rijpheid...
- Terwijl ging Romeo's woorden-spel, haast hatelijk. Hoe hij hier kwam? Wel,
natuurlijk, op de vleugelen der liefde. Of hij het zwaard niet vreest, mocht men hem
vinden? Och neen, maar wel de schichten van Giulietta's oog. En daarenboven, is
't niet beter daadlijk te sneven onder haat, dan kwijnend te leven onder liefde?...
Want ziet ge: zijne liefde belette geens-zins zijne spitsvondigheid...
- Doch Giulietta had alleen gehoord dat hij haar bemínde. Zoetelijk beschaamd,
bewondert zij hart-kloppend zijn moed, en voelt zich zoo schámel, en toch... de
zíjne. Het moet zijn geweest, in haar, als een klein piepvogelken: het ontwaakt,
kleppert de wiekjes, tjilpt met een kriep-stemmeken van angst en van vreugde... Zij
aarzelt een beetje. Ze is bedeesd om haar vroeg spreken; om heur hart, ál te open,
en dat heur moeder... - En hoe klopt het in hare slapen om beschroomde
onzedigheid... Onzedigheid? Want, ja, heur moeder zou dit wel onzédig vinden,
niet-waar, en - misschien ook wel Romeo? Zal hij haar nog beminnen, na ongepaste
lichtzinnigheid van al te spoedige bekentenis?...
Of hij! Ziet: daar moeten, meent hij, éeden op af. En hij zweert schallend bij de
maan, bij de...
Maar Giulietta is bàng voor eeden. Haar vrouwelijk-
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heid vreest, onbewust, dat zij bewijs zijn, vaak, van eigen twijfelen: men vraagt geen
hulp bij zelf-geweten eigenkracht, noch getuigen ter bewondering van eigen daden,
dan als men er heel trotsch op is. - En heel prat moest Romeo wel wezen, dat hij
zoo mooi beminnen kon, en zóo naar alle regelen, van dichters en edel-lui
gedecreteerd; want steeds en steeds maar wilde hij er eeden op doen... Wáarbij
wilde dan Giulietta, daar hij bij zweren zal?...
... - Ge moet niet lachen, jonge gezellen. Aldus was Romeo; maar gij, al houdt
ge liefde misschien alleen voor eene slechte gewoonte, en gaaft er niet te vaak aan
toe: zijt ge geen mánnen, en deedt ge - al beschuldig ik u niet van even-laffe
zelf-begoocheling - bij gelegenheid niet als hij? Want wij kennen - hebt geloof in rijk
ondervinden - buiten het huwelijk dat ik niet bevoegdelijk weet en eene soort
dankbaarheid die komt met de oude dagen, geen oprechte liefde dan de dríftelijke,
en betooien ons meestal, deftigheidshalve, en bedriegen ons-zelven met wat we
hebben begrepen van vrouwelijke teederheid: smachtend verlangen en bange
nadering, vreezen en zich overgeven, blijde op-fonteinen en angstig krimpen te
zelfden oogenblik, van wat, in zulke antinomieën, misschien de éenige schóone,
en zeker de éenige wáardig-menschelijke liefde is, zoolang ze spelen en beven en
zinderen blijft in 't teeder vezel-weefsel der loutere gewaarwording, als bij de meeste
vrouwen dóorleeft in gansch hun leven, en bij eenige begenadigde mannen in hunne
jeugd; maar de jammerlijkste der vertooningen wordt, en de hatelijkste zelf-belieging
bij ons die, alle zenuwen af-gesloten, beredenéeren waar anderen
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gevóelen, en aldus met onze hérsenen beminnen, en aldus alleen méenen verliefd
te zijn. Mogen wij zeggen, dat wij werkelijk de trilling, den bliksem-schicht der
inéens-gewekte min nog kennen? Ach, onze oogen hebben te goed geleerd te
schiften en te onder-scheiden, onze onder-vinding kent te goed het schoone uit het
leelijke, dat we niet kiezen zouden, vergelijken dus, en dus niet zonder onze réde
te werk gaan, - al weze 't dan ook met wulpschen onder-grond... wat de zaak niet
mooier maken komt, noch edeler. - Aldus spreek ìk, Benvolio, die geen lichtgeloovige
ben, en, liever dan het huwelijk te ontheiligen met eene leugen, heb verkozen vrij
te blijven van alle liefde, buiten wanneer ik in mij schrijnen voelde den wrangen lust
me-zelf eens bespottelijk te vinden; of, natuurlijk, wanneer ik...
- Maar ik keer tot Giulietta terug. Beter dan al 't gesnap van Romeo, had haar
geroerd het gevoel dat ze hem bemìnde, en, al was bij haar de vrees niet dood dat
àl zijn beeld-spraak was een mantel om een schim, ik wil zeggen veel leugen om
weinig liefde, - maar niet lang toch kón ze daar-aan gelooven: beminde ze hem
niet? - zij bevroedde dat alleen, en zoo gauw mogelijk, een huwelijk hier wit en
eind-doel zijn moest. Want liefde is voor vrouwen geen spel, of zij zijn slechte,
vermannelijkte vrouwen. Zoo ze eerbaar minnen, eischen ze eerbaar besluit. Zijn
ze overigens niet steeds practisch op dit stuk, en legt de bewustheid van hare
ondergeschiktheid, hoe macht-rijk deze zij, haar niet op dat ze zékerheid zullen
hebben? Want wispelturigheid en fantazie zijn hier meest-al mánnelijke
hoedanigheden; al erft ze de vrouw, als weêr-wraak ook, soms lichtelijk over...
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- 't Besluit dan, naar we mochten hooren, van 't golvend gesprek, nu gezwollen bij
Romeo, dan zachtelijk deinend en vleiend-vliedend en wijlend bij teedere Giulietta,
werd dat ze áf-spraken - na duizend-herhaald vaarwel, keeren en vergeten waaróm
men keerde, beiden en schoor-voetend scheiden, en keeren weêr - hoe volgenden
morgen het bruidje den lieveling iemand zenden zou, te weten wanneer het huwelijk
in kon worden gezegend.
'tGeen ook geschiedde: wij stonden samen, 's anderen daags, ter Plaats,
vlug-geestige Mercutio, ik, en messor Romeo, - die zóó van luim gekeerd bleek dat
wij er zeer gelukkig om waren, - en keuvelden gezamen, als ons in 't gemoed voer
een dikke en glanzende vrouw, zeer roodhuidig en vet-lippig, en met oogen als twee
kleine krente-druifjes. Zij had veel spraaks, op heel gemeene wijze, en niet zonder
geile ingeving. Zij vroeg om Romeo, na eenigen omhaal, onder den scherts van
Mercutio. Wij dachten eerst aan eene dier koppelaarsters - zij droeg veel klater-goud
om hooge borst en korte polsen - die toen niet minder talrijk waren dan altijd: maar
zouden vernemen dan, dat ze was Giulietta's voedster, - zonder dat wij de keus
ervan bij de deftige dame Capelletto konden goed-keuren. Want deze voedster was
eene zeer mindere vrouw, babbel-dol en van ál te lossen kout om gewoon gezelschap
te zijn van zoo edel meisje, dat bij haar al veel had moeten leeren, veel raden aan
verborgen lusten uit haar gesprek, en zóo heftig - wie weet? - verlangen naar spoedig
huwelijk uit hare dubbel-zinnige gezegden. Want was Giulietta zeer verstandig, ze
was pas der minne geboren, en, natuurlijk, nieuws-gierig.
Zeer ingenomen dan met haar eigen, op deftigen maar
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toch vriendschappelijken toon - zij was geen dienst-bode! - ging nu het snateren
dezer voedster bij de luisterende aandacht van Romeo. Wij zagen, ons verwijderend,
dat het ging over ernstige zaken. Haar hoofd bewoog onder wuivende pluimen.
Romeo stond als een bloode schoolknaap. Er werd een niet-geweigerde fooi
toe-gereikt; de voornaamheid-in-de-kleêren der oud-minne groette en boog en
groette, tot ze af-voer als een wind-gezwollen zeil, maar statiglijk, gevolgd door
haren knecht; want zij had een waaier-dragenden knecht. - Romeo, hij, stapte
huis-waarts, het hoofd vroom in kommer gebogen. Dat moest de af-spraak geweest
zijn voor het huwelijk.
- Want ja, tot zulke domheid tóe dreef Romeo zijn liefde-theoretiseeren. Slacht-offer
weêr van wat hij zichzelven heeft wijs-gemaakt; dwepend met eigen dolle
minne-waan; éen ingebeelde passie thans waar hij, bij ander verloop, zou zijn
geweest de braveerende held van een minne-koozerijtje met 's vijands dochterken,
is de echte liefde van 't meisje Giulietta hem zóo de meester, dat hij, die toch een
man moest zijn, heur naïef verlangen, echtelijk verbonden te worden, maar dadelijk
inwilligt, zonder denken noch wikken dat hij aldus, noodzakelijker wijze, hun beider
ongeluk parmantelijk bewerkt. Want hadde opréchte min hem niet verbóden, te
gaêren over Giulietta's hoofd de wolken die zulk onweêr bereiden moesten? - Maar
zijne kop-liefde had het nog zóo-ver niet gebracht, dat ze bezorgdheid waar'
geworden om zijne overijld-gekozen bruid! En dom-weg, in plaats van zich-zelven
en zich-zelven alléen, offert hij ook Giulietta zijner verliefdheid op, - en zij gáan
tróuwen...
De plechtigheid had, heimelijk, eigensten na-middag
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plaats: Romeo talmde niet in liefdes-besluiten. Fra Lorenzo leende er toe zijne ál
te groote bereidwilligheid, zijne cel en zijn zegen. De man zag gaarne dat Romeo
in den echt trad, bang voor wel-gekende onbestendigheid en 't heksend oog van
verder-mogelijke Rosaline's. Hij dacht: dat is de veiligheid zijner ziel. Hadde hij maar
wat dieper verstand gehad van meer-wereldsche zaken, dan van deze
mooi-geestelijke!...
Want zulke avonturen, té dol-zinnig, moesten verkeerd verloop hebben. Het bleef
niet uit, en brandde los op volgenden dag reeds.
- Ge moet weten: het zal wel geweest zijn dat verwaande en verwende Tibaldo
onder de mom Romeo op Capelletto's dans-feest had herkend, want deze had van
hem, in een brief, veel smaad en scheld-woorden, zeer uitdagend, ontvangen. Prat
op zijn hoedanigheid, de verwante te zijn van zoo schoon meisje als Giulietta, en
achtend geen beter cement te bestaan voor een veete dan 't bloed der tegen-partij
- want het geschil was voor hem wel-kome en dierbare stof voor snoevend gepoch,
- nam hij voor persoonlijke beleediging, dat Romeo te zijnen oome had durven
verschijnen, en draaien om zijne nicht. En hij was niet bij foute gebleven, het hem
onbeleefd te melden. - Zijn schrijven had Romeo, onachtend of te verliefd, en in
allen gevalle te onvoorzichtig, gelaten zonder antwoord. Hetgeen zwaard-sleepende
Tibaldo onaardig vond, en niet náliet, op dezen morgen, bij een ontmoeten, Romeo
bekend te maken met veel hanerig geschrei...
Romeo, nauw getrouwd, en, na eersten huwelijks-nacht, daar te
menschlievend-dichterlijk toe gestemd, scheen
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geen genoegen te willen vinden in vechten. Liever bejegende hij den aanrandenden
tegen-kanter, zijnde thans zijn bloed-verwant, met woorden van, in-der-daad, al te
makke vriendschap, die laf waren als eene onder-werping. - Mercutio, aanwezig
en, ongewoon, razerig in-éens, wilde het niet langer dulden. Het flitsen van getrokken
degen: hij was Tibaldo de man, té plots dat wij, verwonderd en beangst, hem stillen
mochten; te hévig, dat hij in te houden was. Wat ik trachtte hunne wapens te vellen,
en hoe mooi ook Romeo, zeemerig tusschen-komend, ze bezweren mocht: 't gevecht
woei áan met slechten ijver; de vaste pols van Tibaldo dreef 't vluggere gespeel van
Mercutio achter-uit; 't pareeren laat dra geen weren meer toe; geen aanval mogelijk,
die vooruit treedt; nog alleen wat looze steken nu; - tot wanneer Tibaldo hem in éen
stoot, - bij Romeo's onvoorzichtigheid die, war-hoofdig, tusschen beiden kwam
springen, geholpen - onder dezes arm van een punt-stoot trof, raak en doodend...
Thans, bij zicht van zúlk bloed, kwam, gelukkig, Romeo's eigen wezen te boven:
zijn hart-klop stijgt tot woede; slechts zijne kling zou wreken wie stierf om zíjne
lafheid. - Tibaldo, gevlucht eerst, keert weêr ter plaatse; - maar op geen zoete
woorden wordt hij thans onthaald: en fél is Romeo's degen, die, sterk gevoerd, hem
tegen-jaagt, treft, velt en straffe brengt.
't Volk, toe-geloopen, - onze Romeo, bij geluk, niet zonder verbijstering, gevlucht
- bracht ook hier-heen den Vorst (die gaarne zelf de zaken deed der gerechtigheid),
nevens Montecchio en Capelletto en beider echtgenooten. Gij weet dat Mercutio
was 's vorsten neef;
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reden om strenge straf op Tibaldo; dat deze viel onder Romeo was hem echter
genoeg. Nochtans achtte hij goed Romeo te verbannen, om niets toch ongestraft
te laten; al vroeg gravin Capelletto ook voor hém den dood. Aldus was de vorst: een
recht-vaardig man, - en het verhaal van 't gebeurde, dat ik had gesproken, was
misschien in deele reden tot deze, nog gelúkkige, uit-spraak. Want mijn vriend was
der dood niet noodig, omdat hij gedood had; en 'k hadde hem eerder gestraft om
geen vróegere tusschen-komst, vóór 't vallen van Mercutio: de ongelukkige die
sneefde, helaas, omdat hij even uit zijn hermetisch stelsel van spottend eigen-weer
getreden was...
- Stelt u maar vóor, hetgeen u gemakkelijk is, dat in Romeo's leven in-eens een
omme-keer, en een ernstige, plaats heeft. Tot op dien dag heeft hij geleefd in zijn
hersen-kas, in de poppen-wereld zijner fantazie, in de cerebrale gebeurtenisjes
zijner opvolgenlijke verliefdheden: thans staat hij in eens voor den drie-koppigen
Cerberus eener drie-dubbele werkelijkheid: hij is gehuwd; hij doodt Tibaldo; hij wordt
verbannen. De eerste wezenlijkheid zal zijn ál te hoog-wiekende minne-vlucht wel
wat dichter bij de aarde gebracht hebben, en hem tevens door andere, hechtere
banden - die van gemeen gevaar en dichtere eenheid - dan 't peerlen-rag der
glinsterende woorden hebben gebonden aan Giulietta. De tweede is nieuw venijn
in de vijandschap beider gezinnen, en zal de kloof niet dempen - waarin zijn
gedachte-liefde tháns wel ónder-gaat! - die ze scheidt, noch verzoening
vergemakkelijken. En de derde werkelijkheid, de banning, de verwijdering van
Romeo, maakt die verzoening gansch onmogelijk; had hij gehoopt dat, na het huwe-
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lijk, de macht der noodzakelijkheid, der onoverkomelijkbestaande toestanden, hem,
met wel wat woede misschien van wederzijds, eindelijk toch den openbaren
echt-genoot van Giulietta hadde gemaakt: thans zou zijne verwijdering hem
verbieden, stil-aan vrede, en dáardoor erkenning van zijn huwelijk van beider wege,
te bewerken.
- Ge meent: zulke wederwaardigheden maken hem verstandig. - Het en gebeurde
nochtans geens-zins. Noch het huwelijk dat hem plichten op-lei tegenover zijne
vrouw; noch zijne liefde, zijn hóoge liefde; noch zelfs een nacht dien hij met Giulietta
door-bracht, en hem dichter nog aan haar moest hechten, deden, dat hij middel
schafte om zijn verbanning te keer te gaan. En het ware toch niet zoo moeilijk
geweest: hadde ik of anderman hem niet de schuil-plaats geboden, die hem had
toegelaten nachtelijk zijne genoote te bezoeken, en over-dag, in 't geheim, openlijke
bevestiging van hun staat te veroorzaken? Had ík bemind als hij... beweerde te
doen: ik waar' gewis gebléven. De straf des hertogs noemde ik, niet-waar, eene
gelúkkige straf. 't Heete hoofd van Romeo kon dit geluk niet bevroeden. Denkend,
misschien, dat verbanning een goede toets-steen der liefde is, zoo eenige dichter
allicht heeft mogen beweren, verkoos hij, niet-tegenstaande min en echt, uit te wijken
naar Mantua. - Mantua is een liefelijke stad, gewis. Maar ík had, ook bij geváar, de
gelíefde gekozen...
- Zoo vertrok Romeo. Fra Lorenzo, een man met eerbied voor de wetten, suste
zijne zuchtende opoffering met de verzekering, dat hij raad zou schaffen en nieuws
zou melden bij een gedienstigen mede-broeder. En wanhopige Romeo geloofde
het, - helaas niet ten zijnen bate.
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- Vertrouwen, ziet ge, is een goede deugd, als men alleen in zich-zelven vertrouwt.
Gij gaat het aanstonds leeren...
Nauw was Romeo verbannen, Tibaldo koeler van wezen en aard, en, even, het
openbare dezer geruchten gedoofd geworden, of, naar algemeene mare, vernam
men dat rond-borstige Capelletto, die van geen treuren hield, heel precies Giulietta
had verloofd aan den rond-billigen Paris. Gij weet het: het was een jongen, wit en
zoet als een bloem-kool, en die stoofde in zijne eigen gevoelige zoetheid. Het was
een aandóenlijk edel-man, hoewel toch een édel-man. Hij had geen uitzicht op
eenigen baard, en dus geen last aan scheren...
- Zulk nieuws, van deze verloving, baarde geen verwondering, dan om 't over-ijlde
ervan: neef Tibaldo pas gestorven, zou reeds aan feesten worden gedacht? Maar
Giulietta's treuren om Tibaldo was - dachten dikke Capelletto en gravin Capelletto
die was vol waardigheid, en beiden niets van Romeo wisten - té heftig, om langer
uitstel te vergen voor een echt-feest, in der stilte, dat troost wel brengen zou in haar
ontvankelijk gemoed. Paris had, zoo-niet aan Giulietta-zelve, dan toch den graaf
zijn liefde zóo aandoenlijk bekend, en der gravin zóo een handje te voren af-gebedeld
- hij was daarbij van uitstekende familie, - dat het nieuwe bruidje met hem niet kón
dan gelukkig zijn, en haar verdriet wel gauw gebluscht.
Het nieuwe bruidje moet echter, naar mijn vermoeden, niet zoo spoedig bevredigd
zijn geweest. - Arm meisje Giulietta!... En het verwonderde mij zelfs niet, hoe
smartelijk het me ook zou treffen, enkele dagen later,
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op dien voor 't huwelijks-feest bepaald, te vernemen dat men Giulietta levenloos te
bedde had gevonden, en naast haar 't fleschje wiens inhoud haar van Paris en van
de schande was komen redden. Tegen-stribbelen had niet vermocht den wil van
hare ouders te keeren; 't besluit was genomen, en 't heette: te haren bate;... van
haar die vroeger echt-verbond toch niet bekennen kon, dan zoo Romeo dáar ware
geweest om man-haftig zijne vrouw te verdedigen, en openlijk te bekennen dat zij
de zíjne was. - Arm meisje Giulietta!... Maar Romeo had beter gevonden moed-willig
te scheiden, om naar Mantua treurende philosophie te gaan kweeken: het paste
hem zóo, te lijden om zijn liefde!
Intusschen zou Giulietta voor hem sterven, offeren in eenvoud een leven, dat hij
hadde gered met eenigen moed. Want wát had hij te vreezen, om niet-nakomen
van 's vorsten bevel? Was deze niet mild-dadig gezind tegen-over hem, die gewroken
had zijn neef Mercutio, en, bij de bekentenis van zijn huwelijk, de veete hadde
gedempt die gansch de stad deed razen? Hoogstens ware hij nieuwe verbanning
tegen-geloopen, - maar dan ware hij niet alléen vertrokken! En wat kon het hem
schelen dan?... - Thans sliep, hem getrouw gebleven, voor eeuwig Giulietta...
- Althans zóo dáchten wij, en betreurden het, niet wetend toen dat alles was een
grapje maar van Fra Lorenzo. Deze man vol ijver en compassie - God schenke hem
vergiffenis! - had het verzonnen, als zijnde een goed red-middel tegen het huwelijk
met Paris en de weduwschap van Romeo. Het bevrijdde Giulietta van den eerste,
en schonk haar den andere terug. Het was een
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goede list bij zijn sluwheid en dienstvaardigheid bereid. Het zou hem dankbaarheid
verschaffen, en hij hield ervan dat men hem dankbaar was: het was een zoo goed
man! Radelooze Giulietta dan had hij een drankje verschaft, te nemen 's nachts
vóor het huwelijk en dat haar enkele uren dood-slaap zou verschaffen, tot wanneer
Romeo, door hem verwittigd, haar uit haar graf zou komen redden, en meê-nemen,
nachtelijk, naar Mantua. Was dat niet aardig? En zoo eenvoudig!...
Aldus vond Paris, toen hij 's morgens, bij een smokkelluchtje, met muzieken zijn
bruidje halen kwam, 'dat hij haar plechtig ter kerk zou voeren tot zijn eega, alleen
het schijn-lijk van die hij zóo beminde (want ik zei u niet dat hij haar zéer beminnend
was, en met onschuldige oprechtheid), en hare ouders in veel smart, die hij spoedig
deelde. De bruilofts-disch, dacht oude Capelletto te moeten zeggen, moest nu maar
dienen voor begrafenis-maal. Twintig bekwame koks hadden het klaar-gemaakt...
- En Giulietta werd onder veel mede-lijden naar het graf gedragen...
't Rumoer van dezen plotselingen dood ging als een haastig vuur. Het zou weldra
den onwetenden Romeo bereiken. Hij vernam, - reeds vóor Lorenzo bericht had
kunnen zenden en 't verhaaltje van zijn list, - door een vertrouwden en spoedigen
dienaar, die het hem kond miek met meer hijgenden ijver dan voorzichtige
bevangenheid... - Toen hadde ik willen zijn bij hem. Zijne liefde mocht cerebraal
wezen: dítmaal stond hij voor die twee-vraag, ze onecht verklaren en al zijn vroeger
doen verloochenen, of door-drijven wat hij begonnen was en met Giulietta sterven.
Vroeg hij zich-zelven zulk kiezen
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af? 't Ware àl te spoedige en plotse ontnuchtering geweest na àl te onzinnige roes,
dat ik het durve bedenken! Heeft hij éen oogenblik gedacht aan zijne oprechtheid
en aan zijne schuld? Ik vrees dat hij alleen zal hebben onderzocht de beste wijze
van zelf-moord, en op zijn recht daar-toe, naar Lucius-Annaeus Seneca, in 't boek
der epistelen aan Lucilius, hem had mogen leeren. Zijn dienaar zei me nader-hand
dat hij te dien stonde veel verwarde woorden had, hem hiet paarden klaar te houden,
en lang dan sprak over een aardigen apothekers-winkel, waar hij hem binnen-treden
zag.
Bij schemeren vertrokken beiden uit Mantua, op draf van hunne dieren. De nacht
bracht ze, waar waan-doode Giulietta lag. Romeo gebood Balthazar - de trouwe
dienaar, die het mij verhaalde - op hem te wachten onder den kerkhof-muur. Deze,
angstig om de verbijstering zijns meesters, deed het geens-zins. Maar hij volgde
hem tot in de schaduw van een treur-boom, die hem verbergen mocht, en waar hij
zag, hoe in dikke duisternis Romeo vocht met wie daar kwam te bidden, en Paris
was, bemerkte hij: de aandoenlijke minnaar die, den degen niet goed gewoon en
van bevende verbazing overvallen, weldra den dood-steek kreeg en geene beê
meer had, dan dat men - arme jongen! - hem leggen zou naast zijne zuivre bruid...
Doch Romeo, andrer droefenis gaarne vergetend, brak, met den koe-voet dien hij
had meê-genomen, den graf-kelder open der Capelletti, niet zonder nog onduidelijke
woorden... - Wat verder gebeuren mocht? Nauw was Romeo ter tombe gedaald, of
haastig kwam Fra Lorenzo hier toe gesneld. Balthazar, beangst ook, vertelde hem
't voor-vallende. De broeder

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

84
betreedt den trap die in den kelder af-daalt. Zijn stem roept Romeo; roept weêr; en
weêr; - te laat: 't vergif liet hem sterven aan Giulietta's voeten. - En déze ontwaakt;...
maar welke bate nog, en te welken noode? Ze ziet haar Romeo dood, helaas,
geliefden Romeo dóod. Waarom moest zij ontwaken? - Ze had haar dolkje nog...
- De Vorst, de twee gezinnen, de gansche stad weldra, gewekt bij 't verhaal van
Paris' page die 't wapenontmoeten met Romeo gehoord had, en gauw had verwittigd
het gerecht, kwam toe-gesneld, en vond alleen de lijken, en jammeren van Lorenzo,
die uit-lei hoe zijn list mis-lukte, en toch alleen had zoen ten doel gehad. Deze, na
eenig wenkbrauw-fronsen nog, werd dan ook bezegeld, - helaas, wat laat, vond ik,
en zonder overdreven nut: Giulietta en Romeo waren dóod...
- ... Ziet-daar, jonge gezellen, mijn verhaal. - Was dan Romeo, zooals sprake is,
het model der goede minnaren?... Hij was een edele en verstandige jongen, en met
goede manieren; een jong en onervaren man, onervaren bij wille, en zeer ontvankelijk
van gemoed. Maar hij kende zoo goed de dichters en zoo slecht de beteekenis van
het leven, dat zijn ontvankelijk gemoed hem veel valsches voor echt liet houden; 't
vertroetelen van zijn ouders verwende hem van de echte bediedenis der wezens
en verschijnselen, en zijne boeken leerden hem mooi redeneeren op menig ding
waar-van hij niet eens het bestaan en de wezenlijkheid had na-gegaan. Levend van
schíjn, en schijn belevend als ware 't éenige waarheid, had hij weldra geen voet
meer in 't werkelijke van daden en gevoelens... En ware 't daarbij gebleven! Maar
't lijde-
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lijke slijten zijner dagen had hem gemaakt een aard van bespiegeling en betoog.
Zijne hersenen wonnen het op zijne zintuigen. De sensuëele die hij was van nature
wierd sentimenteel, de droomer zakte weldra gansch weg in 't drab van zijne ijdele
denkerijen...
- Deed ik Romeo te kort?... Hij had zich geschapen tot een heel goed Minnaar
der Liefde...’
... Benvolio zweeg. De nacht rilde in ons. Wij zagen elkanders oogen niet meer. De
fonteinen kloegen luider. Niemand sprak noch roerde. Er groeide ongezelligheid.
Toen lachte iemand.
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De vrouw van Kandaules
De vrouw van Kandaules, melieve, melieve (de avond is ijl, en gíj zijt lusteloos, en
ík ben droef en moe); de vrouw van Kandaules, me bittere lieve, was zéer schoon...
Boven 't gewelf van hooge voetjes die stonden op teenen van wit-randende
perzik-kleur - en lichte sandalen van rood leder gespten in een karbonkel, die
schitterde op hun bogen, - waren de klein-spitse enkels, rozig van de stompe, blijde
schokjes der bronzen ringen die ze omsloten, en bewogen, en hadden, bij 't gaan
der beenen, klankjes soms van zwaar metaal, en gaven plezierige pijn bij 't zachte
kneuzen. En rond-spoelig, maar niet spierig, stegen de wendende kuiten in
streng-gesloten gewaden, die talrijk waren, dicht, en alle opmerkelijk wit. Want de
vrouw van Kandaules verstond de kunst van zédig te zijn. - Ge moet niet lachen:
zedig-blijken is 't schoonste vertoon van zoet wijs-wezen; en geeft het nu niet
onweêrzeglijk bewijs: wie vindt niet gaarne, in een schilderij, fijne natuur-weêrgave,
en, deze echt en liefelijk bevonden, wil dan nog denken aan linnen en olie? wie wil
niet gaarne gelooven dat deze tooneel-speler, bij juiste stem en gebaren, is
Agamemnoon, of Arlekijn, in wèrkelijkheid?... Zoo wist de vrouw van Kandaules
vooruit te treden ìn voortreffelijke zedigheid, al lieten de dichte en
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zware draperijen om heupen en borst - en slechts de ronde, volle hals was bloot,
met de talrijke peerlen-rangen - raden volmaaktheid, van eene gestalte die u alleen
wat klein, melieve, misschien ware tegen-gevallen door eene rijpheid der vormen
die allicht zou beurschen. Want, was de vrouw van Kandaules zeer schoon: ze was
met de jaren der jeugd ontwandeld, eenigs-zins; wat men gissen mocht aan armen
die breed waren, en plat, zoo-niet aan heerlijke handjes zonder éen juweel, maar
schoon alléen van de cierlijke, glimmende nagelen. Hare oogen, - onder kort, breed
voor-hoofd dat amber-wazig draaide, - waren zwart, maar water-zwart als van
starende gazellen; en 't blijft een geheim hoe ze zédig konden blijken. Waar ze, bij
andere vrouwen onder-vonden, driftelijk hadden geleid, 'tzij naar smeltend-gloeiende
liefde, 'tzij naar mede-lijden die smartelijk waar' geweest: zíj hield ze ópen, en men
schrok noch verloor zijne beleefdheid; want zij bleef schijnen onbesproken-wijs en
onroerbaar. En zelfs haar mond, tusschen de rechte witte wangen rood als bloedend
vleesch, en die open was en lam van lippen, en werkelijk als moe van razig bijten:
hij wekte geen begeerte dat hij u bijten zóu, maar gij zaagt profijtelijk de mooie lijn
groeien van éen hoek tot den anderen, als een bogen, ontspannen, niet zeer tot
schieten geschikt, maar schoon en niet mis-vormd. - En aldus stond haar gelaat,
met den strengen neus der koninginnen, in 't lage kapsel van zwaar, duister haar.
En het was wel zóo volmaakt - ware 't u ook weêr voor-gekomen zonder úwe
zonderlinge frischheid, melieve - dat men er niet aan dacht, dan alléen het te bezien.
- Deze vrouw nu werd zeer bemind door haar echt-
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genoot, Kandaules, die was een koning der Lydiërs. Hij toonde zich een vurig en
veel-sprakig man, en wel-gezind van nature. Bij kleedijen van roode en purperen
en overvloedig-gouden weelde, die lieten zijne armen bloot, waar bruin de spieren
bultten en blonken en, in wittere elleboog-plooi en breeden pols, lagen, groen en
blauw, de gezwollen aderen, droeg hij gouden banden en kettingen waar hij ze
plaatsen kon, en hechten; en om zijn haar dat, lokkig en zwart en glimmend, achter
zijne vleezige ooren hong tot laag op de schouderen, wond hij vuurkleurige linten,
die wapperden. Zijne hoog-hakkige schoenen, uit-gesneden, toonden de naakte
teenen, de groote door een leêren riemken van de andere gescheiden - waar zaten
ringen van niet gemeene pracht. Hij omgordde bij gewoonte geen zwaard, hij niet
een krijger zijnde; maar zijn gestikte sluier droeg een lang en veerig riet, waar-mede
hij, lachend, zijne slaven sloeg, en wees de wendende gebaren der lans-dragers
als hij ze, zeer ernstig, vóor hem stappen deed, en wandelen in velerlei bochten en
zwenkende gangen. Wegende sieraden lagen en hieven op zijne breed-ademende
borst, die kraken deed de zijden keursen. Zijn dikkende buik belette niet, dat zijn
tred was jong, en vlugger dan koninklijk. En koninklijk was even-min een baardig
gelaat, dat gul leek als eene avond-zon, en lachte met kleine melkige tanden
tusschen de dikke wakke lippen, en gloeide in somber-laaiende oogen, en blij was
in den neus met wonder-bewegende vleugelen. - Kandaules was een man van
barstend-schaterende mannelijkheid, die zéer zijne vrouw beminde, en ieder zei,
die wilde geven gehoor: ‘Ik heb de schoonste vrouw! Ik heb de schoonste vrouw!’
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- Voelde hij ook luimen, dat hij haar kletsend had willen slaan, om de vreugd die hij
had zulke schóone vrouw te bezitten: hij was voor haar vol teedere vaderzorgen,
en verteederd, somwijlen, om zijne zorgelijkheid. Hij deed haar slapen in de koelste
kameren, (want in Lydië zal het wel vrij warm zijn), en koos voor hemzelven de
vertrekken waar, ten Westen, de zon het laatst en het zwaarst had gebakeld. Wat,
bij een man, een mooi bewijs van beminnende opoffering mag heeten. En hij had
voor haar een stoet van de schoonste dien-vrouwen en slavinnen gekozen en bleef
haar nochtans getrouw; hetgeen haar, niet-waar, vleien moest. En schonk hij haar
juweelen, die ze niet en nooit en droeg: hij was niet boos en had geen achter-docht;
want zijne liefde was zeer groot, en ze bleef branden in zijn lichaam met gelijke
warmte, 't is te zeggen: hitte. Zoo bezocht hij haar dikwijls, in hare kameren, met
steeds vernieuwde blijdschap; en hij had ze zóo lief, dat hij niet vroeg of zíj hem
beminde. Want zij was eene zeér schoone vrouw, - hoewel, voorzeker, niet zeer
jong meer...
En ook bíiten den paleize beminde hij haar met fier vertoon. Háar was het, dat
opgedragen werden de talrijke feesten waar veel spraaks van was door heel het
rijk, en men kwam van tot uit de woestijnen om ze bij te wonen. Zij wierd er - want
Kandaules, buiten de gewoonten, hechtte aan hare aanwezigheid, naast hem, 'dat
hij haar toe mocht spreken, met fluistering; - zij wierd er heen geleid in gesloten
palankijnen, zij en hare dichtste volg-vrouwen, en verscheen der menigte wit en
zeer gesluierd, zedigheids-halve. Want aldus (wat ze zich-zelve loochende) deed
ze beter begeeren en spijtig zijn, en
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nieuwsgierig dat ze ware gekomen met ontdekt gelaat.
Zoo waren dan onder haar de spelen: tijgers die krompen onder
van-boven-schietende pijlen, en vermakelijk gebrul hadden, tot zij sleepten hun
lichaam naar den hoek waar, het gouden oog gebroken, zij zouden sterven;
ever-zwijnen die, getergd en verwoed, alle borstels recht en bloed in de blikken,
gingen ploffen op menigvuldige, sterk-gedrilde speeren, - en welk gelach als een
der lans-voerders om-tuimelde bij al te grooten schok van 't dier! -; of bedaarde
beren die menschen-schouderen zeer kalm open-klauwden; of 't geweld-zelf der
bronsbevuiste athleten, gezonden uit Grieken-land, - waar ook de zangers te huis
waren, die kwamen hier vol schoone verhalen van gevecht; en de fluit-spelers met
zoeten mond (maar deze werden minder geacht).
En zij, de vrouw van Kandaules, sprak, bij 't schouwen, geene woorden, maar
hare oogen, in de smalle spleet der sluiers, volgden de vechters die schonkig waren
en schoon; en, zag ze dan neêr, eens, op den koning: deze dacht dat ze hem zoet
toe-lachte achter de dichte doeken, en hij was blijde en aangedaan, en zeer gelukkig.
En 't feest, met den avond eindigend: 't gouden palankijn droeg haar, onder
volks-gejuich dat Kandaules fier miek, terug ten paleize; - en 's nachts dan, als de
maan groen lag in de gaanderijen, gleed zijn schaduw over de
weêrkaatsend-marmeren vloeren, naar háar toe, dat hij haar spreken zou, en
meêdeelen zijne groote vreugd. Maar vaak sliep zij, rustig-nobel, onder de
twee-bekkige lamp, die licht walmde. En Kandaules zag ze, en keerde terug, en
dacht, dat hij zulke schóone vrouw had...
- En of de Koningin wel van Kandaules hield?
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Werkelijk, zij hield van hem; wèrkelijk. Had ze hem dan niet de gunst verleend, zijn
echt-genoote te zijn? En de vrouwen hóuden van de mannen, dien ze gunstig zijn:
en zoo ziet men er vele ingenomen met zeer léelijke mannen, want 't is van een
slechte vrouw, dat ze zich niet en hecht aan wien ze heeft geduld... Kandaules'
vrouw nu vergat gaarne en gewillig dat hij haar, van slavin die 't vlies der schapen
tintte en woef, tot heerscheres over zijn hart en zijne talrijke volkeren had geheven,
om zich alleen te herinneren nog dat ze hem had gegeven hare jeugd en hare
schoonheid; aldus was hare gehechtheid aan hem gróoter dan de gehéugenis dat
hij haar wèl had gedaan. En dat was bijna liefde: heerschende liefde, die den
beminde gùnstig is. - Maar niet zonder eenige verveling, zooals elk heerschen.
Want zie, die Kandaules: hij was zeer geruchtig. Hij was als een altijd-dolle,
gichelende lente-wind in jong geblaêrt, sloeg zijn levendigheid áan tegen de koele
kuischheid van hare blanke, dichte gewaden. Al zijne bewegingen vlogen als een
aangrijpen: aanslag, haast, op deftigheid; en zijn lach klonk haar bijna als een zeer
vernederde oor-vijg. Hij had woorden als peper: en gansch was hij haar eene
onaangename aanplekking. Zijne huid glom; zijne lippen waren vochtig. Hij beminde
haar zeer, maar niet met liefde als de hare... Zij was eene zeer schoone vrouw,
niet-waar? - Maar ze had ook, niet-waar, den zin der zedigheid. En ik geloof niet
dat Kandaules deze bezat in ál te hooge mate... Hij was een zònderling man, ja: de
vrijheden die zijne vrouw hem te harent-wege toeliet, hadden hem niet van haar
verwijderd. Want zijne liefde was gebleven drift, hij niet
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een man met goed-kalm redeneerende hersens zijnde, noch met zenuwen, als de
onze, melieve, vol aangeboren matheid. Hij was een mooi, levend man, en krachtig,
en zonder fijne maniertjes: een geruchtig man, in liefde, en zonder sentimenteele
ingetogenheid.
- 'tGeen haar verveling was; want zij gevoelde te zeer dat hare liefde was
geworden, tegen-over de zijne, een regeerend toe-geven, eene over-gave met
mis-prijzen en onachtzaamheid van eene jeugd die loomde, zwaar geworden en
rijp. - Melieve, melieve, dat moet treurig zijn, als men afdoend aan 't beredeneeren
gaat op 't stuk van minne, waar de andere-beminnende nog bloot leeft van ondergane
harts-tocht!... En de vrouw van Kandaules was niet zeer jong meer in den lichame;
zij had zich - niet koninklijk, maar vrouwelijk naar de wijze van die geen verlangen
meer kennen - geweven dat kleed van bescheidene, zelf-verloochenende deftigheid,
(waar ik nu al genoeg van gesproken heb), dat zoo passend staat, maar, op uren
als déze is nu, melieve, lam maakt, en boorde-vol van leed... - Ze beminde
Kandaules, wel-zéker. Maar in haar groeide een geheim als een aan-wassend en
harder-wordend koraal-boomken; en, dierf ze 't in den beginne niet goed gelooven:
het streefde en porde weldra hare liefde dòor. Het vertakte in hare dagelijksche
gedachten. En 't zou hebben gebleken tot in hare gebaren, zoo de vrouwen niet zoo
goed wisten te bewaren hun éigen geheim, zijn ze ook kwistig met dat van ánderen:
daarin verschillend van de mannen, eigen verpraters... En dat aan-weldigend geheim
was, dat de lichamelijke liefde van haar man, waar ze nog niet van walgen dierf, want ze lei haar-zelve òp
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van hem te houden, - haar steeds denken deed aan eene àndere liefde, van meer
eenheid naar den geest; van fijneren smaak, al sloeg die smaak misschien over in
bitterheid; van beter begrip - jawel! - der zedigheid en der gepaste manieren: geen
tumult, geen oproer meer van liefde; maar even-veel genot bij een langen wakken
blik, een stil en haast-onverschillig woord, en in den kus-zelf iets vrooms en heiligs...
De vrouw van Kandaules was niet zeer jong meer...
Ja, ze beminde den koning nog wel: maar hij kon worden nooit vroùwelijk genoeg,
nooit smeltend-affectief, niet sussig-gevoelig genoeg, - hij had zelfs nooit begrepen,
dat de grillen van zijne vrouw hem hadden moeten wezen een heil-volle meter van
hare gehechtheid, - dan dat hare liefde niet dralerig keeren zou in eene andere,
minder eenvoudig, maar meer gesmukt, en die niet lang toch zou haperen en toeven
om uit de assche op te vlammen, vond ze haar wit...
Ze vònd haar wit: heette Gyges. Niet moeilijk, die vondst, overigens: ze wierd
haar geboden door Kandaules-zelf, die zich-zelven aldus, zoo 't gemeenlijk gaat,
een tegen-dinger schonk. Flink op zijne dubbel-spierige, gespannen en pezige
kuiten, was hij rilde toch van af-hangende schouderen en keurig-lijnige armen, en,
op breeden hals, had hij niet het edelste kroezel-hoofd, smal en fijn-kleurig,
blauw-oogend, en de lippen als een kers, die niet dompten nog in een baard? Zijn
rechte neus en zijne kleine schelpige ooren waren zeer jong nog, en zijne stem diep
en aangenaam. Lieveling, als kind, van den koning, en schoonste knaap van zijn
schoonste slavenpaar, had deze hem laten oefenen, heel jong, in spelen

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

94
en dravend paard-rijden, en hanteeren van wapenen, gemaakt naar zijne hand. Hij
dan, een jongeling geworden, in de jaren dat zijn stemgeluid aarzelde in zijn lachen
en zwaarder werd, en begonnen te koken in zijn hersenen de geboren driften, die
angstig maken, werd gestuurd naar Grieken-land, 'dat hij leeren zou de edele kunsten
van spraak en zang, en worden een man van gezette geleerdheid, goed-dienstig
in den Staat, even-als beleefd in de gezelschappen. Hij ging er heen, en kende de
vrouwen, der huizekens van pleizier en andere, en ze waren hem weldra een afkeer;
want de zoet-glimlachende wijsheid der Hellenen had bij hem, niet-rijpe en matige
Aziaat, gedaan, dat het genoegen van het hekelen hem belette, na korten tijd, te
merken de schoonheid die in alles is. Hij leerde er ook de wetenschappen, die
heerschzucht bij hem verhieven boven liefde. Hij wierd een man vol rede-kunde die
hàndig draaide en aangenaam, en te zijnen bate stéeds. Ook bekwam hem
voornaamheid eigen, en de kunst zijne gedachten te omwazen van cierlijke woorden,
opdat ze veel-zinnig wierden... - Zoodat hij naar Lydië keeren kon, vol-leerd.
- Hij was er de onomwonden bewondering van den koning; want, bij zijne
lichamelijke schoonheid, niet geslonken, die deinde in de lijnen van borst en buik
onder spannende kolders, en wies uit smalle knieën naar de bonkige dijen, - en
zijne handen waren niet zwaar geworden, - blonk, uit blikken en manieren en 't
streelen der woorden, de beschaafde beleefdheid, die tevens wijzen raad gaf en
vlijend was. Ook droeg hij kleêren die, niet schitterend wel, waren van
schoon-teekenende snede; en zijn zwaard, niet groot, was licht en machtig.
Kandaules
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woog het in zijne hand, sloeg er meê in de lucht, en zijne bewondering steeg er-van
voor Gyges, welke wierd hem een vriend, dien hij haast eerbiedig en kinderlijk-blij
vertrouwde in al zijne zaken, en leidde tot binnen de vertrekken zijner vrouw, haar
te toonen hoe treffelijk en kiesch hij van omgang was.
- De vrouw van Kandaules beviel hem geens-zins; althans, eene zekere schaamte
tegen-over zijn dor en sarrend eigen-begrip liet hem niet méer toe, (en 't was véel)
dan haar te vinden eene schoone vrouw, niet zeer jong meer. Die schaamte belette
hem zelfs, uit eerlijkheid, alle complimenten. Hij was onder dezen die, drift te boven
gekomen of smalend om allen drift, slechts met harden en gedwongen wille-keur
nog vleien kunnen, 'tzij in woord, 'tzij in daad: nog niet laag genoeg, om hondsch te
kunnen liegen, maar zóo nuchter reeds de trappen afdalend van den bitteren waan
dien ze wáarheid noemen, omdat hij zeer diep huist, - benéden al wat hun vroeger
lief was, - dat ze nauw nog een klein zerkje blauwe lucht zien, tè klein om het een
hemel te kunnen noemen. Aldùs Gyges: er niet erg onder lijdend, omdat hij nog
zeer jong was. Het hóorde zoo, meende hij; want de Grieken hadden hem wèl hun
levens-scherts geleerd, - die in hem, overigens, was opgegroeid tot grijnzende
karikatuur; maar hun schoonheids-min had hij niet bemachtigd, geen Griek zijnde,
noch hun vergeten van alle theorie, waar schoons bewondering wekte. En de
heerlijkste vrouw, hoe zij tergde, mocht zijn bedenkend vergedachtelijken niet
overwinnen.
- Was hij dan van koelen aard? Geens-zins; maar harts-tocht is wég te redeneeren,
licht om te scheppen in
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een minnarijtje: hoogste punt van wat zijne levens-beschouwing toe-liet. Nooit (dan
van eigen leer) gefopt, dacht hij met vrouwen wèl te mogen keuvelen, en vond het
grappig ze, bij zijne zoete woorden, haast verliefd te maken, al deed hij zelve nooit
valsche minne-bekentenis; maar 't scheen hem belachelijk zèlf te verlieven: daarvoor
waren er te veel vrouwen in de wereld, en hij was toch een schóone jongen... En
kreeg drift soms bovenhand: hij was beschaamd over zich-zelf, en lachte om zijne
al te gewone menschelijkheid. - Want-vreemde kultuur had van hem gemaakt, dat
hij dacht eerst dán goed te zijn, als hij 't verkeerde was van zijne land-genooten...
- Aldus verscheen hij der vrouw van Kandaules, die hem zag schoon, ernstig van
gelaat, zeer beschaafd, gepast in de gebaren, en hem raadde - wat hij niet was vol fijn gevoel, in alle zedigheid: een spiegel van haarzelve; een vermooiënden
spiegel...
Melieve, en zij bemínde hem, na eenig stribbelen van de rede die zei dat ze toch
den kòning beminde. En, omdat Gyges aanvankelijk hare liefde niet scheen te
merken, - al droeg ze thans voor hem ontbloot en zeer leesbaar gelaat, - beminde
ze hem méer nog; en, omdat Kandaules haar nieuwe liefde niet en merkte (want zij
had er een beetje willen onder lijden: dat lag in hare natuur), ging ze hèm haten,
met een haat die kankerig-schrijnend dag bij dage aan-wies, en waar-aan ze trachtte
niet te gelooven...
- Bezie me die geboren passie, hoe zij groeide!... - Toen 't Kandaules was, de
eerste geliefde, hoe had zij gesidderd bij de eerste aaien over haar spierig-harde
leden van tóen, en dankbaar geheven hare natte oogen,
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en ze zalig gesloten, en geboden haar mond aan zijn kus, zoo licht, zoo licht in een
liefde-lucht vol zoele geuren, walmend om haar, warm-frisch op hare wangen, zíj
zoo vrij thans, en zoo blij een koninginneken, dat van alles genoot, van dagen en
gewaden en nieuwe juweelen, alsof ze, een kind, er van snoepte, de oogen wijd
van stralend heerlijk-vinden. En haar echt-genoot, haar èchte echt-genoot, ze hield
zoo stormig van hem. Hare vaste armen waren om zijn hals eene kroon,
sterk-gevlochten. Ze was van hem; ze was hem erkèntelijk dat ze van hèm was:
zijne vrouw, gansch zijne vrouw...
- Helaas, hare armen hadden zich ontsloten, die werden ònvast, en breed... En
dat de beste sausen kóud worden, melieve! - En nochtans was Kandaules niet
veranderd, noch koeler geworden, en minder verliefd. Zij had telkens nieuwe
juweelen, zij móe van juweelen-dragen; en...
Nu beminde zij Gyges... Het was heel anders, en zij had eenige schaamte bij
gedenken van vroeger. Want thans beurschten zonder lusten hare leden. Hare
schoonheid, die groot was, wierd als die der beelden welke, niet nieuw gehouwen,
murwig mergelen en putterig worden onder tokkelen van regen en aan-blazen van
wind, houden ze ook de mooie lijnen; en, angstig, huilde zij haast, als ze voelde
hoe ze niet meer was véerig van vleesch, en haar lichaam niet langer als van
mannen-wordende knapen. En ze treurde zelfs, dat ze niet zoo blìj meer minde, als
te eersten male.
Maar des te behèndiger, wist ze, en, daar zij veroveren moest, met meer spel
van indringendheid. En moest ze ook vrij-waren alle zedigheid - en zij deed het
zonder
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huichelarij, want het was haar zeer eigen geworden, -: haar oogen, lonkend met
ingetogenheid, en 't pronken met cierig doen van handen en gangen, en de buiging
van haar stem, - zoo-niet meer frisch lokken van eene uitbundige jeugd die om liefde
gilde, - spraken zóo, dat men het wel zou merken, hoopte zij. - Ach, hadde men het
eens níet gemerkt! Zij schrikte er-voor, getreden uit eene trotsche vrêe, die niet
ongelukkig was, om af te dalen in den tuin van een nieuwe liefde die niet heil-rijk
zou zijn, misschien... Zou verveling wel-licht als eenige dochter àngst baren? - En
nooit had ze zoo gevoeld dat ze niet zeer jong meer was, al kamde ze zélf thans
heure haren, om te zien hunne zwarte, matte lengte; al bereidde ze zélf het reukwerk
der baden; en koos de spijzen der malen die haar niet verzwaren mochten. Want
zij beminde thans met gévende liefde, en niet ontvangende, en hare ópdringende
zorg was, dat men de gave schatte, en naar waarde dankbaar aanvaardde.
Het wierd de eenige oplettendheid harer dagen. Vroeg ze er hem niet recht-streeks
om, zij wist, met Kandaules, de gesprekken zóo te mennen, dat hij het zèlf over
Gyges kreeg, en uitbundigen lof had over zijne kundigheden: hij was zoo behendig
gebleven in 't voeren der paarden over de goud-wolkende zand-vlakten der
wed-rennen, als hij het geworden was, met zoeten mond te reden over de wijs-geerte
van Epikouros (of was deze nog niet geboren, melieve?); hij was jong, maar zijne
jeugd schaadde niet zijner wijsheid; hij was schoon, maar zijne schoonheid was
nooit aanstellerig pronken. En hij was een zoo bescheiden vriend: nooit
beantwoordde hij Kandaules' loven van zijner vrouwe schoonheid, dan met ingetogen
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eerbied, zeggende dat hij 's konings vreugde deelend was, omdat deze had zulke
uitstekende gade... - Aldus verhaalde en herhaalde Kandaules, en zijne vrouw had
koude als zij het hoorde van eene bange rilling die dòor haar voer. En ze had
medelijden om haar echt-genoot, en een vromen schrik om zulke groote liefde, die
ze dien Gyges ongemerkt toe-droeg. Och, zoo treuriglijk ongemerkt, zoo jammerlijk
alléen beminnend, en zoo schrijnend-laaiend in heur hart dat het haten leerde!...
- Aldus méende ze, en ze was zeer wan-hopend soms. Maar Gyges had wèl àlles
gezien: en wat zij deed met geoefende gebaren, waar 't spontane eener jeugd niet
meer spreken mocht. Heur aarzelen verdook niet haar verlangen, noch nauwer
sluiten van haar kleed dat heur hart er zeer fel onder bonzen moest. En hij vond het
wel aardig, aldus bemind te worden, hoewel toch niet gevleid; want zijne ijdelheid
heette nauw nog heersch-zucht, daar hij smaalde om al 't vergankelijke van wat stof
is, en alleen eerde den geest, - wel wat zeer uitsluitend. Toch deed het hem niet
onaangenaam aan, die passie hem toe-waarts, van eene vrouw wier schoonheid
hij dagelijks roemen hoorde door haar eigen echt-genoot. Er kwam zelfs bij hem
eene bedekt-schertsende sympathie voor haar; en, was ze hem nader, dan bezag
hij ze niet meer met de eerste onverschilligheid, maar hij vond het vermakelijk haar
met zijne blikken te volgen. Gelukkig sloeg hij deze in tijds neêr, vóor zij om-keek,
traag wendend haar hoofd: want zij hadde wel kunnen denken... - Neen, bepaald,
zij wies, zoo-niet in zijne achting, dan toch in zijn goedertieren dulden dat zij hem
beminde, - naar-mate, overigens, dat die Kandaules hem sullig ging
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lijken, belachelijk in zijn wulpsche vetheid, en, wie weet, niet best gepast bij eene
vrouw die, was ze ook eene vrouw, misschien toch beters waard was...
Oh, hij droeg haar geene genegenheid! - Maar ironie leert verduldig zijn. En 't
was met goed geduld dat hij die liefde om zich liet ranken als een wilden rozelaar,
en hij had plezier haast bij de prìkken der kleine doornen die waren, bij de koningin,
in oog en woord, te elken dage, te zeggen, geheimelijk, dat ze was gánsch van
hem, gansch van hém.
- Want, bij zìjne gewaande onverschilligheid, wierd háar durven dringender. Er
gewierden hem brieven, niet onder-teekend, als-dat een vrouw stierf om zijne liefde.
En in zijne kameren vond hij nieuwe gewaden, die hij erkende, hoe hij gezien had
dat de koningin ze stikte in de lange na-middagen. En sprak men thans over feesten,
en spelen, hij hoorde hoe zij zuchtte, en, hìj roemende een ros of een wapen, zìj
het hoofd met treurnis in de oogen van hem af-keerde, en niets en zei. En zij scheen
hem zeer ongelukkig, - en hij dácht er aan, met nieuwsgierigheid en eigen
verwondering, als hij haar lang reeds had verlaten; en die Kandaules, vond hij, was
toch heel dom en heel onbeleefd, zijne vrouw aldus ongelukkig te maken. Want het
was immers zìjne schuld, dat zij hem niet meer beminnen kon...
Aldus groeide om hem de schietende egelantier van hare liefde, en langzamerhand
omstrikte hij hem, en lei zijn leden vast, en miek onmachtig zijn wil. Hij ging, ernstiger
thans, ontleden den aard dier liefde, wist wel dat ze niet zuiver-passiesch kon wezen
na een Kandaules, giste dat ze zocht ander genot: van den geest, voor zoo-
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ver eene vrouw geestelijk genieten kan. Neen, wel neen, hij beminde haar niet.
Maar zou hij zinken tot de gemeenheid van minne-koozerij, waar de omstandigheden
eischten, misschien, van hem eene mannelijke, stuttende vriendschap?... En dat
ze hem beminde was geen hinder daartoe; neen: hare liefde hinderde hem niet,
geens-zins. Hij onderging ze, alleen nu reeds wat gevleid: gelijk een zieken-diender
die wel soms met verveling zijnen zieke op-past, maar hem dankbaar is, al zal hij
't wellicht met wrevel beantwoorden, als deze hem toe-spreekt met zachte woorden
van erkentelijkheid. Aldus was de minne van Kandaules' vrouw wel eenigs-zins
klemmend-onaangenaam, liet hij ze zonder geestelijk verweer op hem wat dieper
inwerken, maar ze streelde toch, en - hinderlijk?... Neen: hij kon het wel lijden,
hoewel hij het toch achtte beneden alle waardigheid het blijken te laten.
- En nochtans naderde hij haar nog alleen als in een schuchterheid: hij
ongedwongen-sprakig, vroeger. En waar hij zóo meester was geweest der woorden,
aarzelde tháns zijn keus bij alle verhaal, blijkend wèrkelijk verlegen dat ze mochten
klinken ongepast. Oh, hij beheerschte zich-zelven nog; bang echter te laten
ontsnappen een dier korte, vluchtige merkjes van reikende genegenheid, bevreemdend eerst en klemmend daarna en lang nog, haast bekommerend en toch
zalig na-levend, als de geur van een plots-geroken ruiker rozen, die niet was
op-gemerkt - dier wenkjes waar hij gezien had dat ze zoo machtig zijn, ook op wie
het schertsen verstaan over zichzelven... Daarbij, die genegenheid bestond toch
niet!...
- Ze bestónd, en de vrouw van Kandaules twijfelde niet langer. Hìj
aarzelig-eerbiedend en behoedzaam thans,
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werd zìj gezellig en lief-innemend. Het wierd haar, in hare zekerheid, met hem een
ongedwongen kouten, buiten alle gekeuvel óm dat minnarij kon schijnen. Het was
wel-doende rust als na eene lastige verlossing; zoelte van den avond na fellen
mid-dag; iets echter met zeer indrìngerige onverschilligheid, eene onschuldige
zoetheid na harden van een brand die was gaan liggen, hoe ook niet uit-gebluscht;
koelte van een wijn, die toch wel kòppig kon werken gaan.
Zoo, bij dichtere, hoewel vreezige bezoeken van hem, toonde zij Gyges stoffen
die ze had laten weven, de breedte er-van een rijk-dubbelen vadem, - en dan,
onachtzaam, tegen 't licht aan, de ivorig-dichte doorschijnendheid der onmerkbare
mazen. En toen vroeg ze, of Grieksche snede paste bij Lydische gestalten. En - of
de Grieksche vrouwen schoon waren. En Gyges merkte dat ze niet zag naar hem,
en hij zei dat hij de Grieksche vrouwen nooit goed bezien had; en zij dan, ter zijde,
vragend, ‘een Lydiër zijnde?’ antwoordde hij met eenigs-zins gekrenkte fierheid, en
toch verlegen haast: ‘Ach neen, ach neen!’...
Of zij liet bakken lichte pasteien, en, Kandaules aanwezig, proefden zij gedrieën
er zoete en kille dranken bij, en dan roemde zij met ernstig gelaat het geluk der
huiselijkheid, bij den man dien men bemint, en alles éen in beider gedachte. En dan
lachte Kandaules zonder gerucht, gevleid en zeer verliefd. Maar Gyges had
begrepen...
Of nog: er trokken vele slavinnen door de kamer, dragend op het hoofd (en mooi
was de lijn, die uit den hiel deinde over kuit en heup, stijgend naar spannende
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borst en graciel-hoekigen arm die boog over den last), dragend veel linnen naar de
wasschende bronnen. En, met witte stem, vroeg de koningin hem of hij er éene
schoon vond. En Gyges dorst niet te antwoorden, dat hij het vrouwelijk lichaam
haatte, met heusche vrees haátte, zoodra 't niet meer geleek dát van een heerlijken
jongeling, pezig-hard gespierd.
En dat gevoel was zeer echt in hem, als een geliefde netel-struik: hij heeft zoeten
smaak en brandende verwonding. Het was bij hem gevóel geworden, na, in lange
gewoonte, gedáchte te zijn geweest: zonderlinge tegen-natuurlijkheid. Zijn brein
had hem eene zìel gemaakt uit het bezinksel van veel en allerhande geredeneer.
Zijnen natuurlijken toestand ontworteld, kon hij alleen nog gehoorzamen aan de
aangeleerde begrippen die hem eene nieuwe psychische natuur moesten geven...
- En aldus zijn wij allen, melieve, die ons niet verbéesten om bij onzen oorsprong
te blijven; want mannen zijn nog meer ingewikkeld dan gij vrouwen, o mijne
onbegrijpelijke geliefde...
Aldus dan Gyges. En wilt ge gelooven dat hij er onder begon te lijden?... Zijne
jeugd was een fakkel die alles had uit-geschroeid wat hij, aan gedachte en opvoeding,
niet uit Hellas had meê-gebracht: en hij was dom blij geweest, dat hij kon lachen,
zonder dringende begeerte, om de vrouwelijke schoonheid, en hij vond het
innerlijk-weldoend. Maar thans: hij wist die vrouw van Kandaules op hem verliefd;
hij moest ze haten; ze moest hem ergeren om hare pappig-beurschende schoonheid
(en te elken dage zag hij béter dat ze niet zeer jong meer was); hij voelde zich haast
vies dat ze hem beminde. En toch
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was hij onzalig, dat hij alleen die vrouw nog in gedàchte en óm de gedachte mocht
lief-hebben. En die ergernis, en die onzaligheid: ze waren hem, vormings-wille, een
wreed plezier, en 't genot van pijn-gevoelen.
- En nochtans, besefte hij wel, was zij zijn leven niet gansch vreemd meer; niet
meer gelijk een beeld-werk dat men goed en met belangstelling beziet, en er later
over na-denkt, maar dat u geen tranen zal laten weenen om zijne afwezigheid, of
mede-lijden gevoelen, over-peinst men de treurende uitdrukking van gelaat en
gebaar. Het was - al beminde hij ze werkelijk toch niet - geworden, bij wijlen, een
bitter denken aan haar, iets als haar te verweren, gedwongen en toch genegen,
tegen... Hij kon niet goed zeggen tegen wát. - Ja, maar die Kandaules, die was toch
lomp-belachelijk;... al moest hij dan weêr, sarrend en wrevelig, zich-zelven toe-geven
dat hij en zijne vrouw wel best bij elkaêr hoorden: zoo'n saterige bosch-god en die
meesmuilend-schuchterige nimfe...
- Aldus verwijlde hunne weifelende verhouding, en de stilten waren lang die
gaapten in de gesprekken: zìj, hare liefde op hare lippen als een roode
morgen-bloem, wijl ze, de oogen neêr - en hij zag het rag der fijne blauwe adertjes
over de schalen die somber-schaduwig wimperden - stikkend, lankmoedig en gelaten,
met lang gebaar, verhaalde in 't linnen, dat kleurde van hare zijden draden, de daden
van een ever-jacht tusschen de oplijning van twee schoone palm-boomkens; maar
hare liefde liet ze haar lippen niet ontvallen; - híj, Gyges, met drogen monde en
weêr-zin om zich-zelf, plooiend zijne beenen onder zijne zit-plaats, en angstig, - en
bang

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

105
voor eigen antwoord, dat zij bekentenis uiten zou... Zoo draalden de dagen,
Kandaules weg, die zijner vrouw Gyges liet, haar te vermaken: want eindelijk had
hij hare verveling meenen te merken. En wie zou, dacht hij, haar beter onder-houden
dan fijne Gyges?...
- Tot, op een morgen, de gebeurtenis zou zijn, die beslissen moest...
Voor-bereid of toevallig?... Maar wie zegt dat in 't een geval of in het andere de
zuiverheid van het gevoel ware grooter geweest, of minder? En roeien vrouwen niet
steeds naar de uiterste oevers, waar mannelijke voorzichtigheid, overdenkend, wijlt
in de goede midden-vlakte? Want vrouwen, in laatste schurkerijen, handelen nóg
buiten alle beginselen, geen menner hebbend dan onmiddellijke gewaar-wording,
zonder gevolg van toetsen en bespiegelen, of rijpen tot gewogen gedachte...
- Zoo vond, wijl hij binnen-trad om den groet, die hem te elken dage was als eene
wassching van kil water, maar niet onaangenaam, en hij gewoonlijk wierd ontvangen
in ordelijke cierlijkheid, bereid sedert lange geerende uren, - vond Gyges, daar ze
snikkend lag, lang-uit, op een rust-bank, 't aangezicht in kussens gedoken, nauw
in 't gewaad der nachten en onaansprekelijk van diep verdriet, de koningin. Hij
naderde, onbewust in snelle passen, en, verteederd-angstig, wilde zeggen: ‘Gij
weent, meVrouw?’ Maar hij vond zich-zelven terug, sprak geen woord, en bleef
staan op afstand van drie ruime stappen. Hij zag, vermisnoegd, in-éens, de
schokkende lijn, bij 't snikken, van hare heup. En hij ging verwijderend, om-ziende
toch, als zíj wendde het hoofd, toonend oogen fonkelig-brandend na heet weenen,
open-drogen
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mond, vuur op de lage wangen. Dan trad hij weder haar toe-waarts. Een gebaar
van heur arm deed schuiven naar den elleboog de breede plooi-mouw. Hij hield niet
van dikkende armen... Toen deed ze haar oogen toe en zuchtte... Hij bemerkte op
mat-marmeren plaveisel de schaduw van een blaadje, die bibberde... En hij had
toch mede-lijden... - De dag was vol melkig-onschijnende zon; onder de dagen éene
zooals hij ze lief had, dat ze hem niet over-heerschten of mieken gedachtenloos.
Hij was hier-heen gekomen, gemakkelijk in een lichte geaardheid, over de
binnen-plaatsen. Er zong een vogel, en hij dacht aan droeve Philomela, zonder
schamperheid in zijn luim... Toen vond hij háar, dat ze wéende...
- En zij zuchtte: ‘Ach Gyges, Gyges!’... Eéne harer handen haakte aan den
boven-rand van haar kleed, dat schoof en bloot liet een deel van de borst. - En stil
begon ze, met hikkend zwelgen van haar keel: ‘Ach, dat we ons eigen onheil
voor-bereiden 'lijk een veroordeelde zijn eigen doods-hemd!... Was ik niet gelukkig?
En wat had ik mis-daan om het niet langer meer te zijn?... En thans, zoo gansch
alleen, zoo gansch alleen!...’
Ze zweeg, en zag terzijde Gyges aan, die vol bedremmeling was. En ze verhaalde,
doffer, met strakken blik: ‘Heel den nacht was Kandaules hier. Hij mocht
licht-brandende wijnen hebben gedronken. Hij was zeer, zéer verliefd. Ik was als
zijn kindje, en hij zag niet dat ik me weêr-spannig hield. Waaróm? Ach!... Hij vleide
mij, had woordjes die me haast deden weenen. Hij noemde mij zijne schóone,
schóone vrouw. En ik was als met den dood in de leden, en ik kon niet antwoorden;
niet éen
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gebaar... Hij sprak van u met vreugde; van ú, Gyges. Toen barstte ik uit in snikken...
o Gyges, Gyges!... Hij wilde me sussen, stak al de lampen op; wilde luide blij zijn,
'dat ik het wierde... Maar... En hij is heen-gegaan, met heel veel spijt, Gyges. - En
ik heb zoo'n koude nu’... En zediglijk dook ze weêr haar schouder. Ze zweeg. Gyges, met hangende leden, niet roerend, zag in zijn brein op-eens een bespottelijk
tooneel van oud-wordende Kandaules welke tot zich haalt de dikkende koningin die
afwendt een pruilerig mondje en schudt het loggend lijf als een weêr-barstig
school-kind. En dan, dat de koning verschrikt óm-loopt, niet vindend vuurkeien voor
't verlichten der kronen. En dat hij dan heen-gaat, Kandaules, heel lastig, maar toch
met verdriet... - En zíj. Ja, ze was toch niet zóo belachelijk als híj... En bij 't denken
aan haar vergaat zijn plotse lust tot proesten. Hij heeft weêr mede-lijden; en, wen
zij hem met tranen-blinkende oogen beziet, zucht hij half en gaat, in pijnlijke
verlegenheid, zitten.
Hij vond geene woorden. De toestand scheen hem nu niet uitbundig-geestig, zoo
hij hem bij anderen waar' vóor-gekomen. Hij zuchtte andermaal, half. Hij schoof
eenigs-zins nader, en hij zag dat ze had opgehouden te weenen. Hij hoestte even.
- Toen herbegon ze, zeer kalm, zonder hortende stem, en wreef eerst met den rug
der hand over oog en wang:
‘Gij wist toch alles; gij wist toch alles, Gyges, die mij zoo goed moet begrijpen.
En - ik weet wel dat alleen uit éerbied...’
En Gyges knikte, ernstig, haast gemeend.
‘Maar nu... Ik kan het niet meer dulden. Hij is me
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rechtstreeksche pijn. Ik kon hem lijden, vroeger, maar nu is hij mij schrijnend líjden.
En zijne haren zijn zoo vet van reuk-werk... - Hij bemint me. Hij heeft geene
bij-vrouwen. En 'k heb schaamte dat ik hem haten moet. - Hij omvat uw polsen niet,
of krenkt u. Zijn kus brandt schand-merken in uw voor-hoofd... O Gyges, waarom
verhaal ik u dat, gij die het hebt begrepen? Maar ik weet: kieschheid; hij was uw
vriend... Hij is uw vriend, gíj die míjn vriend niet dorst te worden... Maar ik ben
ongelukkig, Gyges, en - om Kandaules alléen? Men laat geen vaten leêg, die edele
olie bevatten, of zij kraken en barsten. En wie liefde kende, vráagt liefde... o, Had
ik hem dan tóch bemind? Maar 't was zoo anders, ik zoo jong nog, dan. Verschoon
me. Thans eerst ken ik de schoone diepe liefde, als stille vijvers onder dicht geblaêrt,
en zelfs de mane zal niet ontdekken...’
Gyges dacht: ‘Die vrouw is als de knollen der lookplant; ze hebben wit uitzicht,
maar langnabijtenden smaak.’ Maar hij zei niets.
En zíj speelde verder met hare stille zinnen als met spoelen over een wevend
doek.
‘Kandaules was schoon en goed... Wees niet kwaad... En ik was zoo jong,
niet-waar, en onervaren, en niet kennend me-zelf. Zijne liefde was een glim-lach
naar mij, en ik vertrouwde. Zijn hartstocht was vol teederheid, toen hij me in 't eerst
voor vrouw had. Hij was als een vader voor een zwakkelijke dochter, maar fier dat
zij mooi opgroeit. Hij kon lang mijne hand, in de zijne, vleien als een kuprisch poesje,
en ik ril bij dat denken, en dat het me zoo onuitsprekelijk gelukkig miek. En ik
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was... - Maar thans, ja Gyges thàns? En wiens fout?... Ach Gyges!...’
Ze schoof nader en lonkte. Gyges vond ze geméen; dacht er toen aan dat ze
eene wolle-kleurende slavin was geweest. Hij ging zich afvragen op dat oogenblik
waaròm ze hém nu toch was gaan beminnen.
Zij ging weêr te woorde:
‘Gyges, gij...’
Maar hij, plotseling rijzend, met veel moed:
‘MeVrouw, ter stoeterij, voor 't kiezen der paarden van den koning, wacht men.’
En groetend, ging hij, ter rugge gezien in zijne volle lengte, met veerig-spannenden
tred, hoofd recht, niet ómziende... Zíj, verbijsterd eerst: toen haalde ze de schouders
op. Dan zwollen tranen, zoelsmakend, in hare keel. Zij ging weêr weenen haast. Maar ze liet de dienst-maagden komen, en deed zich dicht aankleeden. Waarna ze
verdween in de haar verstrekte zalen, en bleef alleen.
- Gyges, zij verlaten, dacht lang nà. 't Geval kwam hem niet al te vreemd meer
voor. Maar het was toch als ging hij in een nieuwe lucht, voor hem alléén; als een
naêren krans ijlte om gansch zijn lichaam - of somwijlen, ook, in ongeziene wolken.
Hij dacht nu maar na, bewuster langzamerhand... De dag was nuchter-blauw
gebleven, zonder overtollige zon of schaduwen, tot tegen den avond, dat het licht
den hemel uitgudste over de aarde als 't laaiend bazalt waarvan men rotsige steenen
giet, en pal blaakte ten luchte, en zwart-rood, als de over-glans van eene verre stad,
die afbranden zou...
Toen wiesch Gyges zich zorg-vuldig. Hij trok àan een
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blauw-stalen kolder met goud, dat hem goed stond, en rood-lederen hand-schoenen,
hoog over zijne polsen. Zijn zwaard liet hij af, en koos, onder de nieuwste, zijne
nauwst om de kuiten spannende riem-laarzen. Zijn helm blonk, dien hij had van een
Grieksch veroveraar. Zijn gelaat vond hij, ten zilveren spiegel, deftig. - En hij trad,
met hart-kloppende zekerheid, naar de vertrekken der koningin... Het licht lag er,
vierkant en onroerend, uit de hoog-zijnde venster-gaten, op den
omlijstendpurperenden marmer-vloer. De duisterheid wierd ondoorzichtig reeds in
de hoeken, en zoo ook was ze in 't hol der deuren.
- Dáaruit trad de grauwende bleekheid der omsluierde vrouw van Kandaules.
Traag stappend, langs de lange zaal, ging ze bij beurten in vlakken laaie verlichting
en omdompende donkerte. Gyges zag het vreemde tooneel; en, daar hij, melieve,
dien avond op bespiegeling was voorbereid, dacht hij: ‘Hoe zijt ge thans naderend
als 't ziele-beeld van heel uw geslacht, o vrouwe, die beurtelings klaar als de hevigste
waarheid, en zwart als 't meestonpeilbare geheim gaat voorbij ons mannelijk leven!’
En hij was tevreden over zich-zelven. - Niet, echter, zonder eenige onrust, als zij,
zeer nader, hem toonde een glim-lach vol zoet verwijt en smachtende vergiffenis.
Hij stond, den helm op den linker arm, zeer recht; dacht niet noodig diep te groeten.
Zijn haar waasde in een rossen licht-krans, van de zon achter hem. De koningin
vond hem schoon. - Hij begon:
‘MeVrouw...’
Maar zij, met een teeken, dat hij toch zou zítten. En ze ging liggen op de rust-bank
van dien morgen.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

111
Lang-bedachte woorden, naar de beste manier, sprak hij dan:
‘MeVrouw, ik vrees, u nìet verkeerd te hebben begrepen. Ik meen te hebben
bemerkt dat ge mij een vertrouwen toedroegt, door het oordeel, hem-nadeelig, over
de liefde van uw echt-genoot vermeêrderd met een overgave, die me vleit, maar
die 'k niet dieper wensch te ontleden, daar ik schrik voor u-zelve, meVrouw.’
Zij glim-lachte met lippen van ‘ik weet het toch béter’. Die lippen krulden en toonden
tanden. Zijne rethoriek trachtte te ontrollen verdere perioden:
‘Ik ontleed ze niet, tevens, meVrouw, daar ik vrees, ook, voor mijne eigene
begrippen. Ik ken u overigens te goed, dat ik niet weten zou hoezeer we zelfde
meening hebben over het menschelijke, dat men (verschoon me) liefde noemt. Gij
hebt er walg voor geleerd door oefening, ìk afkeer door nadenken. Wij beiden zijn
jong, meVrouw’ - en hij boog, wijl ze haar oogen sloot - ‘en hoe zou ik dan niet
vreezen onbedachte en te haastige... laat ons zeggen: vertrouwelijkheid? Want alle
zekerheid is immers betrekkelijk, al ben ik, in mijne overtuiging, weinig bang voor
eigen zwakheid. En toch, en nochtans... - meVrouw, er is dan nog de voorzichtigheid,
en niet alleen om óns-zelve. Men moet niet roekeloos wezen, is het ook goed
vreesachtigheid door twijfelzucht te vervangen. Zoo moesten we maar Kandaules,
eere zij zijn naam, geen achter-docht doen krijgen; niet uit angst voor kastijding om
verkeerde daad of gedachte, maar omdat we toch hóoger staan, meVrouw, dan de
minnarij. Gij staat toch, meVrouw, bij ervaring, daarboven, nietwaar?; en ik door
opleiding. Hoogstens eene
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goede vriendschap misschien?... Maar, aangenomen dat onze jeugd gepantserd
zij,’ - hij boog, en zij sloot andermaal hare oogen - ‘is deze niet bedriegelijker, zelfs,
dan liefde die dan nog, is zij ook verachtelijk uitermate, den vasten onder-grond
heeft der dierlijkheid?... En die onder-grond, meVrouw! Spreek gíj mij van dìen
onder-grond!... - Ach, liefde, vriendschap;’ - en hij voelde het bloed stijgen naar zijne
wangen, - ‘meVrouw, ik bid u te gelooven dat ik, zeer gevleid, verblijf uw goeden
dienaar, een steun in al wat u moge overkomen, policie voor wie u storen mocht,
en de verkleefdheid van iemand die niet eens meer in den plicht, de géestelijkste
der deugden, gelooft, maar, uit slaven geboren, er zijne fierheid in stelt een sláaf te
zijn die béter is dan zijn méester.’ - En, bij deze laatste woorden, boog hij níet... Hij
herinnerde zich toen dat hij de helft niet had verteld van hetgeen hij had voor-bereid
en bedacht, dat er gaten moesten zijn in zijne rede...
Zij rolde driemaal het zwart-omhaarde hoofd, van de éene zijde naar de andere,
in het kussen. En nadat ze, half-gram, luide had gezucht, in bitse verveling:
‘Maar, dat de koning dóod waar'...’ sprak ze.
Hij had eene rilling. - Het was nu vrij donker al: Oostersche duisternis. 't Wit van
hare oogen was als heel verre albast-omschanste lampkens, zooals het daar
schijnde...
Toen, Gyges, weêr op zijn gemak, na een poosje dat hij 't verschieten van het
avond-licht had opgemerkt, en lollig was geweest om zijne siddering:
- ‘Wenscht meVrouw misschien niet veel meer dan een veranderingetje?’...
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Maar nú klonken hare woorden ongekleurd-diep in de donkerte, die stáêg dikker
werd:
- ‘Zie, dáar denk ik nu reeds tijden aan. Zíjn dood, de wensch ervan, is misschien
't eenige wat mij om ú laat streven. Tenzij weder-keerig... Weet ik?... Maar’ - en zij
had drie holle snikken - ‘ik heb er genóeg van... - En dan: gij zoudt een schóóne
koning zijn, Gyges, en een echte, en niet die man van aalmoezen, stokslagen, en
andere nukken.’
Zij zweeg, en Gyges zweeg ook. Het duurde lang. Toen stond hij op. Zij zag zijn
groot zijde-beeld rijzen tegen de duister-klaarte van een venster-vierkant. Ze zei:
- ‘Nu, vaar-wel. Denk er niet aan dat ik vannacht veel verdriet zal hebben.’
Hij antwoordde niet, aarzelde eerst, ging dan hooghielig, geruchteloos, de kamer
uit...
- Op de binnen-plaats zag hij, bronzig en groen-omavond, Kandaules en een
scherp, kort-rokkig fluit-spelerken, dat hem wees - waar hij aandachtig over boog hoe men, ter melodije, de gaten stopt der fluit, beurtelings. Gul zei de koning hem,
opziende, en hij ried zijn open gelaat:
‘De nacht brenge u de droomen die 'k me-zelven wensch, o Gyges.’
Hij antwoordde eene weder-bezorgdheid, met halve stem. En - dacht toen aan
de ijselijke vermoording die het zijn zou, met bloed op de handen, een avond als
dezen, de open mond van Kandaules zwart, de nagelen der vingeren gesloten in 't
gescheurd vleesch der hand-palmen, zijn glooiende baard naar den hemel, zoo hij
lag...
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- Dan ging hij, met gelijken tred, naar zijne kamer, en slapen. Hij hoorde nog drie
fluit-tonen, en den geruchtigen lach van Kandaules. En, na zorgvuldige uitkleeding,
lei hij te bedde.
Maar hij sliep toch niet. Hij dacht, weerde hij ook de gedachte, dat hij toch een
nogal aanneembaar koning zou zijn. En die vrouw van Kandaules was dan toch
nog zoo kwaad niet! En had hij misschien niet juist het tegen-deel van zijne meening
gewauweld, van avond?... - En dan, hervormingen waren hoogst noodig: de
akkerbouw!... Kandaules was toch wel een goed man; maar de fluit leeren te spelen,
op zijne jaren... - Men kent het treur-spel weinig in Lydië: goed in te voeren, tot
opleiding van het volk. Maar vooral: het leger...
- In drie dagen zag hij de koningin niet. Hij verbleef in zijne vertrekken, en was
norsch met zijne slaven. Hij had er drie. De eerste was groot en schonkig, en zette
alle vrouwen na, en had glinsterende oogen. Hij was mak en blijaardig, en Gyges
hield van hem om zijne machtige schoonheid, en vreesde hem eenigs-zins. De twee
andere waren schrompelige wezens, die hij minachtte, en vond te zijn als wratten...
Een vierden dag liet de koningin hem boodschappen dat hij komen zou. Toen
had hij echten angst, en ging. Zij had een peilenden glim-lach om hem te ontvangen,
en zei, na zijn buigen:
‘Kandaules is drie nachten terug-geweest hier, tot aan dit slaap-vertrek. Maar
mocht ik hem nog ontvangen, Gyges?... Zoo keerde hij telkens. Ge weet waar zijne
kameren zijn? Ten rechter-vleugel, ja, ten rechter-vleugel... Ze morren in het paleis:
hij gaat veel om, tegen-
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woordig, met een jong fluit-spelerken, dat zijn gunsteling wordt, bepaald. En hij blijft
me getrouw, want iederen nacht komt hij... - Zie, Gyges, ik heb geene geheimen
voor u, maar, ernstig, ik kan hem niet meer dulden... Móet ik nog?...’
Gyges voelde eene groote verdrietige verveling. Hij beminde die vrouw toch niet?
‘En dan,’ ging ze smachterig voort, ‘kan hij me begrijpen?... Ach, ging hij maar
eens eene verre reis doen! Gij zoudt de Heer zijn, Gyges. Verwonderlijk toch, en
dat ik het me eigenlijk niet zoo gedwee kan voor-stellen: gij koning... Maar ge kunt
niet denken hoe ik hem verfoei!...’
Gyges zei niets. Toen was het plots als heet water dat in haar opkookte, en driftig
in-eens:
‘Maar zijt ge dan toch doof? Spreek! Spreek!... En ge wenscht toch hetzélfde!’
En zij naderde hem, de armen bloot wier zoelte hem dichter toe zwoelde, de
oogen in geen verholen vuur, de lippen nat. Hij hield ze, bleek geworden, tegen,
voelde met open hand-palm het deinen der borst. Hij zei, met een verwijt en niet
veel meer:
‘MeVrouw, meVrouw!’...
Zij barstte in snikken los, zonk neêr in de kussens... Weêr borrelde een lach in
hem op, dien hij gauw toedekte: 't is toch eerder vervelend!... Dan zou hij maar,
aarzelend echter, vertrekken. Maar hij keerde terug, en, met oneindig mede-lijden,
- ja, dacht hij, uit mede-lijden voor die vrouw die zijne hulp noodig had, - maar met
eene plotse bibbering, en stil klapperen zijner stem, die sussend was, tevens:
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‘Wilt ge dan dat het weze van nacht, dat ik hem...’
Het was hem als zonk hij in een put. - Zij antwoordde niet, maar de snikken
zwegen. Stilte. Ze zag niet naar hem. En hij ging heen, - gelijk de moordenaars uit
een melodrama, melieve. Wat toch de goedemanierheid doet!...
- Dat was te ure van den mid-dag. Hij wist niet hoe het hem mógelijk was,
appetijtelijk te eten van een schaaps-bout, opgediend van den schoonen man, die
zijn slaaf was, en heette, eenvoudig, Anèr. Die Anèr zei hem, ten male, dat de koning
had laten vragen, of hij dien namiddag met hem een rit deed. Gyges antwoordde
koeltjes en zonder ontstelde stem: ‘Ik zal er heen gaan.’
Hij reed dan, met Kandaules, op hooge witte kleppers, den hun-omstralenden
dag door, die roodde, allengerhand, naar den safranigen avond; en bezijden hen
sprongen als spannende bogen de wind-honden, die hijgden in tong en jagende
flanken. Zoo naderde de nacht, die Kandaules niet zwijgen deed. Zijne stem schalde,
die verhaalde:
‘Gyges, ik heb de schóonste vrouw. Maar welke grillen doen, dat ik haar niet mag
bezoeken, nu dagen reeds? Zij is zwart-moedig, Gyges; gij moet ze genezen, Gyges.’
En steeds kwam hij daarop terug, tot nijdig-makens toe van Gyges, die hem niet
meer antwoorden dierf, of 't ware geworden, gewis, gevecht van bitse woorden.
Zij kwamen, gelukkig, ten paleize; en Gyges kende geen avond kouder dan deze.
De lucht was èene huivering. Zijne handen wierden klam, die hij in-éen wreef. Hij
dacht: ‘Wat ga ik nù beginnen?’ Zijn kort, goed zwaard hing aan den muur, dat hij
niet áan-zag. De riem
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ervan was in rood leder, rijk bestikt, en hing in zwaren wrong, met om de kromming
witte licht-glansjes en een spel van gouden stippels.
Hij hoorde nog de klare stem van den koning, die bevelen gaf aan de stal-knechts.
Daarna zijn stappen naar de drink-zalen, hij neuriënd. Zijne stem naderde als een
zwerm van trillerige muggen, ging dan weêr verwijderend. - Gyges meende met
wrevel: ‘Hij zit in de zwoele wijnen; en van nacht...’ Toen wilde hij niets meer denken,
zat weldra, loom verdoofd, zonder aandoening. - De gezegen nacht klamde door
de opene ramen op zijne schouder-platen. Dan zag hij in zich de vrouw van
Kandaules, in den vorm en gestalte der spelende danseres die, geworden hem
haast lastige geestes-bezetenheid, draait rondom den buik van alle grieksche vazen:
éen knie geplooid van een been dat teen-tippend is, en 't hoofd, onder zwaren
haar-dos, wendend zijlings, en de dubbele fluit op ongelijke hoogte. - Gyges zei bij
zich-zelf, en vast-beraden: ‘Het zal toch voor die vròuw niet zijn!’...
- Toen was het zeer laat reeds. De kilte was als ongeziene schimmen in de kamer.
Zijn geest werd in-éens scherp-koud, helder als ijs. Hij klapper-tandde. Zijn
strak-werktuigelijk opstaan deed kantelen de zit-bank en 't gaf hem een angst van
druipend zweet. Hij greep zijn zwaard; het hecht was krissend-ijzig...
En hij spoedde nu over de binnen-pleinen, versuft wel en toch zoo zéker van zijn
doen, áf op 't licht dat blikte uit de slaap-vertrekken van Kandaules... Zijne linkerhand
verzekerde het zwaard in zijne rechtere. Hij trad in door de altijd-opene deur, en
weldoende zwoelte sloeg hem tegen... De koning lag, snorkend, op zijn buik. Hij
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zag 't gelaat niet, dat rustte op den gebogen arm... Dan klopte zijn hart met felle
moker-slagen; maar hij koos toch voorzichtig-goed de plaats waar hij treffen moest:
links, derde rib, naar onder. Hij dacht toen, ja, hij dácht toen, dat het toch
onbegrijpelijk-zonderling was, hoe hij... - En dan, als in eenen plots-wervelenden
roes, plofte het zwaard niet ver van de béste plaats... - En Kandaules had noch gil
noch zucht. Maar hij was dood...
- Gyges, nu, was kalm, en vertrok, niet omziende, onbedwongen. En onder-weg
overlei hij, hoe het háar te melden. - ‘Dadelijk maar,’ dacht hij. Maar toen kwam toch
eenige verveling, om eene onbetwistbaarkwade daad. - Ach, die vrouw verfoeide
hij toch, eigenlijk, eenigs-zins. Ze wierd oud; ze was dik; en tranerigheid...
Hij trad de zwarte reeks kameren door, die heller en heller wierden, naar dichter
wierd de kamer der koningin. En dikker woog de lucht der reuk-werken... Nog éen
deur-gordijn: zou hij het lichten? Hij hoorde zoet prevelen van stemmen... Dan wies
er in hem zúlke treurigheid...
- Hij dorst binnen-gaan, en
Daar stond ze, naakt, dat ze hem verwachtte, met reikende armen en
scherp-rooden mond. Alle lichten waren aan, die befletsten haar wit lijf. Eene slavin
wiesch haar, hande-glijdend over de dikkerige leden, in geur-water. Zij droeg alleen
nog, om de rozig-gekneusde enkels, de onontsmeedbare bronzen slave-ringen...
En ze glimlachte, en draaide met der borst, en ze zou spreken...
Doch Gyges had een gil, en hij riep, dol-zinnig:
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- ‘Maar gij zijt naakt!’
En hij vluchtte, in den nacht, die onroerend was vol sterren...
... Gij wéent, melieve? - Ach, ween toch niet, al is de avond ijl nu, en gíj zoo lusteloos,
en ík zoo pijnlijk-moe... Troost u, melieve, troost u...
- Want, toen Gyges drie maand regeerde, koning uitgeroepen zijnde, en hij bezocht
de koningin geen énkel maal: toen liet deze hem vermoorden door den schoonen
Anèr, zijn kloeken slaaf. En deze wierd de zeer-mannelijke echt-genoot van die
Kandaules-vrouw.
Dezer naam vermeldt noch Platôn noch Herodotos. Heb ik u gezeid dat ze Gunè
heette?...
- Gij wéent, melieve?...
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De zwijnen van Kirkè
‘Aldus dan,’ - zoo boog naar nieuw gebeur 't verhaal van Odusseus-vol-listen, ter
zware tafel van weidschen Alkinoos en te oore van de nederige Arêtè, daar hij aanzat
in het maal der vergaêrde Pheaciërs, waar de zaal glom van bruin-gouden en
blak-blauwe glanzen; en zijn gebaar, uit wijzende hand, ging rustig worden van
stiller zakken en verschikken in de purper-blankende plooien van zijn gast-kleed,
en zijne holle stem was zoel, zoet en geniepig-aangenaam als late wijnen; - zóo,
bij dalenden dag zonder geluiden, noch buiten noch hier, dan van een verren
zinder-wevenden krekel, terwijl ten dissche koelden de wegende gebraden, en
zwegen de genooten, en lieten, van luisterende aandacht, verschalenden drank en
geur-loozende spijs: verhaalde verder, met brons-lichtend gelaat dat bewoog in
mond-spieren en schichtende wit-vlakkende oogen, maar kalmer nu, Odusseus,
die sprak:
‘Aldus dan, o Alkinoos, neeg zwarter de vochte nacht te uitersten Westen-rijke
van Okeanos, en, ontstegen lang geen stralen nog het Zonne-hoofd, de rozen van
een nakenden morgen zouden bleeken van open-zijgende blaêren welhaast, waar
rijzen zou, later, Hêlios met het felle haar.
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De nacht-uren door-waakt in de diepste en duisterste genuchten, zíj dan eindelijk
moede in haar tenger, warmmaf wegend lichaam, zoo sliep ze thans, Kirkè, ter
diepte van mijn plat-vereende knieën heur smachtend-treurig hoofd, waar paars
brandde, àan tegen den twee-bek der zwakkere lamp, het uitstaand kroezel-haar;
gelijk ze liggend leunde, lam tegen mijn schenen, daar ten gronde, in haar
donker-geweven gewaad dat, door-schijnend, liet aan mijne oogen witten zonder
glim de prille dijen en de hooge punt-heup vol geheime kunde, en toonde bloot de
voetjes die laag boogden naar de krommende schelpenteenen, en, berustigend,
dook eindelijk de lastig-ademende borst, die ze had als van een zeer jong meisje.
Ik, in den killen elpen-beenen zetel heel recht, - verlaten lang de zwoelige
rust-bedden, en ónbewegend 'dat het haar slapen niet en stoore, zat; en mijn vlakke
rugge-vleugelen drukten, effen en naakt, ter ijzige lene, die zoel wierd van mijn
zitten. Mijn vaste leden, al rilden ze niet, waren klam-koud van den nacht, tenzij ter
plaatsen waar schrijnend duwde, ten knie, de elle-boog die 't hoofdje schoorde en
het haar breidde als een schaduwkroon van lauwheid, of waar aan-zonk de linkende
zijde van machtige en machtelooze Kirkè. Mijn blikken wijlden wijd open, die geen
slaap en kenden, en íjl mijn geest, bij ónziend staren in de kamer, hoe alles
onverschillig stond, met de rechte roereloosheid der nachtelijke voorwerpen. Er was
dijzigheid onder mijne staande voeten. Ik en dacht niet. Verloren allen lust, zag ik
de slappe vluchten der zilveren vleêre-muizen, gestikt in de zacht-dunne weefsels
van het kleed; en, nuchter zonder honger, de mond strak in zijn holle en donkere
droog-
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heid, gevoelloos voor de rijzende vocht-koelte van mijn baard, en nutteloos mijn
groote handen, wies me geen lengen uit het hart toen 'k weteloos aanschouwde,
door 't lange raam ter zee, die verre bleekend ging en niet en zong, de rechte reeke
van ons zwarte schepen, hun zeil gelíjk gerecht ter kimme en welvend in 't vaal
verwitten van de eerste schemering, en hun bekken, met éene scherpe lijn van
weifellicht, om-hooge. En 'k had geene aandacht voor de smalle strepe lucht die
groende, noch, de oogen weêr in de zaal, voor 't goor-witte matten van de
slaap-koets. Eene schaal lag, die trossen druiven goot. Er wiekte een laatste vlam
uit het vat der reuken. Wéet ik? Ik zat als een beeld, als wie zich nauw herinnert te
hebben geleefd, en bleef niet te naken, zelfs, voor 't snorkens-wrijvend wroeten der
zwijnen, mijne mákkers nochtans: de borstel-ruige, bruin-rossende zwijnen die rood
waren aan 't wit der knorrige oogen, hun snoet bewogen met de zwarte gaten, en
laschten harde kaken aan de logge bolheid van hun lijf dat dóor-woog op den
schuinen loop van hunne voorste pooten...
Ik wist ze, van daar ik ze óndenkend hoorde, in 't zerp-gedrenkte, gist-walmend
stroo der naaste stallen, waar, over de goor-wakke wanden, nooit zon en was, dan
door 't hart-vormig gat der deuren. Zij waren er talrijk, en schuurden slijpend
langsheen elkanders flanken; en geene zeugen waren onder hen, maar twee jonge
glimmend-zwarte luipaardinnen die ze niet en bezagen. Te naderenden avond had
ik ze, droog-korstig hunne schelpige en grijze hespen en bloedig blanker de lage
plooien van den flankig-zinkenden buik, (en Kirkè, tippe-teenend, liet wegen een
handje op mijnen schouder) door de
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licht-teekenende opening gezien, hoe ze zaten, de meeste, als de oudste onder de
evers, gebogen de ruidig-schubbende slijm-snoet, met schuin-torven blik; en, minder
in hunnen getale, deze die gingen met over-zijds rugge-wiegen gelijk één-jarige
loopers doen op vluggere pooten; en enkele sliepen, moede en maf als liefde-zatte
minnaars, - en ik lachte stil-zwijgend, (zoo-als Kirkè, onklaar, me toelachte), bij zulk
grappig en schrikkelijk zicht... Ik zag ze, hoe ze me woedend bezagen, hun ronde
snuit open, die kwijlde; en, was hun beeld vergeten aldra bij 't festijn van fleemende
meden en kruid-wijn van zwarten druif, thans, gewekt weêr van hun bostlend wroeten,
wies het, in mijne ijle onverschilligheid die alleen wat kilte voelde, als den opgelegden
last van een liefst-verméden mede-lijden. Het waren, immers, mijne broeders,
niet-waar, en offers aan wreede Kirkè. Maar ah, rechte Kirkè-vol-genuchten, en ik,
Odusseus, een mán toch, eerst!
- Het festijn was rijk geweest, en subtiel. De zon, geslonken, die groen alleen nog,
en zilverig, schuivende lijnen lei over 't zee-geweef, geworden als 't gewaterd kleed
eener weeûwe: nu hadden de toortsen de wanden aangestoken, en 't wuivend spel
der vlammen gewekt de eêlsteen-kleuren aan de rotsige hobbeligheid der binnenzaal,
die glom in de zeven verven, bij beurte of te saêm, van Iris de goud-gewiekte, waar
ze reist in haar dauwbeklamde kleed. Toen, terwijl mijn lippen smaakten, luttel, van
gebraad en zwellende vruchten, en méer mijne oogen van glans-oogige
Kirkè-toovenaresse, zoo had ik niet getoornd, over-mand, noch rekenschap gevraagd,
maar gelachen, haast, en zéker genoegen gehad in 't ver-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

124
haal der gast-vrouw met de magere armen, hoe zij mijne makkers, stap-aans
gekomen op bochlende dijen, vierkant het gelid in den hoogen morgen die blankte
om het geweer van helmen en van speeren, gekeerd had - en zij en zei niet hóe,
noch waaróm, maar had eene bitterheid in hare diepere stem - elk naar zijn ouderdom
in beerezwijnen van onderscheiden jaar. En toen ik vroeg: waarom niet míj dan,
die, van zelfde reize gekomen en zelfder aard, geen verdienste had dan de hunne,
toen had ze me door 't lage raam, dat opende op den nacht, den duisteren schim
gewezen der Nikè, die wies, hoogvleugelig, te voor-steven mijner eigen snebbe, en
gesproken, ja, profijtelijk, over liefde.
'k En wete de woorden niet meer maar voelde wel, ter stonde, dat ze me was een
meesteres in de vliegens-reede listen. Zoo deed ik bescheid haar alleen in
goed-gewogen, vooral in bij-stemmend antwoord. Het geviel haar, zag ik, goed,
daar ze vlugger slurpend ging van de schalen zwaren wijns; en hoe glommen hare
oogen! Ik bleef in mijne nuchterheid, - waar ik, bij 't drinken, nuchter blijven wílde,
- niet echter zonder warme vreugde in mijn hart; want ik was, vergeef mij, lang
gespeend geweest van zulke pleizieren... En zij sprak als eene lang-geleerde klachte.
Zij haalde uit zuchten tonen als van den vogel Philomela. Het was als het nachtelijk
stevenen van een boot op het zwarte water, en de stuurman heeft een zacht licht
en een oor voor de warende winden; en, zijn de winden góed, zoo zal hij neuriën
een lied uit de vader-oorden, - maar in ónrust. Zóó sprak al schooner Kirkè met den
rooden mond, soms tragisch-blijde in-eens, dan weêr verzorgd-subtiel haar taal
over
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de woeling van duistere gevoelens; weldra, ook, - terwijl haar vingeren nijdig waren,
die plukten, druif voor druif, een wijn-tros, - hare woorden gemeten op onbegrepen
beelden; waar haar blikken, onder zinkende brauwen mij-waarts schoten, als
knallende kolen, een schicht die moede scheen van aarzelen. En al miek haar
dubbel-spelig doen geen angst nog in me wakker, - gelijk ik zat, overigens, als een
wel-gedane eter die luistert naar eene niet te dichte muziek, - had ik geen vreeze
nog, voldaan waar ik haar wél begreep, voor de klachte van haar schitterende tanden
en het branden van hare oogen wier kleur ik niet en kende: ik zal niet loochenen,
nieuwen adem te hebben geblazen als wie te lang heeft neêr-gezeten, toen haar
wegende moeheid mijn leuk nieuwsgierig-zijn noodde de twijfelbare rust der lage
bedden te deelen...
- Ik zal staken hier 't verhaal der nacht-uren: het ware zwoel als een wonde die
rijk bloedt in den donkere; en de herinnering toont het me met liefelijk gedenken
niet alléen; want, Kirkè was eene vrouw van over-geweldige krachten. Eenige
verpoozing liet me, nu en dan, 't onprofijtelijk bedenken en wikken toe van
weinigbegrepen toestanden; daar ieder voornemen, overigens, wierd gesmoord in
eene vaak wreede omarming met harddrukkende polsen. 't Was haast, ja, dat ik
zou báng worden; want ik had me-zelf belogen, toen ik lachte bij me-zelven om de
gezwollenheid van hare woorden in ons vóor-nachtelijk dialoog. Ik hadde gehoopt,
aldra, dat Kirkè zich zou vertoonen wat meer een gode-geborene, dan dezen
eenvoud van eene mensche-vrouw... - Toen was ze, gelukkig, van Hupnos
over-vallen, als een kindje
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geworden voor mijn, niet zeer toegevend, medelijden, en ik had me, eindelijk - de
moede liefde-koets verlaten - weêr mogen gevoelen, hoe nevel-omwonden ook:
Odusseus Laërtiades.
Thans bleekte de nacht naar een komenden morgen. Geen sterren meer, noch
de maan: een schijnbaar-grootere zwartheid die ten hemel het licht vóor-bereidde.
En in de kamer de twijfellooze vreê niet meer der nachtelijke eenzaamheden, maar,
haast, een angstige dijzigheid en de huivering die komt als alles gaat ontwaken. Er
wiessen zacht-kriepende geluiden. De borstel-ruige varkens wroetten. Kirkè te
mijnen harden schoote, sliep. En ik zou haar wekken weldra (zoo dacht ik) en aldus
verlossen mijn verveelde knieën; tevens meenende dat de tijd van een wel-gemeend
afscheid-nemen, - zonder verder bejammeren van verloren zwijne-makkers of
overwegen van al te gevaarlijke eigen genade en genieten, - gekomen was, nu
rijzen zou de dag die ons, de overblijvenden, na goed-gesproken compliment, op
mildere zee zou voeren naar betere streken, - als déze is, o Alkinoos, - toen ik
vernam met nieuwe, verbaasde ooren, (uit welke verte van een droom, uit welke
scherpte van een werkelijkheid?) een zang, een wonderen zang, vol woeste
vrouwe-dierlijkheid, na, hadde men gezeid, een nuchter over-leggen; een zang als
van den nachtegaal, zou ik zeggen, die schoon is wen noodzakelijk en wreed haast
wen natuurlijk; een zang vol onbetamelijkheid, o vrouwe Arêtè, en die kwam, lispelend
eerst en daarna uitdrukkelijk-verhalend als eene aanklacht, uit den roerenden mond
van Kirkè die het maar niet scheen te gevoelen, onbewegend als ze lag, de witte
handen tusschen
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de gespannen knieën, de schouders scherp, en 't hoofd en 't uitstaand haar warm
over de lastig-halende borsten. Zij sprak als uit lustelooze noodwendigheid, maar
met de klem van het onontkomelijke. En was ze ongemanierd, Arêtè: ik verzeker u
dat ze leek, in hare woorden, eene vreemde Sibylle, en niet uit liefhebberij.
En - vergeef het mij - zij sprak, in 't wréedere, deze woorden:
- Zwijnen!...
Ach, neem me niet kwalijk; maar, al ben ik nog in de dertig niet: ik kan me reeds
verdiepen in de gevoelens die, onderstelt men, een meisje van zestien jaar heeft
of hoorde te hebben;
Zwijnen!...
want, al ben ik eene ongeleerde godin: in mijne zin-tuigen geniet ik de wel-daad
van goed-geschoolde levens-begrippen;
Zwijnen!...
en zoo mag ik, onder waar-borg van zulke zedelijkheden, met klem en echtheid,
- al schaden me soms in eigen vertrouwen en eerbied enkele, helaas natuurlijke!
afwijkingen van 't pad der onschuld, - van me-zelve getuigen in volgende zin-sneden:
Zwijnen!... - o, In aller-eerste plaats, en eenvoudig, overigens, aangenomen:
lam-lendig aan zich te moeten gedoogen dat men de scheppende onder-geschikte
zij die wél een wereld teelt, maar níet zonder 't pochend en onachtzaam behagen
van eene gemakkelijke mannevreugd die op u-zelve keert in wrangheid na enkele
stonden; te weten dat men wél de gelukkige moeder is, maar
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níet zonder den hoovaardigen wil van een overgankelijk vader; dat men alleen iets
ís, hoe men ook over hem gebiede, dan onder 't gebod van een héer!... o Zwijgen,
zwijgen van alle blijheid, en krijschen alleen van brandende oogen, waar ik zijn
wilde, o Man, eene Vrouw uws-gelijke...
Maar ten tweede, en erger:
Zie, man, de deuren zijn toe, en de zonne-hemelen. Er is de stilte in ons beiden
- ik durf het verhopen - en 't verholen-matig jubelen van eene duister-rijke en ernstige
liefde. De avond-spijzen zijn ongeurend, onder de lamp, die walmt noch duister is,
maar meet over de effene tafel de rondte van haar schijnen. En wij spreken met
schaarsche woorden, o man, - schaarsch, ja, al is tusschen ons de onoverschrijdbare
haag niet van een verklarens-vaardig huwelijk, noch de drenzige knaging met kleine
tanden van een onsmakelijk-geworden vriendschaps-band - over de onverschilligste
schikking van mijn nieuw kleed, en of, ten markt, bij-voorbeeld, gaan koopelijk zijn
de kreeften: futiele praatjes. Gíj zijt vriendelijk-ernstig, en ík gevoel dat ik, eindelijk!
in mijne liefde kuísch zal kunnen wezen, gelijk, meisje van zestien jaar, had behooren
te zijn mijn geerige nieuws-gierigheid in 't onderstelde huis mijner moeder, waar
allicht jonk-mans kwamen.
Ah Zwijnen!... Maar, waar ik bood als eene boorde-volle teile melk, daar 't teêre
schelpje alleen van een strijkend roze-blad het storten had gemeden, een liefde die,
zonder de geringste belooning, wilde zijn een zalve, of dergelijks, voor mannelijke
levens-wonden; waar we spraken, om de van licht bekroonde tafel, - en
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mijne handen waren zuiver en onbewogen, - hoe móe de dagen, maar hoe schóon
van elks afzonderlijke daden het wegen naar elkanders believen;
ah, Schrikkelijke zwijnen die ge bleekt!...
- Ja-wel, ik weet het dat het vóor de tijden geschreven stond, hoe híj alleen zou
rechte blijven, die buigen kon, en dat wie hechtte aan ongewillig réchtstaan niet
wijlen zou zonder deernis en schroeiende winden in zijne eindelijk-bevangen blikken;
en, overigens, de geschoolde levens-begrippen leerden mij;...
- maar tevens weet ik toch dat ik een beminnende vrouw kon zijn, en zónder
verlangen dan bemind te worden gelijk ík lief had: eisch die mijn overeind-staande
recht was; een makker van alle veiligheid naast u, o Man; en, zonder verdere
afspraak noch weder-keerigheid: een trouw metsel-diener aan den muur van uw
nood-lot, o Zwijnen!...
Want zie, ik wilde gaarne toe-geven nog, dat ik, door 't feit van een kwalijk geslacht,
gebonden was aan onoverkomelijke, en daar-door geliefde, nederigheid, en de
plaats in eene tweede levens-orde; ik wilde mijn dagen rang-schikken als
schrompel-blinkende schotels in eene goed-gehouden keuken; en ik gaf me over
aan eene ontvangenis die me geene onmíddellijke, maar de hóogere vreugde zou
geven van eene lastige moederschap en wat er bij behoort; ik wilde me gaarne
onder-schikken aan de nukken van beleedigende tochtigheid: want ik ben geene
schrale maagd van om de vijftig;... maar
Zwijnen!...
- Geef me toe dat het de plaats is, hier, voor
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eenige theorie. Ik dacht dat we, bij name godinnen, waren - vlam naast eene vlam
- vrouw naast een man. Niets anders; en het er-op-aan-komen hoe, gegeven de
ja-of-niet-gekozen omstandigheden, zou over worden gegaan tot het feit, dat onze
veréenigde vuren eene dúbbele warmte als gevolg moesten hebben. Ge ziet: ik ben
eene vrouw vol eenvoudige kracht-dadigheid, die niet alleen te ontvangen, maar
ook haar deel in den plicht-van-verwarmen vraagt. Maar - alle wijnen dragen droesem
die, flets maar lang ten smake blijvend, het echtste, allicht, des dranks behoudt...
Ik had me dus vergist: neen, de man en ís geen vlamme, - noch wij. De Natuur,
zelfs de Natúur verbiedt dat we, ook met de edelste bedoeling, in ons wezen en als
wezenlijkheid de waarde van een zuivere entiteit bereiken; minder nog: dat onze
geestelijke macht groeie tot het volledig-heerschen in ons van een louter, al weze
't een schamel, begrip. En wíj vrouwen en zijn, helaas, in-der-dáad, slechts als
onwillig ijs dat schroeit 'lijk de ergste fakkels; niet, waar we 't ook mochten wenschen
en begeeren, 't bedrag van een zeer bewust gevens-vermogen dat meten zou aan
de gemoeds-gehalte des mans de stipte graad van onze levendigheid voor de laaie
van een afgebakend, maar des te zékerder geluk. En zoo heb ik, helaas, wellícht
nog nooit gewarmd; nog nooit, gewís, mijn deel in eene dubbele warmte gehad;
maar hoe vaak heb ik de wonde, ah, slechte vrouwe, aangestoken!...
Ik heb dus - áangestoken. IJs of vonke (en wie verklaart me het verschil
er-tusschen?) heb ik mijn plicht van líjdelijke ontvangeresse, - bedrijvig alleen, en
jammer maar, in 't lijden-géven, - gedaan, begrij-
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pend dat, in de toegelaten verhouding, den mán slechts een blaken-blijvenden brand
bij rechte wordt toe-gekend. Gedood in mij dezen eersten hoog-moed, en aanvaard
de vernederende verzekering dat mijne liefde als eene eigen-staande sterkte niet
geduld werd, heb ik, vrouw der gedwongen listen, áangestoken. Ik werd hierbij de
Gehoorzame, niet van menschelijke, maar van reeds dierlijke wetten. Ik moest me
onder-werpen, onder-staan mijne eigene verrukkelijkheid. Ik ging, van me-zelve,
die verrukkelijkheid beoefenen als 't instrument dat me zou brengen, misschien ach, misschíen! - bij dèzen, die, naar mijn keuze, 't overgeblevene aan edel, oer-eigen
liefde-gevoel zou deelen, of wilde deelen. Intusschen duldde ik, niet zonder profijt
van-wege de aldus-aangeleerde middelen tot behagen, de transitieve liefhebberen...
- Want, heb ik aangestoken: het was niet, geloof me, zonder bedoeling, en eene
louter-egoïstische. Waar ik wist dat ik niets innerlijks, geen gezag van een
over-vloedig koningschap op te dringen had - o stel u 't lijden voor der léelijke
vrouwen -; dat ik geen gevende was naast een gevenden, dan na dat deze 't me
had gejond: zoo heb ik moeten leeren van me-zelve, dat ik schóon was, en die
schoonheid te onder-houden door 't wel-dadig sap van kruiden, de melk van
onderscheiden dieren, en van de metalen de virtuyt, naast wel-gepaste voeding en
geen over-tolligen drank. Ik leerde de maat-slag van mijn eigen levens-rythmus, en
te teekenen op mijn gelaat een onbewogen masker van mijne tijdelijke bekoorlijkheid.
Maar déed ik het, ja! het was niet, herhaal ik, zonder de meest-eigenbatige
bij-bedoeling: déze, gewékt te worden.
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- Het sliep in mij, wist ik, want dooden zou het niets en niemand. Het was, verfoeid
en tartend om-schaterd, pijnlijk-gekneed en bral-vertrappeld, - en o nachten van
ontucht die het vermoorden wilden, het een koord om den hals bonden, en zinken
lieten, zínken in den put dien zij der waarheid achtten, en die deze van hun eigen
logen was! - het was, arrem vlamken onder alle dompers; ongewenscht borelinkske
dat een niet-uitgenoodigd leven zou boeten onder den last der gestapelde matrassen;
en toch, zóo uit u-zelf geboren dat gij het lieven móet, dat gij er ten aller-minste
méde-lijden om koestert, en ten langen-leste zóo bemind wen zóo mis-prezen; - het
was, gehaat eerst en besmeurd met hachelijken éigen-vloek; daarna,
brutaal-vertreden van ánderen: het innige úwe toch en zóo nederig-lieflijk, dat gij
het voedstert weldra aan uw hart en weent bij uw eigen sussend liedje; - het was,
o mijne Vrouwelijkheid, het was mijn behoefte aan téeder-zijn, mijn oude dorst dat
ik gévende liefde zou plengen.
o Vrouwe-liefde! Want dít is de keten die me bond: ik was eene vrouw die móest
beminnen, - als, allicht, de méeste vrouwen. Maar wélke weg der domme penitentie;
wélke bramen en de beleediging van alle vuilnis! En hoe te raden de reden dat alle
zuiverheid een bezoedeling voert, en géen bezoedeling de zuiverheid kan
versmachten? Want zijn de paden lastig, en iedere hinderpaal een heester waar ge
aan de stekels uwe pijnlijke wol laat en de zuchtende verarming van een toegeven;
duikt te elken avond de schemering een licht van hopen dat de nieuwe morgen niet
meer bieden zal: ik ging, ik ging, en had véel glim-lachen. Ik wist, ik dacht
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dat, een nacht wijl ik het moedste droomen zou, het komen kon in eene stille klaarte,
die míjne klaart moest wekken...
Maar... tálmen! - Want gij zijt de oorspronkelijk-geduldige, Gij, Vrouw, die zulken,
eeuwig-jarigen, leer-gang hebt willen gedoogen: van het princiep áf uwer liefde tot
op de tegen-sprekende uitleggingen toé van het princiep; van het uitgangs-punt af
uwer éven-waardige en even-kúndige minne tot de gevolgen eener lastige
mannen-adoratie toe, die, zonder eigen weet, de vol-voering, de rijpheid zulker liefde
mocht mogelijk maken; ge zijt, mevrouw, de hals-starrige bedrogene van u-zelve...
Ah! wanneer zult ge eens, die zwaar van uwe bijzondere liefde zijt, gevoelen dat ze
der mannen is als een eende die zeer luide, maar onbegrepen, aardige allicht, doch
belachelijke kakelarijen klaroent? Wanneer vatten, dat uwe beminnaars heel goed,
en niet zonder sarren, weten, dat elke tooi om úw lichaam bediedt een prikkel voor
hún begeerte, en dat hun begeerte niet naaste-lievend, maar alléen egoïstisch is?...
- Ja, stap de ladder op uit uw geboortelijk slib, de ladder óp van uw schrijnend ideaal,
o vrouwen: gij laat - hoe ge u gevoelt niet onedel te zijn in uw stijgen, in 't feit eener
klímmende wen zelf-vernederende zuiverheid - gij laat den mannen-blik alleen een
perspectievelijk zicht op uwe kuiten!
Daar, helaas, de liefhebberende mannen zijn de verachtelijke tuurders, állen, op
zulken horizont!...
Ja! - en vergeef me dat ik, langzamerhand, eenigszins vergeet wel-voeglijkheden
en een klaren blik op de logiek der gezette rede-kunde - wij, vrouwen, zijn alleen
gebracht, van der nature, tot Zédigheid, om te beter te
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wekken in den man: het Zwijn, het Zwijn. We zijn, hoe meer we toegeven aan allen
raad van ootmoed tegen-over ons eigen zuchtend verlangen, dienend te béter
slechts als doornen-tak die dik-huidigen prikkelt. Tot in de laagste drabben, wij, wíj
het kreng van onze eigene verzuchtingen geworden, maar toch de Zuívere nog, en
houdt gij op te wezen: Zwijnen... En waar gij ook bevroedt dat we zijn de ster, van
uw blik verwacht om te kunnen schitteren; de beidende kole die uw poke ontbeert
voor uw eigen vlamme; het pad dat begeerende wordt uw stap, alléen om recht te
leiden u, van ónze liefde, maar úw zekerste onsterfelijkheid, o Zwijnen, Zwijnen: gij
blijft gedoemd tot Zwijnen!...
Zwijnen! - want dat zijt ge nog, en láchend, waar ge benadert onze strengste...
laat me zeggen: eerbiedwaardigheid-zelf, fleemend en zelfs nobel, met papieren
van geestelijken adel of alleen de verzekering van uwe bijzondere hoog-achting;
met tranen spreekt over retrospektieve Romeo's en de einders in 't roze verft van
huis-houden en vaderlijkheid; - Zwijnen! waar ge u-zelf vernedert, ach!, te toonen
een roekedekoeënd begrijpen van nuffelijke sentimentaliteit en beseft de
burger-deugdelijke noodwendigheid van bijtijds-gedischte komplimenten en de
geschenkjes bij naamfeesten-in-de-familie; - Zwijnen! die 't niet éens bekennen kunt,
die, meer! u-zelf niet belachelijk vindt, dat het u goed ware, en zelf-verfrisschend,
bij een draaiend dansken den frak eener deftigheid, lastig op zweet-warme schouders
die bulten, uit te spelen; - o Zwijnen, belachelijk-walgelijke Zwijnen, die me den
moed niet geeft, zelfs nog lyríek te worden.
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Ah Zwijnen! Mannen die, ons benaderend en hoe ons edelheid het were, slechts
Zwíjnen zijn kunt!...
- En toch: gij zijt geen toovenaressen nog, gij, o gewóne vrouwen! Beladen
geens-zins als ik, met den Zonne-blik die verandert de wezens in 't beeld waar mijn
gevoelen hun innerlijk wezen in herschept, zult gij 't geluk nog hebben, gij, te genieten
toch wat ze u bieden mogen. Geen beiden, voor u, die geen macht en bezit; en
eíndelijk, misschien, na langen duur, een binnen-huis dat, gedoogd, onder de lampe
des avonds eenige mannelijke grillen kan toelaten, 't weigeren van 't nieuwe kleed
en den koop der kreeften, zeer-weinig-kostende nochtans, kunt goed-keuren, naast
eenige te bitsige liefde voor de huilende kinderen...
Maar wee mij, o Zwijnen, dat ik een Godínne ben! Te weten dat ik, Gerechte, niet
zal slijten op vergankelijk-menschelijke bodems mijne hielen!... Zwijnen te méer
dan, gíj, waar me het onverbiddelijk vlak van mijn gedachtelijk-strenge geboorte
niet toelaat de minste buitensporigheid! Ah! Door-priemde der eeuwen; slacht-offer
van alle door-gevoerde gevoelens, die niet genieten zal van de gevoels-logiek door
haar denken en willen tot schoone daad geworden; machtelooze tegen-over de
mensche-wet die de riem is der tot-mensch-gezonken goden; bewaardster, en hoe
onwillekeurig! van uwe regelen-zonder-afwijking, o gevestigde Zede; ik Kirkè; ik,
vrouwen, beladen met het ongeduldig doel dat ik ú tot pijnlijke leering, ten ziele-laste
zijn zal, zonder den troost dat ik, als u, een verzoenende toegeving zou gedoogen;...
ik Kirkè;
- - en gíj, mijn Zwijnen; o Zwijnen, Zwíjnen!...
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- In een kreet, die zwart toonde, en drogend, de holte van haar mond, schrok wakker
Kirkè; en ik verzeker u (lacht niet) dat ik een stomp had in mijn hart en in mijn ooren
die reeds 't krijschend kreunen dier nuttelooze spreuken waren gewend in een
onverschillig-worden en 't denken aan onze schepen die ik zag daar te blinken,
allengerhand, aan verbleekende hemelen en baren - want groeide effen-aan de
morgen; ik verzeker u dat, volgend daarop, Kirkè me léelijk was toen ik ze in-eens
bezag. Duwend van eene krauwende hand, de door-zichtige grauwheid van haar
kleed met de gestikte vleêre-muizen op de smalle beef-borst, zij, op veerige hielen
recht-gesprongen als een vlijtigen pijl, en klapperend eenigs-zins van tanden,
glim-lachte me toe uit de vervaarlijke diepte van een grijns. Ik stond recht ook,
gevoelde mijne harde braaien bij 't staan warm worden, boog keurig, groette. Zij
had héel góed begrepen. Zij had geen last zich haren droom te herinneren: ze kende
hem sedert jaren van buiten. Met zuchten (want eene biecht, niet-waar, is het zich
over-leveren aan den vijand), hiet zij een kleíne boot te vullen met vruchten en 't
vleesch van reeën. Wijnen ontbraken niet, noch koeken van honig.
- En toen zijn wij naar de stallen gegaan; en ontbonden van toovenarij, traden uit
- bezie mijne verwondering - éen voor éen mijne makkers: geene zwijnen meer van
onderscheiden jaar en verscheiden aan borsteligheid of de vermakelijke dikte van
buiken en hespen al naar ze waren, mensch-gedaantelijk, onder het kolder, - maar
fijn-blinkend van huid, en als waren zij nauw gekomen, en beolied, uit het herstellend
bad, na de liefde...
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En gij kunt denken of wij de verfrisschende zee zijn op-gevaren... !’
‘- Dit is een luttel verhaalken, kuische Arêtè en gij, aanzittende gasten, en te veel,
weet ik, uitgebreid. Maar ik weet tevens, o gij Nausikaa der witte wangen die niet
blozen moeten, dat het u, vergeef me, in míj heeft voorbereid...’
Toen zweeg, voor een over-denkend oogen-blikje, in de stilte, Odusseus.
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Drie gevoelerige parabelen
I. Binnen-huis
Als gering in bediedenis en van weinigen profijte, verzuimden de Schriften te verhalen
hoe Maria, leunend ten schoudere van den kommer-zwaren Jozef, hijgend een
weinig van 't vele gaan en met droefheid in hare oogen van lang, verdrietig dolen,
kwam voorbij het huisje van twee zeer arme lieden; - toen ze, reize-moe en in de
pijnen van 't nakende baren, schreed door Bethleëm dat in zachten sneeuw lag, en
zocht (dewijl haar onbekend was de vóor-beeldende wil van Hem, die hunne
schamelheid zou leiden naar den stal en kribbe die Hij verkoren had voor
geboorte-huis en wieg), zocht de goede herberg, die de veilige rust voor haar, en
Dien ze droeg, kon worden.
En zoo kwam ze voorbij het huisje van twee zeer arme lieden, die waren een
oude man en dezes vrouw.
En toen die vrouw, door 't venster dat den schoonen, geel-grijzen weg, donzig in
den sneeuw, toonde, zag dolen in de stil-mistige schemering die even lichtte nog,
deze andere vrouw die groot ging, toen kreeg ze zeer diep medelijden; en ze sprak,
zich keerend naar heuren man
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die gebogen zat in de dempend-dalende duisternis der kamer:
‘- Er gaat een vrouw voorbij, die zal baren; zij ziet er moede uit, en de man die
naast haar gaat is vol kommer. Ze zijn niet van deze streek, want mijn geheugen
zou ze spoedig thuis wijzen. Ik ken ze niet.’
De man stond op van zijn stoel, en naar 't venster gaande, zag hij hoe dood-moe
Maria scheen, en hoe kommer-gebogen de nek van Jozef Hij sprak:
- ‘Het zijn arme lieden. Zij gaan een kind hebben.’
En keerend naar de triesterige duisternis der kamer:
- ‘Wij hebben geen kinderen...’
De vrouw bleef, aangedaan, turen. Het was een oude, goede vrouw.
- Maria en Jozef waren reeds ver, éen grauw-beeld geworden in de doezeling
van den wasgrijzen avondlucht.
En de oude vrouw zei, ziende hoe Maria tegen Jozef zwaarder nog aanleunde:
- ‘Zij draagt een zwáre vrucht...’
Ze ging weêr zitten in de ijl-stille kamer.
En beiden, haar man en zij, dachten toen dat ze de dwalende reizigers hadden
kunnen nooden, binnen te komen. En de vrouw dacht, hoe het kind dáar ware
geboren, bij heel-zacht lampelicht, en hoe zij het bij glanzend vuur hadde uitgeheet
en gebakerd; en de man dacht, in zijne treurigheid, hoe hij nooit kinderen had noch
kende.
- Maar Maria en Jozef dwaalden heel ver reeds, en de twee arme menschen
hadden ze niet binnen geroepen.
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II. Verwachting
Ze had de deuren open-gezet, Maria Magdalena, de deuren wijd open-gezet en de
vensters, van 't Westen naar het Oosten. 't Was de avond geworden, dat de zon is
laag genoeg, binnen te treden de huizen langs de deuren; en, rood en
deluwend-purper, schoof ze in huis hier als brekende lanen, van aan den tuin binnen
liggende in blakere klaarte uit de gulden-gloeiende zoden, naar 't grijze en
peerle-teeder licht van 't vóordeur-vierkant; in de duisterende kamers, overigens,
bij elke hellere bres, een wazende waaier die opende op de vloeren waar schaduwen
bewogen, en steeg verbleekend tot de matte blankheid der beeldekens op de
schouwen, of zette in doffen gloed de koperen vaten...
- Ze had de deuren open-gezet, hunkerende en verlegen. Er waren geuren, die
niet en waren bij dage. Zij was als, docht haar, een klein kind; en zij duwde hare
armen naar hare borsten toe. Er trilde warme huivering. En 't was dat ze zich blij
gevoelde, en verlegen, alléen te zijn.
Boven haar, op den zolder, wist ze Lazarus. Hij stond ten kweerne; en 't scheen
haar dat ze zijn hoofd snokkig bewegen zag onder de toren-muts, en zijn bestoven
baard, gebogen waar hij naarstig de stange roerde. 't Wemelen van 't gemalen meel
zeefde goud in de kamer door de retige vliering-planken, als een lichte regen in den
Meie, bij zonne; en de hobbelige steenen raderen ronkten daverend als ontallige
dronken bieën. Ze was blij, dat hij, nijverend, niet hooren zou het gaan van hare
voorzichtige
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schoenen; daar ze wist Martha, de zuster vol knorren, bedrijvig van ijverend bestellen
en veel praats in de koomenijen der susserig-snaterende avond-gebuurte.
En ze was angstig ook: zou hij komen, dien ze verwachtte; zou Hij komen, de
Heer, zoo de verspreide mare ging? - Ze zat, huiverend van bedremmeldheid die
glim-lacht, rillend in-eens ten killen rugge van beschaamdheid die vreugdig klopte
aan heur hart. En zij en wist niet hoe, verleid van welke onnoozele hope, zij zat daar
in de duistere bank recht in hare beste kleêren: in 't witte schoentje dat gouden
gespte, waar-boven de groen-zijden keerle glansde in kreuken die de knieën droegen,
en 't keurs vol glimmende steenen dat hooge naar voren welfde. Het haar, dat recht
en zwaar hing van geurende balsems, had, in zijne beide vlechten dalend, de kleur
der avond-zonne zelve; en haar gezicht, wit in den avond als géen witheid is, was
aangedaan alléen in haar groote oogen. Zoo zat ze, in 't benepen geluk van haar
eenzaamheid en den hopenden schroom van wat moest komen.
En zóu Hij komen? - Sedert het geweest was dat Simoen de melaatsche, genezen niet alleen, en geweken de vratige puisten, maar hij weder zijnde in 't bezit
van nieuwe vingeren waar hij slechts toonde nog rottende knuist-stompen, - met
dravend gesnap van een grooten mond en 't gebaren van verheven manieren,
verhaalde steeds op nieuw 't verhaal en verspreidde de tijding dat Hij zéker terug
zou komen, vermits Hij aan hém gepleegd had 't mirakel van zijn helen, zoo wachtte
zij Hem te elken keere, en verwachtte Hem gelijk zij Hem tóen had gezien, en
beluisterd was van Zijn eigene goud-
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tredende glorie: niet groot in 't gelend kleed, en het aangezicht niet schoon als van
de magdaleensche jonkers die haar aanzochten, maar groot van zijn dank-omringden
eenvoud en schoon van de vereerende hulde; neen: groot en schoon omdat Híj het
was. Zij wachtte opnieuw den vluggen stoot in heur hart, bij Zijn vredig aanschouwen,
en of zij weêr zou trillen in hare beenen. En zij zat, verlegen, in de duistere bank
waar Híj haar niet zien en zou, doch waar zíj over-tuurde het lange grijzende lint
der dreve, daar géen boom vermocht nog met scherpte een schaduw te leggen,
maar de schaûwen doezelden uit in 't schaarscher-dalende lichten...
En Lazarus, boven, draaide, hard-nekkig de kweernestange; en was haar de
gerustheid dat ze niet gauw zou terug-zien aan-zeulende Martha met gevulde mande.
Zoo kon ze onbeknord Hem wachten, die komen zou...
- De avond, zaluw van paarsere kleuren, wierd den adem der rustende boeren:
't laatste gebaar op de velden had gedoofd de eind-felheid der zon. Thans was de
grauwende vrede in de huizen, en vóor den glimlach van het dankend maal en 't
opklaren der lampe die rónd de tafel teekent, de ernst van de dankende gebeden...
Stappen naderden nog, die zeldzaam wierden; holle-blokken knotsten, - waar Hij
week-gaande was op bloote voeten...
Zij zat, rechte. Zij verschikte hare knieën in de krakende keerle-zijde. Zij zag,
onbenieuwd, de matte witheid harer handen, en merkte, onverschillig, dat zij al hare
ringen vergeten had. Haar boven-lijf was zeer lang en rilde; en, luisterend, hoorde
zij de geit die schuurde aan den muur van 't naaste stalken. De ure kon lánge duren.
Eene huivering wierd koud op haren rug, en miek stijf,
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bij plaatse, de keten der wervels... Zij staarde de bewegende schaduwen aan van
een takje met twee blaadjes, dáar in den gang waar het wat klaarder was nog; de
schaduwen hadden geen veld meer van oranje, want het groen moest, van goud,
thans vaal zijn in den tuin; hier ter zitkamer, werden bleeker de krinkels van het
zand, en donkerder daar-onder de bronzig-bruine tegels als bloed dat ronde meer
en dikker. Zij wachtte, en ze wist niet of ze méer verlegen wierd...
Lazarus snokte aan de stange. Bij middag had hij gezeid: het peil moet af. - Geen
naderen van Martha.
- Zij stond op, en verschoof wat verder het gordijntje. Zij zag de twee reken boomen
der dreve. Gij zoudt niet meer hebben gezien waar, boven stam aan stam, de kruinen
scheidden. Er waren geene gangers meer op 't duister-naderend, neen, verwijderend
lint der kasseie. - Zij zuchtte. De avond daalde gáuw van avond. En de geit wreef
geweldig het hobbelig muurken. Had ze eten? Ja, ze had er. - Dat Hij toch niet
kwam! Maar het was nog zoo late niet...
- Thans was in alle huizen een licht. De lampen waren nog niet, in 't duistere,
gelijk een sterre-beeld ten hemel is, want men merkte duidelijk de huizen nog aan
wit-gekaleide gevelkens. Maar iedere vader droeg, in 't vierkant der hel-getoonde
kamer, een kind dat schaterde op zijn schoot. Er rees een nieuw geronk van
mompelende grijsaards op den drempel. Er was een lied in de verte, en, verder nog,
een trompet als van gebarsten kristal die, bij stootende horten, schalde in een locht
deuntje. Het was zoo laat niet; want, was dof thans in huis het onglimmend koper,
en ten vloer geen schakeeren meer van
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tinten: zij kon nog zien, op den muur dezer zit-kamer, het behangsel, behandelend,
in de zwartere teekening der figuren, een herten-jacht met paarden als
hobbel-paarden. - Zou zij het licht aansteken? Zij roerde in haar kleed. Het gerucht
was een gerucht in huis. Ha! zou Hij komen? Langs de achter-deur was nat de geur
der tuinen...
- Lazarus' zoekende beenen traden het trapken neder de arbeid in-eens gestaakt...
‘Is er geen licht dan nog?’ Zij meende te zeggen: ‘Ik dacht er juist aan, het aan te
steken.’ Maar zij antwoordde: ‘Martha is weg om olie’. Zij voelde in den duistere ja 't, 't was den duistere thans - dat hare trekken strak wierden als van een weduwe
van dertig jaar. Lazarus sprak op nieuw, en zocht zijne sletsen: ‘En het eten?’ Zij
antwoordde: ‘Martha...’ Lazarus zweeg, die haar schoon vond. Zij wierd zéer
ongerust, alsof Hij komen móest...
- Ah, het was ávond thans! En de oogen van haar broeder, den oudste, draaiden
hun eenig-geziene wit naar de koude achter-deur. Zij ging er slepend heen, in de
snirse zijde van heuren tabbaard. Zij tuurde een oogenblik nog op den maluwen
hemel, met een vlerkend vleêremuisken. Zij zag de tuintjes naast elkander. 't Was
in September. Zij merkte zeer stipt dat er geene snijboonen meer aan de staken
hongen, die fel scherp stonden op den hemel; alleen: roode koolen die witten, de
tuil der hooge spruiten, wat opgeschoten sla nog. Zij deed de deur toe; de klinke
klonk toe. Met de veiligheid kwam haar mistroost in huis.
Zij stak tóch de lampe aan. Lazarus zei niets, en alleen bezag dat zij treurig was
en droeg haar beste kleêren. -
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Maar toen Martha binnen-trad met het slameur dat ze 't ál ging verzetten, dan ging
het: en geen eten? en geen vuur in de stoof? en de groen-zijden keerle? Martha
was een huishoudelijk wijf, en niet jong meer. - En 't was geweest hier, zeker, weêr
een nieuwe vrijer, en na af-spraak? Ah, had ze geweten!...
- Dan heeft Maria Magdalena niets gezeid. En ze heeft geen avond-maal genomen,
voelende hoe Lazarus niet dierf aandringen. En in haar bed heeft ze gesnikt...
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III. Zondag-middag
- Zal ik niet zijn gelijk dat heel jong meisje, dat Jezus ontmoette in zoo zonderling
avontuur, op een stillen Zondag-middag, dat de wegen zon en zand waren, en een
zachte stof-wind?
Zij kwam en zag Hem komen. Hij was tenger en niet groot, maar Hij was groot
omdat heel de zon rondom Hem was. Zijn kleed was wijn-kleurig, en grijsversleten
aan de ellebogen. Zijne voeten waren breed en gebocheld, en Zijne handen zeer
schoon: zij toonden al hun aders, en de pezen die de vingeren dragen; en Zijne
vingeren waren lang en rood aan de gewrichten; zij hielden, in de rechter-hand, een
hoogen gaan-stok. En zij zag dat, als hij nader trad; en zijn mager haar dat kastanje-ros was, en Zijn
leelijk aangezicht met kleine, goede oogen, en de huid blinkend op de gele
kake-beenen, en Zijn grooten mond die niet gesloten was, en dan den schaarschen
baard laag aan Zijn kin.
Zij zelf, dat heel jong meisje: ze was nog heel jong. Zij had nog geen borsten, en
geen begeeren; zij was nauw huwbaar; maar ze was treurig, en wilde iets weten;
maar zij wist niet wat. Zij droeg een blauw kleedje dat in plooien viel op haren hoogen
buik: te kort, zoodat het hare schenen tóonde, die waren als gelend-mat elpen-been
in scherpe ronding, en de nauwelijksche enkels, en de hooge, grijs-naakte voetjes;
hare armen waren veel te lang, die elkanders vingeren vasthielden vóor haar dunne
dijen. Zij was schuchter als ze
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naderde; ze geleek, in haar duister aangezicht, Jezuszelf, die nader trad.
Toen bezagen zij elkander in hunne glanzige oogen; en ze waren als bang, als
ze elkander hadden aan-gestaard. Dan bleven ze staan. En 't meisje, dat iets weten
wilde, en niet wist, en aarzelde, vroeg aan Jezus:
‘Toon me de poort van den Hemel’.
Jezus antwoordde niet, maar Zijn gaan-stok teekende in het zand van den wegel
een schoone poort, als daar zijn portalen aan de kerken.
Het meisje zag het niet.
En er kwam een stof-wind die de poort wegschoof onder een lichte ebbe van
zand...
- Jezus ging voort, en zij volgde Hem in Zijn blauwen schaduw. De madelieven
waren langs den weg, en malve tros-bloemen die óver-hangen; maar zíj was treurig.
Toen vroeg ze ten tweeden male, bedeesder, áchter Hem: ‘Toon me de poort van
den Hemel...’
Ze waren aan de Leie gekomen. Het water was hoog en blinkend. De andere
oever was eene kalme glooiïng van wei-landen. Toen zei Jezus, en Hij wees de
Leie en over-Leie:
‘Dat is de poort des Hemels.’
- En het meisje zei treurig:
‘Maar ik kan over de Leie niet.’...
En zij volgde weêr Jezus die trager ging; en toen kwamen zij in de rustige
Zondag-bosschen.
Dan ging ze vóor Jezus staan; ze was zoo schamel en nederig; ze wist niet wat
ze wilde vragen; het was haar of water in haar op-steeg; - en zij vroeg ten derde
male om de poorten der Hemelen.
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Toen zag ze dat twee tranen welden uit de oogen van Jezus. Hij heeft Zijne armen
open-gedaan, en heeft ze wêer laten dalen. En Hij heeft gezeid: ‘Ik ben misschien
de poort van den Hemel.’
- Dan heeft het meisje ook geweend.
Ze hebben lang tegen-over elkander gestaan.
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Blauw-baard of het zuivere inzicht
De geleerdste onder de vorschers en 't overtuigend schok-schouderen der
hoofdzakelijkste aanhangers van het gezond verstand zeggen en verzekeren mij,
hoe mijne vroegste jeugd tegenstribbelde, dat Blauw-baard nooit heeft bestaan.
Zoo durf ik hem dan te nemen tot held van dit voorbeeldelijk tractaatje over de
goed-gemeende bedoeling.
- Deze Blauw-baard nu, stel ik u voor, zal een burcht-heer zijn geweest van
uitnemend-kwalijke manieren. Betalend, van zijne vette handen, gabeel noch andere
cijnze, zal hij zijn buik, die spande in de zijde en woog over een stevigen en
beperelden gordel, hebben gerond van niet zelf-gekweekte, maar liefst-gekaapte
buiten. Hij zal, op zeer breede voet-zolen, gestaan hebben buiten alle kerkelijk
plicht-plegen dat bezwaren mocht zijn geweten. Hij leed, en scheen schrikkelijk
genoegen te voeden om dit lijden, aan een onbetamelijke kwaal die door-bochelde
zijn dun-blonden en rechtharigen baard van vuil-blauwe puisten. Hij was, overigens,
aan vee, dienst-boden en oorden, te rijk. Hij droeg op zijn mutse eene pluime, vond
men, al te bral. En hij had, eindelijk, een lach die warm brandde als 't venijn van
den netel. Maar daaren-
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tegen bezat hij in zijn binnenst, gekweekt van de beste voornemens en
niet-ontwortelbaar, op 't stuk van de Liefde het Zuivere Inzicht. - Des verhaal ik u,
ernstiglijk, een leven van hem.
Geboren uit een kwijlend vader, die eene weêrbarstige mannelijkheid en een
lang-gedoofden gloed des geesten versleet in de luie kussens van een arm-stoel
die zijne onbewogen handen droeg, en de geld-gierigheid van eene werkelijk-geile,
al te dienst-vaardige, maar sussend-overmachtigende deerne met bol lichaam, was
hij, ongewenscht ontstaan en tegen-zinnig gekweekt aan nijdige borsten, gegroeid
tot een brutalen knaap met harde en breede schouders. Zijne ruwe handen kenden
vroeg kenenden vorst en 't bijten der zonne. De brokkelende kanteelen - van een
burcht die, weidsch, naar puine dreigde - schoten wonden door zijne dun-zolige
schoenen. Zijne oogen blonken, die, in de muren, de hagedissen zochten. Hij kittelde
ze gaarne met een stroo-halm, om ze te doen paren. Hij hield niet van schild-padden
die altijd oud zijn, en de pauwen, die rauw-krijtend weg-vliegen als ge hun staart
plukken wilt, haatte hij met diepen spijt. - Gegroeid, drukten zijne kalver-knieën de
hoepelige ribben van, meende hij, te rustige hakkeneiën; waar zijn valk zijne vingeren
pikte, liever dan op te varen naar den onachtzamen vlucht van een bezadigden
reiger. Hij gaf zijn beste laarzen aan zijn knecht, en stal de appelen uit de schapraai
van de gewillige oude huis-meiden. Zijne jacht-teeven lachten als ze hem bezagen,
en keerden, waar hij ze riep, loensch-ziende en bedaard naar de warmte van hun
hok. Hij had mager-lange armen. Hij wrong gaarne, màar met een begin van
wroeging, den nek om
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der kleine vogelen in hunne kevie; en ik vermoed geen kinderen die beter-gebrilde
leeraars hadden, en de vermoeiende weelde van eene even-goed-gevulde lade
met lekkernijen. Hij, die zijn vader dom-gestorven wist kort ná zijne eigene geboorte,
en zijne slaande moeder liefst zelden zag, had heerlijk-blond haar en 't rechte gelaat
van een vechtenden aarts-engel.
Toen hij, vijftien jaar oud, angstig was geworden in zijn lijf, schreef hij, tot
wel-gedane vreugde van den hem onderwijzenden paap, een bespiegelend
verhandelingetje over de erf-zonde, in zorg-vuldig latijn. Om dezen tijd ook vernam
hij de historie van zijne weinig-edele geboorte; en 't was hem eene werkelijke
ontlasting, eene schoone schapen-hoedster uit zijne stallen te kiezen tot zijn
aangestoken lust, te mis-leiden naar de kwade gevolgen der ondeugd, en aldus de
nederigheid van zijn ontstaan te wraken. Hij kreeg ze nader-hand lief, die meid, en,
toen ze zou baren - zij vier jaar ouder dan hij - liet hij ze zetten buiten zijne domeinen.
Hij wierd, gevoelde hij, een edel-man. Hij las de ridder-boeken en fabelen, daar-toe
rijp, en ervoor onaantastelijk, vermits hij de werkelijkheid der liefde kende.
Niet lang daarna, waar zij niet ouder werd dan drie-en-veertig jaar, stierf zijne
moeder aan barsten in de darmen. Deze vrouw had de gewoonte zeer veel te eten,
en zij bedreef gulzigheid uitermate, naar geest als naar lichaam, daar ze vierig was
in alle bezigheden. En hij weende níet toen hij ze zag op haar bed, kwalijk riekend
in hare lijk-hoedanigheid, en paars-bevlekt de gespannen kake-huid. Haar buik
heuvelde zeer hoog onder de onbewogen deken. Maar hare handen waren
belachelijk klein.
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Hare zonde bedenkend - hoe ze ook was geworden meesteresse generaal - had
men, zij niet gebiecht hebbende en schielijk gestikt, geen pater-noster om hare
vingeren gewonden; maar de hooge doods-kaarse groeide er, en liet gelen als
roet-koeken het voor-hoofd zakkend óver de oog-leden, en, weêr-zijds van een klein
kinneken, twee kwabbels vet.
Neen, hij weende niet, noch toen men, - twee dagen van morgen tot avond
verdrietig en zwoel verloopen, - de boven-matige kist naar buiten droeg. Vier magere
mannen torsten knikke-beenend de gewichtige vracht. Hij volgde, in 't chagrijnig
smokkelen van een kleinen herfstregen. Naast hem ging een vuil man, die hem met
tranen lichtelijk toe-lachte. Hij kende hem niet, maar het was zijn groot-vader. - De
lanen waren glad van geweekte klei-aarde. Een padde staarde hem aan van tusschen
aardige vet-planten, aan den rand van den weg. Er was geen wind, maar de kreupele
boomkens, die tusschen de hooge beuken, van leekenden regen zwart over 't grijze
groen van hunne gladde bast, te ritselen stonden, schudden een pulverdauw als
een fijn nat kroontje om zich. 't Gebed der volgende priesters ronkte als voorzichtige
torren. Hij had een zoete warmte op zijn schouders, onder 't nieuw purperen wambuis
dat met watte was aangevuld, maar aan zijne beenen was een ríjzende koude. De
dag was zóo, dat hij den geur had in zijn mond van zeer heet wild-braad...
- 't Familie-graf was een leelijk vierkant, te uitersten van de tuinen, dáar waar de
eiken staan van 't eerste woud. Geen glad ijzer gaêrde de barsten van 't bemostgelig
arduin. Een omgekanteld beeld dook zijn aange-
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zicht in hooge grassen. Omkolderd en de beenen in staalbeleide schoenen moest
het teekenen, vroeger, Michaël, Joris of, misschien en allicht, Hercules der wondere
werken, want men bespeurde nergens het betuigende kruis. Eene kuil, gegraven
boven de onderaardsche poort, opende den lijk-kelder. Een duistere schacht toonde
onsmakelijke kisten. Dáar werd de dikke doode binnen-gelaten aan de spannende
voorzichtigheid van machtige koorden, die zaagden aan de vette aarde-wanden,
en last gaven aan de inhoudende arm- en been-pezen der vier graf-makers. Zij dan,
de moeder, hol-klinkend geschoven waar hoorde haar over-schot: naast de kiste,
minst-geschonden, die van den vader was, en de eindelijk-laatste gebeden
gemummeld, was elk naar huis gegaan, en de vuile grootvader had den diepsten
der groeten voor zijn weinigwaardeerenden klein-zoon.
Deze toen, terug binnen de gore muren, in de oude zaal waar grijs-wazende
spiegels kaatsten, in keerende gestalten, de dun-lange tengerheid van zijn rilde
jongenslijf, waar-aan wogen de knoestige handen: toen en had hij nóg geen tranen,
maar voelde zich zéer verlaten inééns, in zijne borst. Hij erkende zich, tusschen de
zijdegeweven muren van blankende en blauwe ever-jachten onder hemelen groen
en lichtpurperen, nauw als het kind van deze gezamenlijke huis-kamer. De stoelen,
voor 't eerst, waren hem vreemd, en vijandig het zwart-gladde vlak der eiken tafel
die glom als geniepig-effene giftvijvers. Hij zag zijn voeten die teekenden, te elken
stap, hun spitse smalte in de hoog-wollen en stof-ademende tapijten. Zijne vingeren,
die glijden gingen over het diepduistere marmer der naakte leden van eene heffende
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Pomona die den mantel der schouwe droeg, werden ijzig ineens en perelend van
beangstigend zweet. Hij had dorst. Hij bemerkte, in de kristallen schalen der
aanrecht-banken, een bedenkelijken grond van onvoelbaar pulver. Hij loosde een
zucht, die traag deed leven, meende hij, de zware hang-gordijnen. Hij was beklemd
en hoorde zijn hart kloppen. Maar níemand zou hij roepen... - Aldus bereidde hij, in
dit luttel oogenblik, bewust haast en angstig bekomend, zijn jeugd een herfst vóor
van nieuwe ondervinding, en geene aangename bloot; waarop volgen zou een
winter van kalmer, en teeder-onderwijzend mediteeren.
- De Herfst, hij was als de twijfelachtigheid van een ongewoon-vroegen avond
vóor de alleen-vermóede mogelijkheid van een onweêr. Eenige heftige dagen nog
die schitterden als de staal-en-koperen vóor-wacht van een ijverigen krijgs-tocht;
andere, daarna, die orgelden door week-schijnende luchten de slinkende buigingen
van purperen en gouden gebladert en festoenen - en, hoog tegen de einders, de
zwarte wagens die, hoorn-dieren vóor-gespannen, thans binnen-voerden de laatste
vruchten des gronds - nu was 't eindelijk het doleeren van lage winden door de
klagelijke blaêrloosheid van verlaten boomen, de zerpe geuren die geheimig-walglijk
waarden uit een aarde gedrenkt van rottend leven, en, bij beurte, in vlagen die
gierden of drenzerig-lang en zonder klachte en ure aan ure, de regen, de regen.
Eén zonnestraal nog, om Sinte-Marten, en 't was als de gedrilde speer van Sinte
Marten-zelf, nijdig gouden door de lucht. En weêr dan, weêr dan als voor een
eindeloosheid, 't weeïg duren van dagen die zóel nog waren, en régenden. O, 't was
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't ontzenuwend vertoon van een bestaan dat plezier heeft in te kwijnen, 't krimpend
gevoel dat een doove man moet hebben in een sterf-huis. - En 't wierd niet béterend:
het weder lag als eene troosteloos-zachte ijl-koorts, als 't gedweeë wachten in den
warmen avond van een slechte vrouw die een weinig honger heeft... Wist hij, wist
hij? 't Wierd of zijn leven 't lusteloos en oplettend ontwarren en ontwermen was van
vochte saai en zonder mogelijk einde...
Aldus verliepen zijne dagen in kamer aan kamer. Van zijnen rouw en 't ongetijde
binnen gehouden, hoe hij soms, blijde ineens en verlangend, giste 't stampend
ongeduld, ten stallen, der paarden met zwellende voeten, kende hij ze thans, éen
voor éen, de lange reke vertrekken, en vele waren die hij voor dézen nooit
binnen-trad. De onbeduidendheid van zijne eigene kameren gelaten, waar hij,
tusschen de enge vierhoekigheid der kleurlooze muren, zijn smal beddeken lusteloos
zag en pijnlijk-duur hem alléen van verbijsterend-zwoele, gemeden en toch gezochte
jongelings-ondervindingen; de kasten en diepe laden vol van de hard-koppende
poppen zijner kindsheid en 't Liber Floridus zijner leerende jeugd en, ongeweten
van de onderwijzenden, de boeken van schalkerij en pijnigend-geheimzinnige boeken
van liefde; zulke princelijke armoede die geláten was, zulk koken dat gezwégen
was, zulk vragen en weten, zulk zwijgen en twijfelen verlaten: zou de, soms
klappe-tandende, zeventien-jarige, welke hij ging worden, dwalen thans door de
halsstarrige pracht, die van den dood verstrakte, der overige zalen van een burcht
die hem nooit zoo groot en nooit zoo klein scheen, beurtelings. - Na de kamer naast
de kapel,
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vol kerk-gerei en de bloemige paars-, goud-, groen- of zilveren kazuifels (ze droegen
in hun gestikt brokaat, menige geschiedenis van vurige of nauwlettende heiligen):
de kamer der roestige kolders, en waar bewogen gracielijk, als in een dans, de
karmozijnen en scharlaken, de wit-purperende en zwart-blauwende porpointen, of
deze die esmeralden waren, waar blies de lichte wind door een nalatig-open venster.
Er waren enkelen die ledig schenen, en duisterden vol holle harnassen. Er was
eene - de muren in rib-zijde die welkte als een moede roos - waar, stof-heimzinnig
onroerbaar stond een pas-begonnen schaak-partij. In eene andere, bij 't kriepen
van eene open-geduwde deur, trapte hij op den hard-ronden staart van een rat, en
deze zaal was vol meubelen en wapens, en, vóor de ramen genageld, van vanen
die klapperden bij den tocht. Er was nóg eene, die hem bang miek, en waar werkelijk,
niets en stond...
Maar hij bracht zijn uren dóor, vooral, waar hij kende, naar stonde van den dag
of de onwisse nukken des seizoenen, 't vertrouwelijke van een leed of van een lust,
of 't steeds herhaalde angsten om eene oude, dé oude en bangelijke gedachte, de
koppige gedachte, onderdrukt of gekoesterd, vreemde of vertrouwde, hem
onvermijdelijke, onontvluchtbare gedachte van zijn mán-zijn. De herinnering dat
een meiden-beddeken wekte keerde hem vromelijk naar den folterenden Christus-kop
die boven de deur van zijne eigene slaap-kamer spotte, schaterde, en zwijmelde
als die van een mager en óver-dronken zatte-lap. Hij genoot, werkelijk genóot van
den geur der lang-gesloten boeken die hem in 't geheugen brachten hoe de waskaars
rook in de hand van zijne dom-en-schrikkelijk-doode
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moeder. Hij kende, eens, een buitengemeen-luidruchtige vreugd, omdat een
aangename papegaai, die gewillig, gracielijk en met de beste manieren, het
gewoonlijk niet verder bracht dan een gemompel ‘kopken-krabbelen’, opeens de
hardnekkigheid van een doorgedreven vloeken nood-wendig scheen te vinden...
- Maar niet daar was zijn kommer, zijn pijn of zijn bevrediging. De gesloten
vertrekken waar zijne moeder, zijn vader en de lang teêre dood van zijne
groot-moeder hun wezen zich-zelven hadden geborgen, waren hem geworden als
stinkende en tevens suave tuintjes waar hij in hadde gewandeld als een grijsaard
na lange podagra. Die jongen kreeg genoegen in verdorvenheden van zekere orde.
Zijn verholen-drift-fantazij speelde om hem als eene verderfelijke verordening, als
een onontkomelijk weefsel van vast-beraamde daden eener treurig-bewuste
moe-afgeleefdheid om een onleschbaar-vragend nieuwsgierig-zijn. Deze jeugd
wierd, hoe ze lang niet ongeleerd was, het dorstig hunkeren naar de wreedste
geheimen des onderdrukt-eischenden vleesches, en zijn geboorteburcht had
antwoord alleen in de duisterst-symbolische verbeeldingen. 't Vermoeden van iets
bovennatuurlijkmenschelijks was hem zúlke spijs van iederen dag geworden, dat
hij het had weten te systematiseeren, en stellen kon een gesluierd beeld voor iedere
gesluierde vraag. Want dit kasteel was machtig, inderdaad, aan donkere en
schitterende vertoonen.
Aldus, waar brandden in hem, hij weelderig-gekerkerde liefde-blaker, de zeldzame
meren van eene purperend-laaiende schemering: 'n kende zijn angst niet, en de
bangheid voor een tornenden drift, het witte kamerken,
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waar zijn vader-zaliger, - te zijnen tijde begaan, hoewel minder-ingewijd, met de
minutieuze wetenschap der wichelarijen die vullen zouden de mazen van zijn
hersensweb, tot ze waren verstopt en verdoezeld onder een laag van slecht-duidelijke
wanen; - waar 't peuteren van zijn vader vertraagde de dagen in een kring van
verre-kijkers en bokalen, passers en de opgeblazen huid van grijnzende krokodillen,
- en kende hij dáar dat paneelken niet, waar op donkeren grond zich toonde, naakt
en strakgezwollen van buik, eene Eva vol van domheid, die niets en dook van hare
onschamige leelijkheid, en waar achter grijnsde, een spiegel ter hand, het
rasbewegend rif van een doodsbeeld? Het was hem geweest steeds, hoe telkens
terug-gezien, als de betere medicijn vol heil-zame wel-daad; en vaak koterden zijne
gedachten in zijn vleesch een gloed die drong naar jeugd en verzadigende
schoonheid, opdat hij smaken mocht en zoude de wrangheid die hem vulde, tot
weenens toe, van 't smartelijkdomme Evaatje vol schamele lastigheid, en dat dit
geraamte met een kijk-glas zocht te verzoeken... - En dan, o treurig-blijde uchtenden
waar zijn ontwakend oog, in 't wazen van lichten mot-regen, een spel van rustig
licht, dat gouden wies door was-kleurige hemelen, zag: en hebt ge hem niet gevolgd,
- hij, drager van gedoofde drifte-lampen, den morgen-pure, den frisch-gedoopte van
die herfst-stille zuiverheid, - naar de roode zalen, verblijven van zijn strenge en
blakende moeder, waar een vreezig verlangen, gestookt hier van alle weelde der
barbaarsche cieraden, de plotselinge stik-geuren der ineensgeopende zalfpotten,
de gebroken snoeren die rollen lieten, plots, als 't schieten van nijdige gensters, de
brutale
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steenen, - waar zijn bangelijk verlangen uitbarsten zou ter onaangeroerde
middag-tafel in de niet-te-stelpen snokken van een tranen-vloed?... En gij, avonden
van alle moeheid, en sloot hij zijne oogen niet, zijn zat-genoten oogen, na dagen
die hun leven lazen in de graciel-vermoeide gevens-teederheid van een ridder-historie
vol schoone beelden bezet, - en sloot hij zijne oogen, gegaan langs slenderenden
en malven gangen naar de vertrekken zijner groot-moe, de verhalende groot-moe
zijner eerste jaren, aldaar hij wist, gespannen op den lang-vermolmden stoel, de
vergane kleuren van een stik-doek waar, - o levende vergankelijkheid - géene
herinnering de geschiedenis in hadde erkend van Amor en Psyche?...
Het was geworden, in zulk een teêr gezwenk der uren, in zulke dagen die geen
morgen vóor-bereidden, in zulk verleven en even laaien en daêlijk dalen weêr van
een gevoel dat, onbestemd, te beter zijn eindeloosheid zou leeren; het was
geworden, hij hoog-hartige bedelaar van Liefde, dat hij zich vergeleek, bij stonden,
aan een jongen te schole, die, niet doof nochtans, niets vermag te begrijpen; en
glimt een enkelen glans voor eenige oogenblikken, aldra de pijne voelt dat hij verzinkt,
onwederroepelijk, in 't níet-begrijpende. Hij, jeugdig van zinnen en van gedaante
snel, hij wíst, zijne hopeloosheid wist dat hij de gevangene was, in alle wachten
(want dít zoeken was de les van zijn treurigheid, van de treurigheid zijner sidderende
leden), op echte en edele liefde, de gevangene van 't onvoldane, 't
onmogelijk-bereikbare, van de ketenen zijner eigen zintuigen, van den knel die zijn
gedachten riemde in de over-stelpende tragiek van een ongenaakbaar juist wéten.
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En zijne slaaplooze nachten hielpen hem niet: zij gaven alleen de wrangste der
uitleggingen. - Ah! zuivere liefde; dáar loopt uw schrijnen op uit?... Toen hij een kind
was blonken zijne oogen die, in de muren, zochten de hagedissen, welke, kwam
een stroo-halm ze kittelen, aan 't koppelen gingen... - Ah! geneuchten van een
blij-zorgelijke rust die zoet miek de zuurste zemelen; ah! vrede van een nederig
huis-gezin, en de liefde van den man dekt van een zachte kappe de lamp waar-bij
de vrouwe wollen kleêren naait: dát is 't ideaalken?... Maar het zerp der
schape-stallen, weet gij nog? en 't ombuitelen in 't stroo, 't schielijk gillen der herderin,
en zijn warm-duwende hand op haren mond, terwijl hij haar geweld aandeed
uitermate; en 't blaten van een ontwaakte ooi; en de klamme kilte van hare bloote
beenen; - en hij had ze bemind, deze... - En ah! ook: een kindeken te nachte; het
slaapt, en kreunt; en de vrouwe die, wijl ze om den hals van den dieren koetsgenoot
hare week-welige armen windt, schríkt; en haar luisteren duren laat ze, tot kreunen
weêr een stille slaap is geworden; en dan: ze keert een glim-lach weêr naar den
man, en 't is de zekerheid van het díepste beminnen... Maar ja-wél: zijn vader met
den hersen-verganen vogel-kop en de kwijlende tandeloosheid des monds, belust
alleen nog op sterke kruid-wijnen en de roetige bolheid van zijne vetste dienst-maagd,
en de geilste, die het pleizierigst geld- en heersch-gierig was...
Het was een woelen in zijn bed en geen slapen bieden; en zou een drankje te
slapen dwingen: en was 't niet érger nog te droomen van eene min die pijnlijker
wierd naar zachter scheen het goochel-gezicht, en hem blijder
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zou martelen naar smartelijker wies in hem begeerte of de onrust van een traag
vervlieten naar den afgrond der lévende wezenloosheid?...
- Ja, zijn leer-zucht wás gelescht, maar aan wélke drabbige bronnen! Zijn
nieuws-geerde, hoe gekitteld van reeds onder-vonden proef-gronden die steeds
ándere vragen wekten, kénde thans, maar in wélke grijzende spiegel-diepten, den
spot om eigen verlangen, de zure genieting van eigen kwellen, de bodem-looze
smart van 't zichzelven toegestane... Ja, deze burcht zoú het antwoord zijn op de
vragen zijner geniepige en uitbarstende mannelijkheid; maar 't was, leelijk,
onbegrijpelijk-valsch, en vernederend, als het antwoord-zelf van het Leven.
- Een antwoord dienstig voor een Edel-man? Neen. - Hij had hóogeren plicht. De
winter zou hem wijzen wat wás zijn plicht...
- O, de winter, hij was lijze. Teêrder dan een warme sargie om de ziekte van een
kind; effen en van geen beroeren, dan het voeren, in een boom, bij een rijzend-laten
morgen, van een vogelken vol zorgen dat een kriepend liedje zegt: zoo was stil een
witte winter, (o mijn rank en blank gedichtje!) volgend verholen herfstrazernij,
gekomen, een dag, na de zeldzaamheid van een rústigen slaap, en dat zijn oogen
den bevredigden sneeuw overál zagen, blijde. Hij gevoelde dat hij béteren zou, dat
het ten einde gedaan ging zijn met verschrikkingen die hem ijl lieten en gewisheden
die hem telkens deden rillen. De winter was hem in-eens verschenen, als eene
vrouw van om de veertig, maar slank en schoone nog en die men niet meer zal
beminnen dan met vriendschap, en
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die van een lastige ondervinding de zekerheid in zich van sussend raden draagt.
Eenige dagen van verwondering nog, dat hij zoo plots veranderd was: toen kwam,
in de weêr-gezelligheid der gezamenlijke kamer, de warmte weêr van eene gevoelde
en terug-gegeven genegenheid. Hij verliet ze niet meer (de gangen en overige
vertrekken kil thans) dan voor zijn slaapkamer waar een gewarmd bed de thans
zoetere en niét tegen-gesproken droomen van zijn dag toetste aan liefelijke vertoonen
en waar hij zuiver en teêr in bleef. En 's morgens weêr gerezen, waren zijn nieuwe
zorgen voor schoone en kuische boeken; en 't sneeuw-tapijt, het even-maar deinend
sneeuwtapijt, oneindig over de wijdte, en dat zelfs, bevroren, de vijvers van het park
verzweeg, hij, die 't blauwen zag in de verten en gelen nabij, van een bleeke zon,
hij dacht toen bij elk ontwaken, dat toch voor álles een vorm-van-puurheid moest
bestaan, eene zijde die het in edele oogen, al was het maar door de bedóeling van
wie 't bezag, rein zou toonen, ongerept en onverdelgbaar: een teeken van zijn
goddelijken oorsprong en wezen, - en dat hij eerst tháns vermocht te zien, getreden,
zoo hij was, uit een menschelijk vagevuur naar de, toch niet buiten-menschelijke,
weelde van een hemel... En, verkregen allengerhand eene betere intentie in zake
van beminnen: zijn schoone boeken bevestigden, als oudere en monkelende
vrienden, zijn nóg-luisterende vermoeden, dat hem aldra eenige innig-goede
wáarheid wierd. Hij las in het leven der Heiligen, en dat van dezen liefst, die van de
Liefde gaarne vergaten de lage streken voor de paden die leiden naar eene hoogere
beteekenis. - Crisantus, aldus, edelman uit Vrankrijk, die vijf jonge meiskens, hem
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gezonden van zijn vader Solinus, heidene, om hem in ontucht te verleên, ze, door
zijn geloof-in-de-noodwendigheid-van-'t-zuiver-zijn, grappig in zwaren slaap deed
vallen, en zelfs Daria, priesteres van Diana, hem ter bekeering gestuurd, voortreffelijk
zélve wist te bekeeren en lang met haar daarna, zij gezamen treffelijk getrouwd, in
staat van kuischheid leefde, tot ze, te hunner vreugde, de prefekt Numerianus in
martel-dood om liet komen. - Naast hem, voorbeeldelijk: de historie van de drie
maagden, die dienst-maagden waren en gezusters: Agapeta, Theonia en Irena, in
dienste bij de heilige Anastasia. En weêr een prefekt zou, een avond dat hij hare
meesteresse afwezig wist, in hare keuken dringen, daar hij ze kende zéer schóon.
Maar zij, bang voor over-daad, baden gebeden; en zie: de man, waan-zinnig in-eens,
en zeer zot, meenend de maagden te om-vatten, omhelsde kachels, ketels, en
meerder gerei, en wierd ontvangen daarenboven, toen hij buiten-huize kwam op
kwink-slagen, roet-besmeeren, en stokken-in-de-beenen van knechts die hem wél
buiten kláar verstand begrepen te zijn. - En Lucia dan, volgelinge van Sinte Aagt,
die hare moeder genas van een schrikkelijken vloed, en, ter belooning, alleen vroeg,
om God te believen, verlost te wezen van haren zéer beminden bruidegom; Lucia
die, onder Paschasus gemarteld, van geen tien, van geen duizend mannen, zij
gebonden nochtans, en van geen duizend paren ossen kon worden gevoerd naar
een huis van leelijke doening of ontucht; en toen de Magiërs werden geroepen, zij
nóg niet en verroerde onder hunne bezwering; en toen men haar begoot met kokende
pisse en warm excrement, tot lossen van alle tooverij, zij nóg
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glimlachte gestadig, en zelfs geen door-gestoken zwaard zou haar doen kantelen,
schuinen, en vallen. - En Petronilla, dochter van Petrus? Na lang, en ter wille van
Christus en haar vader, geleden te hebben van neêr-slaande koortsen, had ze óok
gekregen een lief, en die haar om hare schoonheid beminde. Maar toen deze, naar
haar vragen was, een stoet gezonden had van maagden, die haar ter bruiloft brengen
zouden in een lieflijk stappen waar, ter strate, de menschen hadden naar gekeken:
deze stoet vond haar dóod in een bed, en aldus had hare kuischheid het aan God
gevraagd. - En aldus ook, naar Jacobus van Voragine, geluk-zalige, verhaalt: de
zeer wijze maagd Agnete. Zij was geen dertien jaren oud, en aldus nauw huwbaar,
als - zij nog naar schole gaande, boeken-ransel op den rug, stelde hij zich vóor, en
dom in de goede-manierdheid - de prefekt der stad eene grijzaard-verliefdheid om
hare tengerheid plakte. Hij zei het haar, en dat hij eene kleermaakster wist die echt
goud in de tunieken kende te weven. Zij wilde niet antwoorden dan met déze
woorden: ‘Míjn lief heeft de vijf deugden die zijn: de adel van zijn oorsprong,
schoonheid van figuren, rijkdom te putten, moed van een machtig lijf en de diepte
van ondoorgrondelijke liefde.’ - ‘'t Is goed,’ zei de prefekt, ‘maar ik wilde hem kennen,
of ik hem een mindere ben.’ Zij zegde: ‘Wien ik bemin, hij heeft een beteren staat
en positie dan gij; zijn bloed stroomt over mijne knieën; hij priemt onuitsprekelijke
lusten door mijn mond. Kent gij hem niet? Zie dezen vingerling van gouden rood.
Gij ziet hem níet? Wél jammer! Hij is van mijn bruidegom.’ - Zij stierf daar-op,
natuurlijk; en hare witte zuster Emerantia, gesteenigd van
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ongeloovigen, stierf náast haar. - En hij kende geen voor-beeld als dit, om over ná
te denken...
Het was hem echter, verstaat ge wel, te véel, dat hij voor volgend verleven zulk
voor-beeld zou kiezen. Geraakt, zéker, en hoe blij-geláten, tot de slot-som dat hij
de onwaardige was van zúlke exempelen, wist hij toch voor eene naêre toekomst
in zich te vereenigen - hij, per slot-som, een liefde-man - enkele huiselijke deugden
thans: als boden, aan trouw, de Romeinsche Lucretia, en de Spartaansche moeder
aan opofferende ouder-wijding. Hij voelde zich in staat, - eene heiligheid haast stillekens-aan, zijner vrouw te vergeven als ze hem niet te klaar-blijkend bedroog,
en zijne kinderen te vergeten als hij voor hun onder-houd niet meer te zorgen had.
Hij wierd, hij verlatene van een ploegenden drift, een wikkend-susserige rechter
tusschen puurheid en slechtheid. En langzamerhand genoot hij de vreugde van een
tevreden poorter - aldus kon hij zich overigens gemakkelijk Sint Maurus of Sinte
Scholastica voorstellen, - die beginselen heeft. En zijne beginselen waren - noem
ze nu maar stréng - éerst dat hij, nobel, de liefde om de liefde begeerde; de liefde;
de liefde niet des lijfs alleen, maar gesublimiseerd, zoo ver als kon, van te
zéer-aardsche slameuren en achterdocht; de liefde, in een woord, die de Liefde
was; de Liefde met de best-mogelijke Bedoeling; en tweedens: dat hij niet zou
dulden, in zijn bed, zijne armen, en ook (waarom niet?) zijne geldkast, eene vrouw
die hier zou tegen-sprekend zijn in onredelijke eischen, gebaren en begeerten...
En deze winter eindigde op zulke gebeurlijkheid, waarin hij zich zou gevoelen, hij
oud-strijder tegen zijn
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eigen lijf, de vervloeide en brave, en tevens deftige en gestrenge drager van het
Zuivere Inzicht op 't stuk van de Liefde.
- De volgende Lente miek hem wakker. Toen, in de vér-geziene lorke-bosschen,
het purperen verschiet begon groen te gouden van nieuwe schietende speldekens;
toen, te Licht-mis, de eerste leeuwerik opschoot; toen de kastanjelaars over-groote
en blinkende botten kregen, de genst-heesters op de heuvelen schaterden van gele
bloemekens, en in al de omcingelende sloten ontallige sleutel-bloemen: toen
weêr-stond hij niet aan de uitnoodiging van zijn kloppend hart, het geeren van zijn
blinkende oogen, en de sterke machten die hem joegen uit de wijze winter-kamer;
en, alle achter-deuren geopend in-éens, hoe hij zwijmelde als van blijde wijnen, zoo
trad hij in de tuinen neêr, eene zoete kilte in zijne borst en zijne handen vol warm
bloed. - Zij lagen, de tuinen, doorkruist van wakke wegen, en ordeloos. De boomen
waren zeer hoog, die zwetsende jónge en verhalende óude meerlen droegen. Daar
lag, hier en daar, midden in gewas, eene verrassende gras-vlakte, waar uit, schoone,
wies een ring van smalle berken, en die veredeld was van cierlijke woeker-planten:
katte-staarten, peerde-zurkel en de grillige blaêren der bere-klauw. De bosselkens
roken versmachtend-goed, waar vlugge hinden vluchtten. Een loover-huisken toonde,
bevreemdend en uitnoodigend, achter een sluitend net van bremmen, een manke
tafel waarop rotte een oud boek. De kleur was schoon malve, van de
sterre-bloemkens der reiger-planten... Maar 't liefste waren hem, vol van
nieuw-spartelend leven, de vijvers vol van visch. O de brons-zilveren possen, de
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grijze grondels, de platte blieken, de rood-vimmige baarzen, de zeelten die geniepig
zijn: steerte-slaande, schietend, duikend, buitelend om breed-beschubde karpers,
hard-wangige snoeken, naast aalen, die glibberig, toch dom zich spoedig kapen
laten! Hij zag ze, onder den fijnen spiegel die lei erover de teeder-blauwe,
huivrig-lichte lucht, en soms er kringe-wekkend uítplonzend, en toonend vaak een
blinkende bek die snapte naar een vliegsken; en hij was aangedaan, en had de
vreeze en de blijheid van een kind voor een schotel bleuzende appelkens van Oranje.
Al dat wriemelen, dat krioelen, dat wemelen, in duistere en rijke kleuren, van een
verdringend en opper-machtig leven, midden in den statigen stand van de in botten
barstende boomen, onder den scherpen hemel en een gestrekt-jonge zon: o zijn
lijf, zijn jong, uit-zwellend lijf! en oneindig een dorst naar dáden. - Want, zonder
over-gang, zonder bevreemdende aarzeling haast, als een onverwacht en
waarlijk-welkom vriend, had de Lente geheel hem ingenomen. Zijne vingeren
betastten zijne arm-kieten: zij waren blijde bolhard en pijnlijk-gelukkig als beenen
na lang loopen. Onder de wade van zijn knieën rekten stug twee stijve peezen, gelijk
jongens voelen die in hun groeien zijn. Zijn oogen waren zóo verwonderd, dat ze
de lucht vol gulden stippels zagen. Zijn nek zwol, zijn tong was droger, zijn hoofd
was ijl; en een dag was hij over-zalig en als liefde-dronken, omdat hij in een weide
van kersouwkens een dik-beende kalf al springend zag, dat op zijn voor-hoofd eene
ronde open vlek had, die was, juist, als een heilige hostie... Eens hoorde hij zeven
koe-wachters elkander een zang toe-werpen die hem bang miek
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om zijn bonzend hart: ‘Over-Leische brakken - haloeï-loei, - luizen meê zakken haloeï-loei, - luizen meê hoopen - haloeï-loei, - g'en hebt geen geld om brood te
koopen’; een zang, zevenerlei van zeven stemmen, vol als een nachtegale-gorgel
of fijn-schril als de vroegste meeze, telkens en telkens herhaald, en daar-boven uít:
een zwiepende djakke die kletste in de rijkste klank-bochten, en zijn hárt dáar-boven
nóg: zijn hart als het uitspattend zaad van den papaver! En dien morgen ontmoette
hij een gebógen meisje, dat hij begéerde... Of hij heeft geweend, voorzeker, toen,
een avond, eenige zoete kinders stonden in een blauw-endende zon. En zij telden
af, wie zich zou verduiken, om pieperken-duik te spelen. En 't ging: ‘Is meneere van
Hecke niê thuis? - Neen, hij is 'ne keer uit-gegaan; - kwestie, wie dat hij tegen-kwam?
- Zeven ijzeren mannen, - zeven koperen pannen, - zeven mannekens úit de zee;
- de zee die is gesloten - met zeven koperen sloten.’ En ja, zijn van liefde en
teederheid door-wriemeld lichaam héeft geweend...
- Maar alle goede hersenen zijn veer-krachtig: een nieuwe gedachte kaatst, als
een lucht-balleken, áf op den grond van eene gestegene over-tuiging. Gij wilt
los-bandig worden? De banden worden een beetje nauwer toe-gehaald. Gij laat u
bezitten van nieuwe beelden? 't Is maar dat de oude verre van dood zijn... Een
nieuwe Lente? Ja, maar de winter was een wonder vergaêren van de rijkste
edelheden. Zelfs 't mis-prijzen, zelfs de boete-doening, en verlossen niet van een
diep-wortelende gedachte. En, zijn wórtelen geen záad, - de plant eenmaal
afgesneden, - zij zijn 't, die den grond beletten,
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gereed en dankbaar te worden voor nieuw ontkiemen. Gij zaait geen tarwe,
overigens, op een bloot patater-land, dat ze zou gedijen. Want géen kleed en gaat
u gemakkelijk, of het heeft de plooi genomen van het óude kleed...
- Aldus gewierd het, dat deze Lente hem niet verwijderen zou van het, wel
eenigs-zins gevreesd reeds, maar toch nog zeer vertrouwd gebouw van den vorigen
winter: dat hij was de verheven regel-drager van een Zuiver Inzicht: dát, in zake van
Liefde. 't Wierd érger zelfs, bij vóorjaar-gewoon-zijn: dat hij eene humanere, meer
feitelijke, proef-ondervindingkundige, toegevende háast, gedogende zéker, en
eigenlijk-géestige beteekenis ging hechten aan zijn liefdes-ideaal. - Hij had, een
nacht, gewisse lol, toen hij dacht dat hij was als een verstandig dans-meester. Zulk
een man, goed kenner van dans-zwenkingen, heeft een groote liefde aanvankelijk,
voor eígen kunst. Hij is verslingerd op zijne voet-vaardigheid, eerst, en op wie hem
gelijke voet-kunst lieten drinken als een wijn uit Burgoenjen. Maar daarná, oefening
eene school van wijsheid zijnde, heeft hij gezien dat zijne wetenschap niet stond
buiten de norma van eene - waarom niet heilige? - vóor-bestemming, die hermetiek
gesloten is voor wie ze niet bemint om haar-zelve. Thàns, eindelijk, zíj, die hoogere,
hiëratische dans-wet, niet bereikbaar geworden, en alleen overblijvend de goede
bedoeling, dat men zijn best zou doen: nu was het gewenscht, allicht, van het dansen
te onderwijzen, naar de diepst-doordachte manieren. - Aldus deze onze held: hij
had de liefde gekend in treffende wezenlijkheid, zíj spattende in zijn lijf; daarna had
hij uit ondervinding, ook van anderen, een netje gebreid van minne-beschouwing,
tháns wilde hij
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zijn wijs-bespiegelend weten meten aan de ondervindingsvelden, hem geboden.
De nieuw-aanstekende Lente gaf hem een proselieten-drift; de vorige winter was
er-voor leer-program en den grond van een deftige wetenschap. - Ik wil zeggen,
eenvoudiglijk, dat hij, - na bronst, geordende kuischheid, en weêr, maar
beginsel-trouwe, eene ontwakende mannelijkheid, - aan tróuwen dacht.
Het beteekent, in den grond, niets anders dan dat hij verlíefd was. Men is altíjd
verliefd om 't achttiende jaar, - en men wil meest-al van geen lichamelijke liefde
weten, mits eenige gedachte-hoogheid, - en men is het altijd op eene oúdere vrouw.
Déze, die van mijn heerken was gezocht, was eene weduwe van twee-en-twintig,
woonde op een kasteel midden in zompen, droeg veel fluweel, was hard-vochtig,
en heette in heur eigen hart, evenals voor ieder: Superbia. Zijn witte klepper zonk,
bij een eerste bezoek ten Meie, tot bij de knieën in de moere. Hij echter wierd
ontvangen, alsof zíj hem ten huwelijke aan-vroeg. 't Was een gemak. Zijne
beschaamdheid wilde niet tegen-stribbelen, en - prettig toch dat zij hem zelve zei:
‘ge moest gij tróuwen, jongen.’ Zij trouwden dan, en zij was in de roode spiegel-zijde.
Sterk rijzend als een raaf was haar hoofd op de weggeworpen schouders, en hare
oogen waren als pijlen van blauwend staal. Een strakke mond opende niet dan op
sterk-bijtende zinswendingen. Een neus had ze, die als een smalle zuile stond onder
het dubbele kerk-gewelf van haar kloek voor-hoofd. Hare armen hadden zware
bochels waar ze hechtten aan haar lijf. Zij had onedele handen vol ringen. Hare
heupen waren vierkant en konden hard draaien. Zij heette Superbia. - En hij had
ze - waarom
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niet? - lief; en toen ze, na de bombastige bruiloft met koperen bazuinen, in een
zomer-einden dat leek een vulkaan sidderend onder een breedte kokend-neêrdalend
lava, en de hemel draagt er een weêr-glans van: toen was ook zij nederig onder
deze frissche manneliefde. Zij sukkelde niet door een dool-hof van bedeesdheden;
zij, echter, zich ook niet en gedroeg als mocht worden gewacht van eene jonge
weduwe, die ze was. Want zie eens: hij mocht behouden de keuken-maagd Bergiete,
die kneukels maken kon naar zijn ouden kindersmaak; de brave kamer-meid met
het vette haar, Pauwelijnken, zou, zonder haren tegen-eisch, blijven schenken
versch water in de wasch-kommen, en spreiden, wanneer het hoorde of noodig
was, nieuwe linnen lakens over 't heeren-bed; de zinneschalk - heette grappig
Lanceloet - ging voort profijtig en deftig het goed beredderen; en er was een
jacht-meester, die blééf, en heette fier, Latijnsch-gezeid: Hubertus. Zij was toegefelijk,
verduldig en kon haar lippen strekken tot een geijkten glim-lach. - En zoo ging het
wel een half jaar.
Ja maar! Aldus beliefde het haren jongen echt-genoot niet geheel. - ‘Waarom,
me lieve,’ zei hij (en die liefde was frisch en haast platonisch), ‘zie ik u niet als eene
huis-vrouw die het recht heeft te gebieden? Gij zijt schamel. Wees niet schamel bij
de dienst-boden, en als een maagdeken, met hoogen buik, van veertien jaar. Het
vleesch-met-ajuin, van mid-dag, was aan-gebrand, en droog als olmen-schorse de
kippekens de dodinen; en gij hebt niets gezeid! Ik heb een vet haar gevonden in uw
kam. Waarom dan niet gesproken? In den gang van het huis had een hond
gespogen. Uw hakkenei had een
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weer boven den hiel van haar linker vóor-poot, en de onregelmatigheid was merkbaar
van de geroskamde vierkantjes, geteekend op wederzijdsche deelen van haar kruis.
En gij blijft kontent! Waarom zijt gij de meesterse niet? Ik wilde hebben dat gij de
meesterse u toondet.’
Zij wachtte blijkelijk op deze woorden: zij wíerd het. Het zou er gaan, aldra, van
kappen en van kerven, hoofdzakelijk door alle mensch-weerdigheid en -zedigheid.
Ha! het was, plots, geen fijne lente meer als op een klein schilderijtje! 't Waren
vegen, ook over de aangezichten der dienstbaren, en m'heerken echt-genoot wierd
een dag verrast op de drukkende teekenen eener oor-vijg. Toen hij de ongepastheid
beleefd deed opmerken, was het antwoord smalend als proest-lach rondom eene
theologische uiteen-zetting. En mevrouwe, daarna, ging zich aankleeden met ketenen
gouden en van uiterst gewicht, en zich wagen aan een pleizier-tochtje te paarde...
Bergiete en Pauwelijnken, Lanceloet zoowel als Hubertus: de deure stond open
aldra voor hun uit-geschopte dienst-vaardigheid. En de huis-vrouwe-zélf zou, zei
ze, eten koken en de wasch-tafelen en beddens keeren. - Maar toen een dag, dat,
aan 't braad-spit, eene vette ganze zwart te pulver viel in de druip-pan, terwijl
Mevrouwe de kookster krullekens lei in 't haar van heur voorhoofd, verweet ze haar
tweeden man, die 't haar opmerken deed, dat het onbeschoft was vóor haar te
verschijnen met eene lichte wonde aan zijn duim, die hij had van een pijl te scherpen.
En 's anderen daags kropen ze in hun bed, dat het ónopgemaakt was...
't Wierd geestig; en hij wierd een hoofd-neigend man. Zij, daar-en-tegen, kreeg,
scheen het, opgeblazen kaken.
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Vond hij het ook, natuurlijk, verstandig, alle twee-dracht te vermijden door eenige
tegen-spraak: zij wist het aan te leggen toch, dat hij zich in zijne stil-zwijgendheid
zou vernibbelen, als een brak die, onder een slag-regen, uitgehongerd den jager
volgt die draagt het haasken door hém gekaapt. Zij vertelde hem, in eene goede
luim, dat ze ál het linnen had in orde laten brengen; en was dat niet mooi voor een
burcht-vrouw? Maar 't eerste hemd dat hij langde was loos van knoopjes. - Intusschen
was ze prachtig aan blauw-zwart golf-haar; heur neus was recht; éen harer oogen
leek, heerlijk, lichtekens scheel; en de opvolgende dienst-menschen hadden, vond
ze, hooghartig, de sterkste gebreken. Zij had eene maag, overigens, gewillig voor
sterken wijn, en haar eenige genegenheid was voor een laag-buikend teefken met
tandbrokkeligen snoet en een oog dat dood stond; en 't kuchte bij 't loopen, en nooit
jóngskens het en had. Onder zijne lenden hong een blauwende en naakte kwabbel.
Het was razerig en dronk safraan-melk en at bollekens gehakt. Zijne teenen waren
klauwkens. Zijne tong was een stijf berdelken. Zijn ruiïg haar was kleinkrullend en
zijne kele rochelend. Het liep alleen wanneer het venijnige bedoelingen had, als
zijn: bijten of zich tegen uwe beenen vlijen, of scherpen aan uw schoen zijne
klauwende teenen. En dat beestje heette ook: Superbia. - En de onder-danige
huis-heer dacht aan zijne vrouw; en dat zij, in eeuwig-zelfde doening, samen oud
zouden worden misschien; en dat eene oude vrouw, geworden als dat teefken...
- Want weêr was de winter in het land, en hij in zijne winter-boeken. Een dag had
zijne vrouw ze opge-
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borgen; maar hoog-moed is een school van list voor wie hem onder-gaat; verboden
vruchten laten langsten smaak na; en was dít nu, bij alle Gods heiligen, deze
huwelijks-liefde zóo betracht, waar ze zijn beste bedoeling zóodanig tegen-kantte?
Ah, een goed vrouwken, een warm potteken wijn na 't avond-eten, en een heete
kruik aan de voeten, in bed, gezelliglijk! Maar néen: deze heerschende Superbia,
deze ongerustheid van een appelstelenden knaap, en het stinkend
schoot-hondeken...
- En toen gevoelde hij - akelig beeld, en toch nóbel - dat zijn plicht tegen-over
eigene edele eerlijke intentie, dat zijn roeping tegen-over eigene edele
gemoeds-zuiverheid was: deze vrouw van kant te doen; 't is te zeggen: haar
behoorlijk te dooden... Schrikkend eerst voor zulk hiaat in zijne gerustheid, voor
dergelijk tegenspreken van, toch hoofdzakelijk-vreedzame, levens-idealen, was het
hem echter, als iemand die een énkel maal een af-grond heeft ingestaard: dat deze
af-grond zijne blikken riep, en onafwendbaar. - Aldra dacht hij niet meer over de
nood-wendigheid van dit een-einde-maken: hij bepeinsde alléen nog hóe het te
bewerken. Hij wierd wréed; maar hij bleef toch mede-lijdend. Want hij verwierp het
door-priemend mes dat uwe handen met bloed bemorst; vergif maakte het lijf zoo
zwart als verkoolden els; het ware ónfraai geweest haar, gebonden, aan de
bloed-honden te werpen; en haar verdrinken? de sloten lagen bevroren, eerst; en
daarbij, zij zou stellig bovendrijven: zij was zoo hooveerdig!...
En hij heeft ze, een dag van goed humeur, 's morgens in bedde dood-gekítteld.
Zij giechelde; zij proestte; zij verslikte zich; zij kwakte; zij was dood. Híj had in-
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eens een holte als een doedel-zak in zijne borst. Hij heeft ze op-geschouderd en
gedragen in een geheim kamerken, dat zelfs zijne vóor-ouders niet kenden, en dat
hij, een morgen van blakende zon, bij een reetje in den muur had ontdekt. De sleutel
toe: nu mocht hij natuurlijk gerust zijn, zich vrij gevoelen, en 't Zuivere Inzicht voor
gewroken houden...
- De knechts verspreidden een nieuwsken, alsdat Mevrouw, waarschijnlijk te
middernacht, was weg-geloopen. Na veertien dagen tijds, zij niet teruggekeerd,
kreeg haar teefken een onverwisten schop, en het stierf, knijnzend als een veeg
kindje. Mijnheer was deftig in rouw-purper.
Maar langs binnen wandelde hij, zoo niet met een ziele-verdriet, dan toch met de
gedrochtelijke miserie van eene misnoegdheid. Ja, zeker, hij hád gelijk gehad, ze...
niet langer te gedoogen. Maar alléen loopen op de wereld, een eenzelvige
weduwnaar, en veel geld hebben, en geen zin in ontucht (al was hij véel verdikt, en
zijne handen gaandeweg bekleed van kussekens vet): 't was lástig. Ik weet het wel:
zúlke vrouw! En had ze dan zelf den rechten weg niet gewezen voor hare zaligheid?
't Strookte overigens met zijne edele verzuchtingen... Maar dat men, daarentegen,
geen liefde dan met tweeën pleegt!... - En hij kreeg, allengerhand, een lijf vol slechte
humeuren.
En nochtans wachtte hij, vreezend, twee jaren te hertrouwen. 't Kwam er echter
tóch van, toen hij, een weeken herfst-avond met klein, maar zoet, licht, een
jonkvrouweken ontmoet hebbende bij een kluizenaar, hij haar 's anderen daags aan
een baggijntje, die hare hoedster
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was en eenige familie, ten huwelijke vragen ging; eerst ontvangen werd op gedempte
vrees-schreeuwen als van een oude kip die men grijpen wil, en daarna, den
kluizenaar genoemd die goede informaties had gegeven en instemmend had beloofd
een woordeken ten beste, - onthaald op een zuur wijntje en een deftig en
beschaamd-knikkend ja-woord...
Ze heette Avaritia. Ze was klein, schraal maar, en petieterig van voetjes. Heur
haar had blonde golfjes. Heure vingeren waren lang en schenen altijd stram-moe.
Zij droeg een kleed, bruin-donker, dat platte op de borst en hoog hief op den buik.
Ze glim-lachte oolijk en bedeesd van mond, en slim van hare grauwe oogjes. Zij
sprak stil en een beetje snuffelig. Zij had alleen een zwaren en langen neus naar
zijn tegen-zin. Maar hij dacht: ‘O, deze gaat brave zijn, en niet hoog-moedig.’
Inderdaad: ze was eene nederige zorge voor de minste zijner gerieflijkheden. Zij
boog de éerste voor de dienstbaren. Zij had zoete woorden voor de bedelaars, en
deze woorden leken hen een béteren troost dan kruis-stukken of stuiten met smout.
Zij verzorgde zijne kousen aanhoudend, en zei hem: ‘ik weet niet hoe 't mogelijk is
dat de andere zooveel sajet noodig hebben.’ Eens dat hij hoorde hoe een zijner
stal-schoften vertelde dat ze er uit-zag als eene magere geit, smeet hij hem op
straat; en zij verklaarde: ‘Ja, ja, gij hebt gelijk: een mond te minder.’ En zij kookte
hem lichte papkens voor zijn maag, perel-gerst voor zijne borst, en voor den open
buik een drankje van wijn-steen.
En hij dacht bij zich-zelf: dát is het nu; en hij was vergenoegd. De papkens bevielen
zijne verwaarloosde
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maag; hij was los van leden en hoofd sedert deze verzorgende vrouw. Zijn
kommerlooze nieuwe jeugd en gezondheid gaf hem een blijden nieuwen appetijt.
Hij wierd een wakkeren echtgenoot, ter dege.
Hij vond alleen, dat de stukskens vleesch op tafel wat klein waren; te klein, o,
véel te klein - aldus steeg zijne achting - en groot genoeg nauwelijks voor een zijner
bak-tanden... Hebt gij ooit hamel-bout gegeten met rozijnen? Hij kon zich niet
voor-stellen dat zóo tenger een hamel-boutje kwam van een gesneden ram uit zíjne
stallen. En eene reê! Heel den rug, de rug gehéel gespit voor 't vuur, dat de vlammen
hem likten en geuren deden; en draaien, draaien aan de krukke tot hij rommendom
korstig-bruin was, en dan: met eene pepersause! Maar hoe kwam het dat hij een
rugge-gráte vond alléén op den grooten zilveren schotel, en 's anderen daags
slechts, gesneden in teerlingetjes, het dikste van het vleesch? Hij zag, overigens,
zichtbaar vermageren de heupen van de dienst-meiden, en streng-loerend zijn de
opdienende knechten. Een merrie stierf ten stal; de paardenmeester
schok-schouderde: ‘van te kort te hebben.’ Op een dag, na eten, gezeten tegen-over
zijne nederig-glimlachende vrouw, had hij hónger. Hij zei niets, en ging een schelle
ham afsnijden in de tobbe, waar 't zwijnenvleesch, rauw nog, aan 't zouten lag. Want
zij was toch een goede huisvrouw.
Alleen niet, echter, en hij moest het verveeld bekennen, eene goede
huwelijks-vrouw. Ja, ja! Zij behield veel voor látere dagen, en liet hem, in alles, 't
profijt van eene achteruit-geduwde begeerte. Maar lavendel-geurende lakens zijn
niet te minder wak als geene liefde ze dam-
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pend warmt. En 't was vervelend dat nu hij, die pralendgezond was, het recht had
willen nemen, van lijve joviaal te worden, hij stuitte, meest-al, op den
glimlachend-onschuldigen slaap van een over-lange, plooien-platte, streng-geslotene
nacht-japon die hem kwellerig belette zélf te slapen. Ja! er was een pulle heet water
aan zijn voeten-eind, en alle drie weken wierd de pluimen peluw uitgeschud,
gezuiverd van pluizen, en behoorlijk aangevuld voor de rust der nachtelijke uren;
maar hij verkoos knorrend aldra te loopen barre-voets op de pletsende vloer-tegels
van 't vertrek, en, in rillend hemd, turend en zuchtend, ter kim den kiemenden dag
te wachten.
En toch kon hij niet kwaad worden op zijn vrouwken. Zij kon zoo lief ontwaken
met zedig-ónverstreuveld haar en zuivere oogen, en zoo kuisch was haar
morgen-kus, en zij kwam, schuchterig, een wijlken op zijn schoot met preutsch
mondje, en: ‘believe 't u 'ne keer in de nevenkamer te gaan: ik ga me aan-kleeden’
- ... En dan, de ontbijt-boterhammen die ze zélf sneed: zóo dunnekens van brood
en smeersel, en toch zoo appetijëlijk...
- Maar hij kreeg puisten op zijn vel, blauwe puisten. Geen drankje hielp, noch
oranje-zalve; geen uitgelokte buik-ontlasting noch inname van semen-contra. Het
kwam dus uit de maag niet. Waaruit hij met leed-wezen besloot dat, met vrouwen
als deze Avaritia, de huizekens van pleizier waarachtig instellingen mochten heeten
van maatschappelijk nut...
- Zal ik u zeggen dat hij er vond vermaak? Neen, hij vond er geen vermaak, want
te elken gange had hij een rede-twist in zijn binnenst tusschen de noodwendigheden
des lijfs en de huwelijks-trouwe, en 't was verdrie-
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tig als een spel-van-zinnen. Maar gelukkig was iets dat, bij 't onopgeloste van zulke
innerlijke samen-spraak, hem toch eenigs-zins stelde gerust: zijn zuivere intentie.
Want waar zijn begrijpen was, in zake van echtelijke liefde, dat de vrede een eerste
onder-pand van het geluk moet heeten: wat deed hij dan, bij herhaalde afwezigheden
uit het wettiglijke dak, zoo-niet een bestendigen vrede verzékeren? En zoo vond
hij, allengerhand, de rust in zijne ziel bij de uithuizelijke, maar streng-noodzakelijke,
nachtbezoeken.
- Het was niet zonder dat hij er bij vond eene trouwe vertroosteresse; en weldra
had hij ze verlost van den schraap-zucht dier oude vrouwen, waarvan de zwart-harige
en zwaar buikende deftigheid zich zóo verlaagt, dat zij de zuur-verdiende munt tot
uit de kous der onderhoorige maagden gaat halen, - om haar te verzekeren eigen
woonst in een plezantig kamerken dat zij vercierde met een rooden smaak. Haar
onvervalschte naam, bewezen bij de noodige papieren, luidde: Luxuria; en zij was
van goede en treffelijke familie. Hij had compassie met haar, omdat een oom van
haar leelijke oefeningen met haar onschuld had bedreven, en aldus voor
eenig-mogelijk verblijf de duistere huizen, die fonkelend gloeien van binnen, gewezen
had. Zíj schoon zijnde, had er meê genomen genoegen; en alle door-gedreven
werkzaamheid wordt gemakkelijke gewoonte. Doch, toen Mijn-heer haar 't voor-stel
deed, dat ze een eigen kamer zou betrekken, dacht zij er aan dat zij naar de dertig
ging, en vond het goed dat hij voor 't overige van haar leven, aan eten en kleêragie
zorgen zou. Zoo gingen zij dan samen-wonen; want allicht wierd het hem zachte
noodwendigheid, niet
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alleen de uren des nachts in zoet gekout bij haar door te brengen, maar ook bij dage
haar te verrassen op een kus, - deed hij het ook, eenigs-zins, uit jaloerschheid. Want
deze Luxuria was schoon als een jong paard. Heur haren, kort-gesneden en wild
krullend, waren bruin en glanzend als de peerde-kastanje versch uit den bolster,
en zij kon ze schudden zóo, dat ze toonde als perzik-vleesch van kleure haar rechten
hals waar drie even-wijdige lijnen, lichtelijk blauwer, teekenden eene eeuwige jeugd,
die ge, willens nillens, zoenen zoudt. En haar aangezicht was misprijzend en
aanlokkend. Waar de wakke lippen zonken in versmaden, riepen en lachten haar
bruine oogen, wier verwe rees en daalde met de ure van de zon en de nukken der
seizoenen; en haar grootsche neus, die bovenaan bultte, was oolijker dan een
dubbel-zinnige vrage. Zij was lang en mager, maar heure rechte borst was eene
dubbele uitdaging die tergde, 't binnen-welven van haar vlakken rug schoot uit
in-eens in de spierigste der wentel-heupen. Zij was schoon als een jong paard dat
gaat springen. Haar lijf was éene veer die springen gaat, en zij had het
onbezoedeldste der voorhoofden. Hare handen waren sterk, die mannelijk wisten
te vleien, en hard heure knieën. Zij was schoon, en hare ontucht breed en helder
als de eeuwige tucht der natuurlijkheden; en was ze onvruchtbaar: het scheen uit
spotternije en tot scháamte der natuur. - Zij heette overigens, des duivels te zijn, in
hare slange-lenigheid. En zij kende duivel-kunsten ook aan boeleeren en
tusschen-tijdige tuischerij; en 't mocht wel zijn, hoorde ik eens van een paap, dat zij
gevonden had in haar lachende goddeloosheid, 't gevloekte spel van den teerling-bak
waarin, zoo men weet, tot smaad van

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

181
Heer en Kerke, ten dobbel-steene het aas den eenigen zone Gods bediedt, de doys
of twee te laster Jezu en zijner moeder is, de troy of drie de Drie Personen kwetst,
de quater of vier ten spijt is der Evangelisten, de sijnk of vijf de Wonden Christi
heropent, de sijs of zes den Zes Gode-dagen ten schande roept, en waar een
kavalier van zessen lacht om de instelling der vier-en-twintig uren van den
Goddelijken Dag, en die gij te Zijner eer zult leven...
- Minnaar van zúlke vrouw nu, en die hij beminde, had hij eene echt-genoote,
heette Avaritia. Kwam hij terug met wrevelige boet-gedachten, uit dat roode kamerken
van heerlijke ondeugd: verwondert het u dat zijn berouw week algauw voor de
onnoozele dienst-vaardigheid van een vrouwken bij een klein haard-vuurken (zij
had geen kou als ze alleen was, beweerde zij), en dat altijd in nederigheid de zeer
smalle linker-hand op den hoogen buik gelegen had, en alle verwijt verving door
een glim-lach van innemendheid en de vraag wat hij wilde gebruiken? En gaf hij,
norsch, geen antwoord: zij breidde voort aan eene oneindelijke wit-katoenen kous,
zoetelijk, en telde telkens, na hare vraag, oplettend-gezet de steken, voor de
mindering. En trok hij uit zijne laarzen, waar hij, met eene sterke herinnering aan
mannelijk liefde-spel, betastte zijne stevige braaien: zij kwam algauw, hem beziende
met schalk verwijt, een klein dweilken in de hand houdend, te reinigen de plaats
waar de natte botten gesmeten waren. En bij de ure van 't avond-maal kregen zijn
honger, zijn ingetoomde woede, en het stijgen van zijn wrok een luttel
suiker-raapkens te eten, van lochte water-saus over-goten, en daarna een
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boterhammeken met meel-suiker... Toen dacht hij aan de sterke tanden, de witte
bijtende tanden die tegen de zijne aan-sloegen bij den zoen die bloeide in de
broeiende liefde-kamer, de roode liefde-kamer die brandde om hem; en terwijl zij,
bevallig, hoofde-neigend, zíj, Avaritia die zijne echt-vrouw was, belei, zorgvuldig en
niet dik, een nieuw sneedje brood - voor haar-zelf gebruikte zij geen boter - met een
beetje suiker, schoot híj recht, vloekend haast, en naar zijne veêren muts, en te
voete, loopend bij de andere waar hij, mán, zich meten kon aan eene vrouw. En
Avaritia, met een klein zuchtje, ging alléene slapen; en waarlijk de trouw-ring was
een beetje te wijd aan den vóor-laatsten vinger van hare linkerhand...
- Jaren verliepen aldus van opgekropt ongeduld: kon ze dan niet hebben een
mis-varen, het water, of eene slechte valling, vóor-bereiding tot eene verzorgde
begrafenis? - Zéker: Luxuria bleef de onveranderde en zeer wel-willende
troosteresse; maar belette het, dat mevrouw de wettelijke alle hinder-paal was, en
een bestendige stok in de wielen, van 't goede bedoelen, voor hem als
huwelijks-man? Was zij het niet die, plicht-vergeten, hem oplei, tegen dank en wille,
te vergeten zijne plichten? Brak zij niet, waar 't heette dat ze profijtelijk snoeide,
wetens en treiterig al de botten van hun liefdes-rozelaar? En moest zij niet heeten
de schuld, de hoogst-eigene schuld, dat hij, - die, om logische afwijkingen, niet te
minder beginselen-vast bleef, - onontkomenlijke gedachten kreeg van
rechtveerdigheid en rechts-plegen?...
- En toen hij, een morgen van rozigen sneeuw onder den zacht-geelsten der
hemelen terug-kwam, gezellig in een duffelige buis van beeren-pels, uit het zoele
kamer-
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ken van Luxuria, zag hij, geprint als spitse spoelkens, den druk van smalle
schoentjes, versch gegaan in korte paskens, naar de deure van zijn burcht. Hij
dacht, met een eersten wrevel: ‘Tante baggijntje’... Binnen-getreden, teenelings, tot
aan de eet-kamer; hij hoorde hoe ze tandeloos, inderdaad, en als het toe-slaan van
een snuifdoos, aan 't snappen was, - zij gekomen na de vroegmis, híj afwezig
geweten, en slurpen de heete koffie. En hij luisterde toe, hoe 't gedempt-snaterig
ging over hém, en: ‘'t Is een schande!...’; waarop, neuzelend-lang en trage zijne
echt-vrouw: ‘Ja, en dat het zooveel géld niet en kostte, zoo'n bij-zaat...’ - Toen is
hij, zwaar, binnen-gestapt, torve van blikken. Na een aanvankelijken schrik en een
kreetje achter heure hand, heeft matante baggijntje gezeid dat ze blijde was hem
te zien, en dat het spijtig was voor 't Maartsch seizoen, dat sneeuwen weêre. En
zijne vrouwe lachte hem zedig toe, hij vierkant zitten gaande in den harden leun-stoel,
waar leeuwekoppen grijnsden, van ouden eik. Tante baggijntje is heen-gegaan; en
dan heeft hij der vrouwe geheeten hem te volgen in het slaap-vertrek. - En toen, zij
te bed gelegen, heeft ze álles begrepen, plóts: waar hij trachtte, genadig, haar te
versmachten onder een zoen. Zij kon niet gillen, maar zij kon stampen met haren
knie en pinsen met hare dunne vingeren, verwoed. Hij heeft het genomen als eene
goede lolle, en, als antwoord, mond steeds aan mond, is hij aan 't kíttelen gegaan,
aan 't kittelen haar heftig tegen-stribbelen, haar nijdig verweer, haar
kikvorschen-kramp aan armen en aan beenen; aan 't kittelen de peezen van haar
mageren hals; aan 't kittelen de slappe huid van hare heup en het harde snoer van
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hare wervels; aan 't kittelen tot ze inzegen, gebroken, de hoepels van hare ribben;
aan 't kittelen de rimpelige planke van hare voeten; aan 't kittelen, razerig kittelen,
- tot ze in-éen viel als een leêgen meel-zak, en strak bleef in-eens...
- Het is niet prijsbaar, vond hij, herháald te vermoorden; want telkens gevoelt
men, onaangenaam, eene holte als een doedel-zak in zijne borst. Doch, zij
mysterieus verdwenen in het familie-kamerken waar ze zijne eerste gade zou vinden:
hoe konden, in de armen van Luxuria, hoe konden wroeging en herinnering anders
worden dan tevredenheid om eene goéde, en plezier om eene goed-verríchte
daad?... - De jool die ze samen hadden bij de grappig-vertelde genoeg-doening, en
hoe een laatste nepe aan den nekke-knoop heur een ultieme gaping had verzekerd,
deed echter niet, dat hij allen ernst verloor, en hij niet deftig dacht aan de regeling
van een gedrag dat, overbodig-geworden, niet langer strookte met het goede inzicht
dat hem in minne-zaken eigen en heilig was. Deed hij dan ook, zooals paste, de
weken van rouw uit, waar hij Luxuria, treffelijk, niet méer bezocht dan noodig was
voor 't onderhouden van goede verstandhouding: hij dacht niet te minder aan zijn
plicht: haar te doen erkennen, thans, als aan hem door wettelijken echt verbonden.
En het was met nobele zelf-tevredenheid en 't besef van hoog-moreele eigen-waarde,
dat hij haar, na speel-reis, een avond van loensch licht (en zij droeg eene keerle
vierig-groen als vlammen van brandewijn) in zijn burcht binnen-leidde, waar ze
eenigs-zins onthutste de rechte lakeien van giechelen in hun aangezicht en knippen
vóor hun neus.
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Het waren weken, thans, ten kasteele, van wel wat drukke pret. Mevrouwe was niet
gierig; en de keldermeester verbaasde niet weinig, als ze hem beval ál de vaten
wijn te ontstoppen, 'dat ze hoore, van boven op den trap, Malvezijn als Bourgoenjen
pletsen op de steenen en gorgelen uit de ton. - De meiden vonden lichte schande,
dat ze droeg door-schijnend keurs-lijf, en de tafel-knechts bloosden als de dunne
netel-stoffen toonden hun haar rozig vel. Een chirurgijn had schrik, waar ze hem
stelde rare vragen. De kamer-maarte had bolle oogen als ze aan haar naakte teenen
fonkelen zag een rood robijn. En eens kreeg een gebogen koets-menner een heeten
kus in zijn nek, waarna ze luid-lachend vluchtte. - Hij was klein en spierig, twintig
jaar, ros haar, en heette Mielken...
- Maar de echt-genoot: hij was geworden, scheen het, inéens zat van alle genieten.
Had de trouwende pater-kapucien gesproken, ten huwelijks-dage, eene ontbindende
toover-spreuke? Want lám was hij thans bij Luxuria, en zijn hoofd vol muizenissen.
Geen gebaar dat hem nog verleiden kon, en vruchteloos de probaatste middelen.
Was het de kracht der wettelijkheid? Zijne liefde zat onder een domper, zijne
gedachten onder een slaap-muts, zijn wil onder een stik-wollen sargie, en alleen
de slepende miserie nog van eene knijnzige achter-docht, en weêr, in de gele haren
van zijn baard, weldra, de vuile blauwe puisten... Hoe hij zich weerde tegen de
bezwering, toen hij trachtte af te schudden eene loomheid die lastiger was dan eene
kappe van lood: hij voelde 't gewicht tot in zijn knieën zinken, en, sléchter nog, hij
geloofde aan een goddelijke stráf. Zijne vrouw wielde
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om hem als de gensterende speeken van een schieter bij vier-werk; híj was de as,
de zwarte onroerbare vast-gespijkerde as. Gespijkerd aan wát? Aan het zelf-gekozen
nood-lot, van zijn doening voor-bereid: zóo dacht hij. Hij was het meubel dat
vermolmde onder den knagenden worm van zijne eigene kregeligheid; en, zocht
zijn vertwijfelen soms de omhelzing van zijn vrouwe wéêr, en 't zoele van haar
minnens-adem, hij rilde 'lijk een riet bij 't vochte van haar zoenen en 't streelen van
haar lijf deed schrikken zijn gepeins. Geen lating aan zijne aderen verloste vleesch
of ziele van 't kwade, plots gespook: hij was als de bezetene, die glim-lacht nog
alléen om zijne ónmacht. Want niets en hielp meer, aan spoorslag van den spot of
hitsig-heete drankjes; - terwijl hij zag, in uitdagend-eeuwige jeugd, zijn vrouw gelijk
een spierig paard dat briescht en manen-schudt in eene zomer-weide, en dol-makend
in hare zijden de vreugde voor eene oneindigheid...
- Zulk vernederend bankroet van zijne liefde-verzuchtingen, zulke onmachtige
neêr-laag tegenover zijn zuiverst bedoelen, zulk spiegel-gevecht waar hij bezweek
onder de eigene wapenen van zijn goed inzicht, zij zouden hem leiden langs 't
struikel-baantje dat hij slepend, in zijne schemering, volgde, tot aan dit laatste
mijl-paaltje: de opperste bestraffing van een strengen zélf-moord... o Neen: geen
toe-gevend en, ja bemoedigend dood-kittelen dit-maal, goed voor vrouwen en
beneden zijne weerdigheid: maar, in zijn vaste vuist die de zuivere intentie zou
wreken, de zekerheid van een fellen dolk. (Hij was overigens niet krieuwelachtig).
- En, met den spijker van zúlke gedachte in de hersenen, poetste hij, een lange
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weke lang, met zand-papier en een beetje olie, aan 't roestig lemmet van een handige
dagge...
Het werd verschrikkelijk. Te méer daar hij blijkbaar niet vermagerde. 't Gevoel
van schaamte over zijn onvermogen, dat hem naakt stelde en ten schaamlen tooge
van zijn rotsen-vast princiep, schaadde hem in 't uitzicht geens-zins. En menigmaal
zelfs, in die laatste en ernstige levens-week, waar hij zich bekeek in de oprechtheid
der spiegels, merkte hij met odieus wel-gevallen op, dat, buiten die blauwe puisten
- toch zoo grouwelijk niet, en waar men aan went -, zijn persoon bekwam allengs
den gezetten vorm en 't eerbied-wekkend verschijnen dat zijn wensch van jaren
was. Hij ging gelijken, eíndelijk, 't bezienens-waardig beeld, aan welgedane
beleefdheid en de mildheid van een glimlach die op af-stand houdt, van een
pertinenten burcht-heer. En hij vond het allengerhande jammer, die aftellend-laatste
levens-dagen, dat hij nú aldus voor zijn eigen idealen - al wankelde hij noch en
versaagde - het eigen offer wierd; dat hij thans, waar zijn bestaan kon zien aldra de
verste horizonnen, te zoen zou zijn aan het doordrijven van zelf-opgelegde
treffelijkheid. En hij weende haast, dewille van het exempel, dat hij geen kinderen
na-liet...
- Toen hem, den vóor-laatsten, en zonne-blakenden na-middag, wen zijne
melancholie eene afscheids-ronde deed door zijne domeinen, een gezicht - sporen
in zijn buik, klepel op zijn hersenen, en zijn oogen zagen bloed - de toover-breuke,
de roode verlossing hem in het harte sloeg: dáar, in zelfden stal waar hij, vijftien
oud, verschalkt had het herderinneken; dáar, in eigenste houding dan hij toén; daar:
Mielken met de rosse haren; en aan
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hem, herderinne meer violent, zijne bijtend-hittige, miauwend-reutelend-gillachende,
slange-rekkende en tijger-springende vrouwe Luxuria. - En hij? Met éen
uit-spattenden vuist-slag, zonder zélf te weten... Ontnuchtering, later, en een plasken
hersen-spijs...
- En aldus was zijne dérde wrake... Zij gaf hem, enkele holle maanden lang, een
gruw en walg voor zijn jammerlijk gebouw van goede inzichten. Want déze bewéende
hij, die hij had bemínd. Was zij niet geweest de blijde-opene golcondische
schatten-diepte voor hem, schamelste onder de bedelaars? Toen hij, boorde-vol
van leed, rilde onder hare blikken: was hare mond geen troost geweest, en haar lijf
de zalige zenuw-ontspanning, o eigen-liefde? En was zij niet geworden, op den
einde, dat ze teeken en zinne-beeld van álles was, en dat hij, in zijn gesublimiseerde
gedachte, niets en zag meer zonder hàar te zien?... Ah, gezetheid der loutere rede!
Maar zij sloeg heure armen om zijn hals, en hij leerde dat in doorheid alléen was
liefde; dat geen gevoel en groeide dan uit eene lichamelijke werkelijkheid, en dat
geen tempel rijst dan op hecht-steenen zuilen; - hij, arme gebannene thans in 't
kaarten-huisje van zijn zuivere bedoeling, arme kluizenaar onder het wegende
rots-dak van deze herinnering, dat hij had bemind...
- En toch, o vóor-bestemde slavernij der vleesch-geworden woorden: sterft éen
abeel zonder een loot te schieten?... Ja, rol op 't zaad den mergel-blok: het zal de
reet wel vinden voor zijn herboren stengel. En zeg vooral niet: ik heb geen dorst
meer; want gij zoudt stíkken onder den dorst...
Met de beste voornemens aan onbevangen-blijven des
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gemoeds gewapend, en, meende hij, zijn wil in hem als een weêrhakige bardezaan;
ten deele, ook, om der wille van de loopende lonte der kwade klappeien, toog hij
toen, in eene streng-betoomde eenzaamheid, sterk in zijn hoofd tegen allen lieflijken
indruk, te reize. Hij wilde, geestelijk wezen, verloren gaan; hij wilde genieten nog
alleen van ondoordacht gemeenschaps-genieten. - En hij zag de bergen en de
revieren, en de vlakten die effen zijn als een gedempten angst. De wouden waren
hem lief als de donkerheid zijner eigene gedachten: en geen nacht, merkte hij trots
en blijde, was bang en diep als zijne gedachten. - En toen zag hij de menschen in
hunne steden, en hij merkte onwillekeurig dat hij hun aan adel des figuren geen
mindere was. Waar hij ze, te hoog-hartig misschien, volgde in de krochten van hun
woeker, wist hij zich, beschaamd haast, hun mis-prijzenden, hoewel moeden
meerdere. En zag hij de lage, dempige kamers hunner liefde, en de fletse vrouwen
voor hun min: hij moest, hij móest zich noemen, voelde hij, een burcht-heer... En
zij waren, in andere streken als in de streken van nabij, geweekt in éendere
gevoelens, waar verhouding van leden en kleur van haar verschilden slechts. In
Barbarijen kocht hij als iedereen vrouwen van zelfde gelatenheid dan deze uit
Rijn-land en de hoorige wijven onder zijn slot. 't Gezwets der koop-lui was - van
dezen met de specerijen als van wie Lyoensche zij verkocht, - van de
meest-kwetsende aanranding, en de verzekering, dat ze eerlijk waren, een hoon
voor zijn haast misselijk zelf-waardeeren... En aldus verloor hij weldra alle
vertrouwen, buiten in de natuur die alleen, die niets anders dan een gewillige spiegel
van u-zelf is, en, helaas,
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in de zékere waag van zijne over-wogene grond-stellingen, die hem toetsen lieten
aan eigen beginsel de troebele steen van anderer ziels-agglomeraat. Hij leerde
allengerhande 't vergankelijke van alle gemeenschaps-gevoel, en dat geene vreugde
is dan 't erkennen in de vreemdste gevallen het beeld dat men er-van in zich droeg,
en geen teleurstelling grievender, dan 't bedrog geleden aan uwe eigen gedachte.
Want buiten uw zelf-begrijpen woelt alles in de laagste der gronden. Zijn liefde, wrok
of treurnis ook niet te bevatten als afgetrokken entiteit, zij dalen in de algemeene
dierlijkheid, waar ge ze niet heft tot uw eigen aangezicht, ze vormt onder den duim
van uw gevoel, ze niet belevendigt van úw adem in hunne neusgaten. Neen, niets
en is, dan 't inzicht dat ge er op hebt; niets leeft dan van den blik uwer oogen, niets
en bemint u, dan om het bevel dat den vorm uwer liefde aan den vorm van zijn
minne-vermogen gegeven heeft. En wie 't verlies van zijn droef wezen zoekt in de
vereenzelving, of in de gelijk-strijkende macht der menschen-volte: steeg hij éen
maal of ooit deze te bóven, hij wordt de ongelukkigste der Gode-schepselen...
Deze nieuwe ontgoocheling, die hem als éenige wezenlijkheid bekennen deed,
wat hem als zijn eenigen waanzin ter reize had aan-gezet: te weten dat men níets
is, tracht men zijne zuivere inzichten te verliezen; deze desillusie, - vergezeld van
het feit, dat hij, ter demping der soms-gapende kloof van zijn weduwschap, genomen
had eene voorbij-gaande liefde-verzekeraarster: en zij was voorbij-gaand in zóo-ver,
dat ze den derden nacht hem de koetse alléen liet, en lichter hij aan de meeste
weerdijen; - dit had hem tot af- en terug-tocht aan-gezet;
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en, nekke-buigend als een natten poedel, op een schimmel die, moer-bespat, moe
zakte door zijn knieën, reed hij door wakken en schuinen herfst naar de hopelooze
veiligheid van zijn geboorte-burcht terug...
- Hij vond er alles bij het oude slommer-gedommel, en voor hém: bij 't verledene
snuivend omwaren van duistere herfst-begeerten, die hij had van zijn vroegste
ervaringen. - Eene nicht die hij er, bij zijn heen-gaan, geplaatst had als regeerster,
toonde hem de goede orde van alle schapraaien, en roemde, al knorde zij intusschen,
de kuischende boensters die zij fel werken deed, het vel van hunne handen. Zij
wees hem ook een laag verhoog, van waar ze, deftig gezeten, op makke wijze
over-zien kon hun werk, en zonder dat zij haar stoorden. Zij was zeer voldaan over
haar-zelve, en heette Pigritia. Zij was een leelijk mensch, en vet. Haar neus was
als een hompje kaas tusschen den smeer-koek van een roetig voor-hoofd en de
hooge lippen die hieven op een drie-dubbelen kin. 't Was wreed hoe haar vleezige
ooren plakten tegen een zeer smal achter-hoofd. De krullekens, als van een
pasgeboren bruin schaapken, op haar geel kop-vel waren treurig-belachelijk, want
zij was een maagd van ná de veertig. Haar hals was een inzakkende toren van
bonken ossen-smeer. Hare kwabbel-weêlge borst (als van de duiven die ze
pauwkens heeten) was van een buik, die leek een dubbelen wijn-zak van
bokken-huid, gescheiden door eene onpeilbare plooi die tusschen beiden ín-schoot,
en donker tusschen de geslotene valve die ze teekende. Hij had hare beenen nooit
gezien: maar heure armen waren als de gemeste hespen van eene vier-jarige zeug.
Dat mensch was zeer vet, en hare oogen walgelijk, die
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ver uit hunne holten stonden. En zij had handjes als spelde-kussekens met gestokene
puttekens als van eene matras... Intusschen beredderde zij het goed in traag-zekere,
langzaam-stellige bevelen; al verroerde zij, verveeld- en loggend-statig, niet méer,
bij deze, dan een dooden olifant; - en het was, waarachtig, haar hoogmoed.
Hij, van alle zorg verlaten, nu hij zelfs, bij deze majestatisch-beredderende nicht,
op niet de minste webbe van een kobbe had te kniezen, en 't eten was boterig en
fleurig naar zijn smaak en veelvoudig naar de goede mate, en te elken morgen zijne
schoenen gereed gepoetst en naast den ontbijt-stoel, en iederen avond zonder
na-vraag, naar zijn wendenden lust den warmen-wijn-met-kaneele, of
citroen-en-kruidnagelen in heeten brandewijn (voor de onhebbelijke episoden van
hoofd-valling); hij dan, ledig wen voorzien van alle gemak, verzonk natuurlijk in oude
bespiegelingen... Waarom het u niet te zeggen? Hij wierd gewaar dat zijn hekel aan
't goede inzicht dat hij in zake van liefde bezeten had, lag, eenvoudig, aan de tijdelijke
over-macht van een drift, - verachtelijk als élken drift. De werk-dadige uitkomst van
zijne reis-herinneringen was een aanzetten tot nieuwe proef-nemingen, hoe hij er
de werkelijkheid van vreesde. In hem pruttelde weldra, als water dat men in een
naaste kamer op 't gemak aan 't koken hoort, een lengerhande-overtuigende
gedachte. Hij wierp ze van zich af; maar hij voelde zich zeer alléen in zijn bedde...
Och! het was een herfst-weêr, onder de triestigste! - Hij lei verzamelingen aan, uit
de verre landen meegebracht; koraal-boomkens werden gesteld, naar rang van
grootte, onder
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glazen val-deuren; ontplooide vlinder-wieken verloren hun solfer-stof op het rondeken
van kurk; er waren innig-kleurige, duister-prachtige mossel-schelpen; - maar er was
dat knagende denk-beeld als een brokkelige zaag door hard ebben-hout: troúwen.
En 't wierd een foltering; het wierd een razernij; - en 't mooist van al: het wierd razernij
het méest nog om der wille van het koppig, meer en meer koppig Beginsel zékerlijk...
- En aldus... Maar neen, ik verhaal u niet verder hoe hem weêr, tot driemaal toe,
de vijandige wezenlijkheid zou verschalken.
Neen, ik en verhale van die Invidia, zijne vierde vrouw, en hoe hij ze, - gevonden
in de zwarte diepte van een koperslagers-winkelken waar 't kort gehamer tampte,
als een gebarsten klokje, van haar vader die toonde dood een oog en zijn neus
uitgekankerd; - hoe hij ze tot vrouwe nam, niet om eene twijfelachtige schoonheid
(zij was schraal als een houten brei-speld en borsteloos, en haar voor-hoofd was
een smalle strook van vier-regelige rimpels boven oogen als glurende krenten, en
een breeden neus met holten als wierook-vaten had ze, en de harde spleet van een
smalenden mond), maar omdat hij ze, van wege een schamele afkomst, néderig
hoopte, en dáarom goed proef-veld; - maar heur naijver en neerstige brand van
binnen om weelde en zelfs gebreken van anderen bleek zóo over-geweldig, dat ze
dra, in 't warmste zijner armen, tot zijne mannelijkheid tóe ging benijden; - wat
natuurlijk niet zonder de straf der aflijvigheid voorbij mocht gaan.
Noch en verhale ik u van vrouwe Intemperantia, vijfde opvolgster: eene oúde,
ditmaal, gekozen met de hoop dát
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grijsheid vroede gedachten weet te waardeeren; vroegere kamer-maagd overigens
van zijne moeder uit haren roodsten tijd, en, in hare vale knokeligheid, mager als 't
gebleekt geraamte van een hazewind, of van een winter-padde; maar zij toonde
weldra eene eigenschap onpleizierig: van gaarne te meten de gehalte der tonnen
aan de korstige graagheid van hare draadjes-keel; - en, een avond, te huis gekomen
van een wél-voldaan drink-feestje, vond hij ze liggen onder de tafel, zeer zat aan
Oudenaerdsch bier, de armen lam, de beenen bloot waar de knieën bochelden als
eiken tronk-koppen tusschen de pijpe-stelen van dij en kuit, en haar tandlooze mond
grof-valsch zingend, energiek, van: ‘Leven de bulten, leven de bulten, leven de
bulten uit de Lepel-straat!’ (En mocht hij dat gedoogen?)
En hoe zou ik, om Gods wille, vertellen van de afschuwelijke Ira, zesde in rang?
- welke bezat een aangezicht als den aap gorilla, voor-al aan blauwendige kleur der
breed welvende boven-lip en 't plat-breede van den wijd-open neus, zoo-niet aan
de gele oogen die even te veel naar voren stonden op 't vlak van 't heele wezen:
zij, die hij genomen had op raden van een klerk die, ‘fortis femina’ zei hij, prees hare
door-drijvende wilskracht; - maar deze uitte zich op zijn oor dat ze af-beet waar hij
haar een belachelijk vinger-ringetje zoetelijk af-ried; en hij had géen last, haast, bij
het dood-kittelen, daar zij stikte hoofd-zakelijk in eigen woede...
- Neen, ik verhaal niet verder, o hoorders vol geduld, dan tot het nood-lottig besluit
van dit wél-gevulde leven...
Want weet: mijn-Heer, de veertig lang om-varen,
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genezen, tenzij bij poozen, van alle vleeschelijke begeerte, gekomen tot de nobele
geestes-hoogte van wie leeft voor eene betere taak, - mijn-Heer, in de strengheid
van zijn dagelijkschen wandel, had verkregen zelf-verloochening zóo-zeer, was
gestegen zóo-ver boven menschelijk lijden en verheugen, menschelijke aandacht
of meêwarigheid, dat hij, zonder te vermageren, dien heilige ging gelijken, heette
Simeon Stylites, die, ongemakkelijk en ongenaakbaar gezeten op een zuile, teerde
op zich-zelven alleen en op zijn liefde tot God. Zoo leefde zijn eenige wensch, zijn
eenig verlangen, zijn eenige hunkerende hard-nekkigheid op 't vol-voeren van het
Zuivere Inzicht... En hij hertrouwde, ja, niettegenstaande alles: hij hertrouwde. Met
wie? Met nichte Pigritia, dichtst bij de hand, en, dacht hij, te lui (want hij had ze
uitermate lui bevonden) om 't bereiken van zijn ideaal tegen-te-werken.
Ja maár: zijn afgetrokken bespiegelen had vergeten, helaas, dat luiheid een
onderwijs is van list; en dat nicht Pigritia maanden lang alleen bewoond had dezen
burcht; en dat geheime kamerkens, waar híj ze vermocht te ontdekken, ook door
ànderen konden worden ontdekt; en dat het zonderling verdwijnen zijner drie laatste
vrouwen...
- Pigritia nu had twee broeders, en zij voerden barbaarschen naam, maar deze
hadde, vlaamsch gezeid, geklonken: Zedelijkheid en Gewoonte. Het waren deftige
heeren, en wél op-gebracht. En zij kwamen wonen een tijdje op 't kasteel, zeiden
zij, maar zij bleven er wonen lánge.
En een dag dat de heer des huizes, geërgerd door hun platte spreuken en 't
uit-dagende van hun harden snor;
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een zwoele dag die naar regen dreigde en snuiven deed de paarden; een dag dat
zijn zenuwen spanden als katte-snaren; een dag dat hij den zoeten reuk van bloed
droeg in zijn drogen mond; een dag van radelooze treurnis en onmachtig-weenende
woede; een dag dat hij Pigritia zoende, zoende, zoende, en onwillekeurig aan 't
kittelen ging, onwillekeurig en fataal aan 't dood-kittelen ging...
- Neen, o Gij voor wien 'k dit verhaal heb gedicht, mijn pas-geboren zoontje die 't
nooit lezen zult: neen, ik en verhale verder hoe mijn held, door Zedelijkheid en
Gewoonte, de deftige broeders, gedood met treffelijke zwaarden; neen, ik en
verhale...
deze wereld op 't Goede Bedoelen dood-straf staat: en ik
Want gij zoudt kunnen denken, mijn zoon, dat in mag u toch niet leeren, niet-waar,
alle Zuiver Inzicht te verachten?...
Mijn zoon, lees nooit deze historie.
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Christophorus
Aan mijn Broeder Gustaaf
De avond vóór den ochtend dat we - op onze reize naar de Waarheid, herinner u,
o Begenadigde - verder zouden tiegen naar een doel dat zoo nabij reeds was, zou
hij, had hij beloofd, vertellen van eigen tochten.
Wij hadden ons rond hem geschaard, hij gezeten onder een klein afdak vóór de
schuur, dat zijn gestalte verzweeg haast, het lichaam in de grauwe pij verdoezeld
met het wak-grijze muurken, maar zijn gelaat als een late zon die lang nàleeft, als
bij aanvang van September. De rijpe, gulle kleur van wangen en voor-hoofd glom
over vriendelijke bochel-lijnen, als brons dat, na gloeiën, verkoelt; zijn mond had de
verwe gekregen van een wit-bewaasde purperen pruim; zijn oogen toonden de trage
ronding, waar klare vensterkens in geglimmerd stonden, van hun groenend wit; en
de overvloedige krullen van zijn kruin en om lippen en kin - dun om lippen en laag
om kin - waren grillige omlijning van dit wezen dat duister blonk in den naderenden
donker. Gelijk hij zat, 't lichaam verwaasd in 't blauwe en gele schemeren van het
muurken - en de koûlijke handen borg hij, - hadde niemand geraden zijn
reuze-gestalte; maar zijn grootsch hoofd stond er ontzaglijk geteekend, en hadde
ontsteld door zijn monkelende macht alleen, ware het niet geweest dat het liefde
wekte door zijn strenge goedheid.
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Hij zat, en zou verhalen. Wij, zwarter dan hij tegen klare avondlucht die langzaam
van verwe wisselde, hadden achter ons aan de kleine menigte van vriendelijke
vertrouwden. Het waren, schrompel in het dof-bruine kleed dat warm deed, de twee
pelgrims die niets deden dan eten, als ze niet baden. Zij knabbelden, als zoete
kinderen, roode radijskens bij hunnen witten boterham. Een schoone en jonge
weduwe zoogde er haar kindje, en er was een heiligende wâ van paars over haar
boezem, die, stil gloriëus, mat in den avond blankte. Als vrede-teekenen stonden,
blaauwendig, zeven zeisen tegen den hemel, van mompelende arbeiders. En een
nap-kruiper, die wipneuzig lachte met een rotte lip, zong binnens-monds een
trippelend liedje. Traag naderden nog, nette-slepend, enkele gebogene en treurige
visschers, die, dooden lantaarn ter hand, hun langen nacht begonnen. Wij hoorden
de klinke slaan van een deur, hel; het was een zot die daar woonde, die taaië
woorden onzinnig aaneen bond; als te elken avond kwam hij Christophorus nader,
die gaarne praatte met hem. Hij was de laatste die wij verwachtten.
Na een dag die, ure aan ure, zoet en geniepig-mistroostig geregend had, was de
avond als een sussende zegen geworden. De zon, nevelen-omhangen en donker,
verblaauwde diep de neersche weiden van over-Leie. De Leie zelf, die, alleen in
een verren bocht, der bralle en norsche zon een spiegel was, blonk hier,
onaangeroerd van wind, als wonder-klaar, vergelend zilver. Wij dorsten naauw óm
te zien, maar we zagen ons allen in ééne kleur, die amper schakeerde, gesteld ín
onroerende beelden tegen ijlen, omwevenden hemel. Een jonge arbeider had een
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ronden en zacht-lijnigen kroes-kop, die zag naar de zoogende vrouw. Zij boog breed
een lagen nek en de welving des voorhoofds naar 't blaauwend-bleekende kindje.
Een late schijn meldde de naakte hoofd-kruine der pelgrims. De mond, open-lippig,
van één der visschers, roerde, en roerde zijn rechten en bibberenden baard...
Een verre koe beurelde meêwarig, en zweeg. Er was, aangeblazen en
verwijderend, het zinderend gezwerm van ongeziene muggen. Maar er was - herinner
u - het dof-gouden gelaat, in de rijke en donkere golving van het bruin-zwarte hoofden baard-haar, monkelend en oogeglanzend, van Christophorus, die traag en gezapig
en roereloos, met stille weelde in de stem of zúlk verdrieten, aan 't vertellen ging...
‘Ik ben geboren in een klein dorpken, dat, achter de wijde krans der duinen, witte
gevelkens hier en daar schaars blanken laat, veilig achter de droog-kantige heuvels,
die weren de zee. Deze, die wij hoorden dag en nacht, en zelfs te Lente had ze een
gemeten suizen dat ging als de adem van een slapend kind in de zon, is mijn eenig
wiege-lied geweest; en dikwijls, toen ik, grooter geworden, overdadig met makkers
gejoeld had, was mijne bevredigende, hijgende blijheid dat ik mijn snelbonzend hart
allengerhand vertemmen en vertragen voelde naar 't komen en gaan, komen en
gaan van haar golfslag. Zij is 't die later, toen de eerste tocht flapperlaaide in mij
met een duisteren en bang-makenden gloed, me huiveren deed om haar
eeuwig-onaangeroerd gaan en
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komen, en me in koppig-driftigen onwil stelde tegen hare onverschillige beweging,
als ik gevoelde dat alle gerustheid uit mij gebannen was. Ik heb haar woedend
uitgedaagd in mijn bronstige nukken, en gebeden in de oogenblikken dat de onmacht
mij koortsiger maakte dan 't heetste genieten; zij in de trage majesteit van haar
ebben en vloeden, te Lente onder 't rijkste zilver-brokaat en 's Zomers in den woesten
brand van stervende zonnen, bij het huilende zeulen van Herfst-getijën en de
kreunende klacht van een Winter die rillend doorrijdt haar: zij bleef de doove die
niet geloofde aan mijn oppermacht, geen haat had voor mijn zwakheid, geen
zweepslag voor mijn blij-stijgenden drift; zij bleef de onaanroerbare moeder van
vroeger die ongeweten me wiegde, de mate waar ik gedwee en heerlijk-gelukkig
mijn jongens-adem op afteekende; zij was, hoe haar onaantastelijke gang mijn
toornen en lijden kwam breken, de meesteres wier doellooze en onbewuste wijsheid
pijnigde en die nog steeds me dwong naar haar te luisteren...
Ons dorpken was zeer schamel. Van uit zijne diepte zagen wij ten duinen op, die
de kleuren voerden der luimen van de zee. Blank waasden zij in den morgen, en
met slierten groen 'lijk van paauwe-veêren bij schemerwaseming, als uit
blaauwig-dampende smooren een roomwitte en rozige zon van uit den einder der
aarde hare reis begon naar de zee, waar ze reiken zou tegen middag. Dàn, te dier
ure, zagen wij roestig-duister de duine-klingen, langs boven slechts overbreid van
licht-poeiërend zand dat in trage roering de gift-grijzige grassen der flanken bestreek
en wuivend als waêtrende zijde belei als de wind in het Noorden zat. En tegen avond
gingen ze,
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goud-bekamd, staan als voor eeuwig in zelfde onschuldige verwe zooals het ons
dacht dat ze àltijd waren en blijven zouden: zand-kleur en grassen-kleur; maar de
nacht teekende aldra ze schimmig als de brokkeling van een aarde-bedekten
puin-muur, met de eenige aaiïng der maan nog of 't open-spetterend licht, dat schoot
op sprietige grasjes, van eene koppig-dichte of ras-reizende ster... Zóo was hun
beeld van de meeste der dagen, als de zee verroerde haar eigenst gelaat. Maar
dreigde storm of een wind aan 't keeren, wij zagen 't, verschrikt haast, aan 't uitzien
der ruige en wuivig-bewegende heuvelen. De morgen toonde ze zwart opeens, in
't weêrkaatsen van een orkanische wolk verrood plots, en onheil-spellend. Zij wekten
soms onze vrees, gelijk zij onze gerustheid waren. En menig moeder-lied stikte in
de keel, toen, vóor den gevel bij noen, het kind in slaap werd gesust, als de oogen
zagen de paarsende wijle die plots over duin werd gespreid; want vader was op de
vischvangst...
Traag lag, in effene lijn, het dorp van onder de klingen in zinkende, zakkende
vlakte. Om de huizekens wisselden, te Mei, als 't weiland ontwaakt, in kleine
perceelkens de eerste sneê der luzern en schetterend koolbloeisel. Oneindige
weiden toonden bij 't zomeren den rooden rug der lange koeiën en dom-bewegende
runderen. De kalveren werden buitengelaten, die rond op 't voorhoofd een hostie
voeren, van haar dat om de kruin nog niet is toegegroeid. Wol-huidige veulens
genoten gulzig van paarse merries. En tegen avond kwamen oude lieden met eene
geit. Zij klommen naar de duinen op. Een gouden draad bibberde, verschoot in-eens,
hergroeide al weifelend, flapperde haastig op 't puntig geite-kodde-
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ken dat venijnig verroerde, reisde over het trage of schichtig bewegen van mensch
en dier. Het was de laatste zon. Toen werden ze schimmig, en we zagen ze
huiswaarts keeren, als de olie op-sprong reeds in de aangestoken lampen. Het
waren de armen van het dorp, die zich in den avond vertoonen, en die men ziet
overal op 't einde van den zomer... En 't jaar liep naar zijn uit-gaan bij 't mazen,
oneindelijk, onder het licht, van visch-netten, die, langs beglansden muur, uitschuiven
en deinen lieten de schaduwige teekening van hunne vierkante koorderuitjes, aldaar
ze hingen in den wand-hoek, en gespannen waren naar den schoot der zorgvuldige
breisters. En op de stove zong de koffie-moor...
Daar werd ik, in een heel klein huisje, met eenige savooikens errond, en bij een
krimperig, naauw-vruchtbaar appelaarken geboren. - Den dag van mijn doop stierf
mijne moeder. Vijf maanden te voren was vader omgekomen op zee. Ik had geen
enkelen verwante meer naar den bloede.
Ik groeide op als een schrik voor het dorp. De beurtelingsche bazinne wier teile
melk ik at, en de boer wiens koeien ik, zeer jong nog, wachtte, bezagen mij,
reuzekind, voor wat ik was: de laatste van wie weet welk geslacht van zwarte,
bonkige mannen, die, vóor eeuwen hier op hunne kleine bootjes aangevaren, er
waren gebleven, veilig hun hutten hadden gebouwd landwaarts tegen de duinen
aan, en, voor allen omgang met de schrompele eigen-landers gesloten, er leefden
van de vreemde visschen die de anderen, schrik-bevangen, bij landing uit hunne
netten gooiden en kop-plett'en onder hun laarshak, omdat ze waren, zoo 't heette,
visschen van den dui-
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vel, en zich kapen laten alleen ter schâ van de menschen. De onzen, vermoeid van
de zee, hunne onttakelde bootjes rottend ten kante, waar de ebbe ze bekeilde met
keien en bekleefde met bruin en stinkend wier, aten die schrikkelijke visschen en
de mosselen die zich aan de oude kielen hadden vast-gehecht. 's Nachts trokken
zij soms naar de kreken die binnen in 't land glinsterden. In lange fuiken borgen zij
puien-rek en de slierten groen waar kleine schaal-dieren in schuil-gaan. Nog vóor
de morgen aanbrak kwamen zij weder thuis, en leêgden de wisschen manden:
slijmerige alen als glibberige slangen kronkelden, arm-dik, ten gronde. Van als den
dag kleurde aan den hemel haalden de vrouwen groote kruiken biers. Tegen avond
lagen allen zat gegeten en gedronken, en sliepen daarop twee dagen en twee
nachten aan éen stuk... En sober was toen weêr hun leven en maal aan mosselen
en maan-visschen en een teuge van de waterkruik, tot weêr eens een pik-donkere
nacht ze noodde tot nieuwen tocht, en zij keerden, de kleverige broek druipnat, met
de vette palingen die plat-koppig glarie-oogden... - Het waren mannen, veel hooger
dan de oerinwoners. Zij droegen zwarte kielen steeds, verrost in de winden,
waarboven baardig het hoofd stond, dat, bruinhuidig, zag uit oogen als wit-gloeiend
metaal. Zij naderden de boeren zelden, en niet dan om hun tegen luttel gelds de
fuiken te verkoopen die hun vrouwen vlochten. Zij bleven onder elkander een
keel-taal spreken van overzee. Zij hadden traag-aan vergeten, geslacht na geslacht,
van waar ze waren gekomen; maar op hunne armen bleven ze walvisschen prikken
met spuitende neus-gaten, die ze zwart inbijten lieten met kruit dat ze, sedert altijd,
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in een vreemd, geteerd tonneken bewaarden. Zij waren, hoe weinig-open, vredig
van aard, tenzij bij zwoele kermis-dagen dat ze, op hun lange teenen, togen naar
't bralle pleizier, al zingende treurig-klinkende en wilde liederen. Zij dronken er
over-geweldig en brijzelden de armen der kerels die ze hadden uitgedaagd. En 's
avonds sleurden hun vuisten en knokige polsen de hijgende meiden meê, die ze
kraakten onder hun driften... - Lang leefden ze hier aldus, in geniepige en weigere
overmacht. Doch, daar ze geen dochters, of weinige, teelden, en de mannen, getemd
allengerhande, hernamen de zee als een lang-verlaten beminde, 't herwinnen waard
om haar tegen-stribbelend woeden, slonk hun getal ten langen leste op 't enkele
paar van mijn vader en moeder. Zij waren nog de eenige van een verdwijnend
geslacht. De pastor huwde, thans zonder kommer, hun milder gedweeë zeden. Mijn
vader stierf, en mijn moeder, van melk-koorts, bij mijn geboorte. Ik bleef, als een
laatste getuigenis...
Onwetend groeide ik mijn eerste jaren. Maar het kon niet lang duren of ik las in
de oogen der boeren de vrees om mijn oorsprong. En niet lang ook was dit mezelven
verwondering: ik kon met de meiskens niet spelen zonder ze zeer te doen, en na
streuveling kwam geen jongen naar huis zonder builen, behalve ik die geen huis
had, en van den pachter, waar 'k tijdelijk 't rogge-brood en de karne-melk verdiende
bij 't wachten der koeiën, de tuchtiging kreeg om eene schuld die 'k me niet bewust
kon worden, en die geen wroeging wekken mocht. Maar ook geen geniepige vreugde
genoot ik, of de blijde vrees mijner makkers, bij 't stelen van kalvijns of vischkens-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

205
vangen in onze holle-blokken. De appelen schenen er voor mijn onverschilligen
mond; en, braadde ik tusschen versch-gekapte pataters op een walmend vuurken
van stinkende groezen, - tegen den avond, in October, en lange sjerpen rook omlijnen
traag-vluchtend de graauwende akkers, - braadde ik aldus de springende bliekjes:
niet meer dan ik wist kwaad te doen door op de jongens te slaan, had ik geheime
blijdschap noch vreugde in wreedheid om den wippenden visch die me niets dan
welkome toe-spijs was. Ik voelde aldra dat ik anders moest zijn dan de vlas-koppen
met bewaasde blos-kaken, die de school lieten om in de weide bij mij te komen, en
'dat ik hun riet zou versnijden tot fluitjes. Tenzij mij de luim bekroop ze er meê af te
ranselen. Zij hadden eerbied voor mij en bewondering, en een schrik die ze noopte
me dikwijls te naderen. En ik gevoelde zonder den minsten trots, dat ik hun meester
was, gul in al mijn oppermachtig bedrijf, of 't goed dan wel kwaad afliep, met geen
bedoelen van goed of kwaad. Van gelijken ouderdom, stak ik boven allen uit door
een zwarten, vierkanten kroeskop, die, van mij ongewenscht, gebiedend was: ik
regelde om mij een tucht bij mijne onbewuste luimen; van mij ging hun vrees uit, en
hun vreugd... Intusschen krevelde reeds door mijn vingeren een leven als duizenden
mieren, een ongebruikte kracht die uiting zocht. En zoo rooide ik een middag al de
pruimelaarkens uit een nieuw-aangeleiden boom-gaard. De jongens, die, verschrikt,
bewonderend waren, haastten zich den heelen dag met vlijtig herplanten, vóor den
boer, ten avond, de schade mocht merken. Zij hadden, al groeiënd, voor mij alle
opofferingen over. Ik at, bij klippel-tijd, in laten
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September, al hunne okker-noten. Zij waren fier dat ze mij kenden en ik hun kwaad
deed, jongen van twaalf jaar, die ze ontzagen als een groote. Ik, onverschillig en
misnoegd om hunne weerloosheid, droeg den haat van hun vaders die aldus hun
zonen wroken, en de vrees voor den vreemdeling.
Want nog vóor ik besefte den aard van mijn heerschappij, en genieten kon van
een overmacht anders dan om eenige peren meer en gaarne-afgestane knikkers,
die 'k onbaatzuchtig weêr uitdeelen ging zoodra als ontvangen, had me een norsche
nijdigheid en de vreezige achterdocht van de boeren geleerd, dat ik van ander slag
dan hun kinderen moest zijn. Weldra had ik, hoe 'k mocht wezen de sterkste, gevoeld
dat ik alleen stond. Niet nog omdat Meester me nooit ter schole verzocht had, noch
de goede Pastor voor de Eerste Communie; niet om 't besefte verschil in schoftige
schouders en schonkige leden, en de ontwakende blos van de meisjes als ze me
nader traden: vooral der oudere in jaren, die toonden, soms, hun beschamenden
glimlach mij, een knaap. Maar om die gluiperige oogen bij snaauwende monden,
om de talmige raauwheid van hun behandeling, ondervonden bij wie mij als koeiër
gebruikten, en die reeds me vertrouwden, nochtans, een koe naar den stier toe. Ik
voelde mij geweerd door machten die ik in mijn eigen niet ondervond, die over
hen-zelf in 't onbewuste regeerden, en die 'k bij weêr-slag, verbaasd wel eenigs-zins,
gewaar werd aan hun achterdochtigen onwil. Die nijdige afkeer werd me verklaard,
de reden ervan haast duidelijk, den dag dat een oude schapen-hoeder, die, over
zijn stok gebogen, dik-wollen kousen oneindelijk aan 't breiën was,
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me den oorsprong onthulde van mijn bestaan, en 't leven verhaalde van mijn vergane
vóor-ouders.
Ik kende er, eenzelvig-gegroeide jongen, geen fierheid om. Verveling dat ik
nergens mijns gelijken mocht vinden, gaf me eerder wrevel om die ongekende
vaderen die niet deden als iedereen. Konden zij geen aardappelen kweeken in
plaats van paling te stelen? Zoo docht me. - Mijn toekomst-droomen waren geworden
stallen vol stieren en hengsten; ik zou de boer zijn die heel de streek zou gerieven.
Zij zouden niet ver meer weg moeten, naar schoone spring-beesten. Zij zouden
naar mij komen, allen, allen; en ik zou de bronstige dieren stilnijpen en intoomen,
die 't naderen der twee-jarige runders en weêr-wippige merries ruiken zouden. Ik
zou de meester zijn, die de samen-stelling der stallen wijzelijk richten kon. Thans
reeds wist ik, die al de koeiën van 't dorp en den omtrek gehoed had, de nukken en
deugden van elk zijn beesten, en vijf uur in 't ronde kende ik de maat van elken
spring-stier. Ik, bestemmer van allen ijver, betoomer van allen tocht, zou 't land
overmeesteren met heiren van schoone kalvers en kachtels, wier heerlijke sterkte
ik op voorhand vormen, wijzigen en bestendigen mocht. Zóo was mijn koppige
droom; ik voelde haast spijt dat mijn voor-ouders mij tot zulke toekomst niet hadden
bestemd of geboden.
Mijn armoê echter, me duidelijker naar rezen behoeften, die wijken deed plannen,
onuitvoerbaar bevonden, en me eenige wrangheid gaf om ongenaakbare bedoeling,
vermeêrde allengerhand, bij rijpen der jaren, eenige voldaanheid, die tot fier-zijn
groeide, dat ik dan toch van anderen aard was, en alles-zins geen mindere. Ik had
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weldra noch spijt noch schaamte meer, en ging trots gevoelen om mijn grootere
kracht die hare heerschappij behield over de lummels. Ik was lang niet kwaadaardig,
en noodwendigheid had me tucht geleerd, waar hij strookte met mijn zin voor
onafhankelijkheid en me 't oefenen van mijn geweldige spieren in tamelijke mate
toeliet. Was ik niet mak te noemen, de boeren hadden me gaarne nu om mijn gestalte
en kracht, daar ik weg kon met paarden en hoorn-vee. Hun achterdochtige wrok
zweeg voor mijn gezag over de beesten en 't ontzien beredderen van hun goed:
want ik was pas zeventien, of ze verklaarden me reeds als een knecht van kennis
evenzeer als van lichaams-sterkte te achten en gaarne te willen, al zagen ze onwillig
hun jongens gedwee onder mijn bevelen, zoo 't ging waar hun zoons van kinds-been
af onder mijn onachtzaam regeeren hadden gestaan. Daarom was hun woord staak
bij staak, van ruw, tot mij wél waardeerend geworden, maar weigerig-vriendelijk
toch; waar ik troost om vond bij hun dochters.
Want geen werd gaarne gezien als ik, en door evenveel schoone vrouwen. De
bruine daagden mijn drift uit, en 'k was getergd in mijn lijf om het talmerig fleemen
en schuchteren der blonde. Ik kende ze alle en had geen betwister te duchten, daar
't gold bij de jonkmans een eer te zijn, hàar te vrijen die 'k het laatst had bemind, en
geen schooner belooning dan mijn lonk en een stomp in de lendenen voor wie 'k
ontmoette, gearmd met mijn vroegere meisje. Dus vond ik eenige voldoening, zoo
niet de lessching van een dorst die, groot als de zee, slechts bij haar geheel gestild
was geworden. Want, was ik in maat en orde gerijpt en stelde ik tevreden mij als ik
half maar
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hongerde meer: de schrikkelijke dagen dat de eisch van steeds maar zwaarder
gestapelde krachten uit de enge spanning van 't sterk betuchtigde lijf los wilde
knallen, was 't me of geheel de wereld uiteen zou spatten; duizend bloed-roode
zonnen scheurden de duinen; en slechts de zee, de oppermachtige zee, kon temmen
mijn woede en leerde den troost mij der tranen, onstuimig gewekt door haar bralle
en kalme gewieg. Zij alleen en haar matelijkheid wist me te hoeden en te onderwijzen.
Zij alleen hiet me, mijn driften liever tot mild gehijg te bekoelen aan 't worstelen met
veulens of 't stoer beregeeren van stier bij hoornen of hengst bij bek, eerder dan
dat ik 't voldoen van mijn heete zinnen bij smaad en schande zou koopen. Zoo bleef
'k in der rede braaf, tenzij, misschien, als kermis in 't ronde me gaf het dier in het
lijf en 't mes in de handen.
Het waren vervaarlijke tochten. Geheel den namiddag doorslenderd van herberg
naar herberg, het zure bier dat zwalpend ter maag woog en 't koppige lood in 't
hoofd van den schrapend heeten jenever, tegen dat de avond de roode lichten
aanstak van kraam tot kraam, en de groote walmende lampen roerige vlammen
sloegen áan tegen de boomen en beveegden de luttele uitstallingen, onder pitjes,
van lekkers en snuisterijën; van uit dompige namiddagen naar den roetigen gloed
van het kermis-plein dat van verre uit rooken en smooren bral-oogde en kermig
orgel-zong, was ons naderen een huiver, onze aankomst de schroom om eene
onwelkome en onafwendbare gebeurtenis. Wij waren als een stoet havelooze
soldeniers, eene verschrikte avond-stad binnen-trekkend die van mannen verlaten
is. Er ging op al de snoeverig-
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uitdagend voorbij-gesprongen gezichten een ontzag rijzen, dat wekte onze brutale
razernij. Wij hosten, dronken, hoofd naar achteren geslagen en beenen lam
voort-gesleept door schrap aanzeulende kameraden, tusschen twee rijën in, die,
heel de schemering dóor, bij 't zeker weten van onze komst alle genoegen
dooraarzeld hadden en alle geboden vreugd met kommer betaald. Onze
onverbreekbare keten deed schuinen, dat ze ervan kraakten, de luttele kraamkens.
De herkuuls rolden hun gehavend koorde-tapijt daar 't gedreun van ons schoenen
zwaar klonk, al naderend, boven 't gegons van de menigte uit. Onze wêer
vooruit-stuwende hoofden waren als duístere ballen lós op 't bleeke, ontzette gelaat
van stille, stomgeslagen beschouwers. Wij hadden de korzelige koppigheid in ons
van gesarde stieren: wij vernielden als uit plicht-besef, met een verdrietigen en
stadigen ijver. En onze mond was zoo droog als de rasperige holte van een
okker-noot; zoo dronken wij dan weêr maar jenever die zwellen deed pols-ader en
vuisten. Wij móesten slaan; wij sloegen stompend of boven-arms op vluchtende
boeren, op boerinnen die we geil-schaterend terug-hielden bij hare rokken om ze
opnieuw in haar lendenen te stooten. Schrik groeide over het plein; er ging als een
joelende adem van onweêr over de deinende hoofden, die zwegen. Traag, en als
dorsten ze niet, schoven de feest-bezoekers allengerhande weg langs de duistere
wegen. Sommige meiden bleven, 'lijk muizen voor een kat, door ons brallende
aanwezigheid ter plaatse bevestigd. Sloegen wij ze voorbij: een heete mond zei
haar brommend woorden in de ooren; en wij wisten waar wij ze, in 't naar huis gaan,
als kouwelijke konijnen ineengeschrompeld terug zouden
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vinden... - Nader en nader viel traag dan een wijle van stilte alover de kermis. Onze
kreten braken alleen nog het hortend-schrille zingen, hier en daar, van een klein,
triestig orgelken. En er kwam een verbazing in ons, als we ons bijna geheel alleen
zagen staan. Maar als onze loenschende oogen bemerkten dat verschrikte en
onverdedigde mars-kramers zich haastten met uitdoen van olie-pitjes en toedekken
der waren, hernam onze toorn zijn brallen. De zeilen werden gescheurd, de mannen
mishandeld, de vrouwen in de hoeken gestampt, hare buiken doorkleund met
hiel-schoppen. In eens ging een draai-lier geweldig-haastig aan 't huilen onder de
vuist van éen onzer, en staakte bot, op een lang-gerekte note; waarna we schaterden.
We bedreigden elkander met de gewerens uit het schietkraam, en werden plechtig
plots. Eén tuimelde over de houten spie die een kraam bevestigde. Wij beseften
niet meer hoe we hem recht zouden krijgen... - Toen viel, slag na slag, lang-zinderend
uit den kerk-toren, het uur van policie. Achter alle gordijntjes weifelde, ter herbergen,
en verschoot, en duisterde voor goed de lamp. Men hoorde rol-storsen piepend
neêr-gelaten. De tenten gingen staan, vierkant over het plein, als gesloten grauwe
holen waar geheimzinnige beesten schuilden, gedrochtelijk en geniepig. We stonden
geheel verlaten thans, ik en mijne kameraden van pleizier: en 't was of we aandachtig
elkander aan het tellen gingen. Een wrokkige wrevel, half ontnuchterend, kwam in
ons. We zwegen, eerst. Toen kwam een vloek, en, naderhand, weêrzijds sarren.
Verwijten vielen. Een slecht-afgenomen grap wekte een vuist-stomp; het liep uit op
onderling vechten. Een groote lierenaar schichtte plots als een koel
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licht in de duisternis... En, God vergeve 't mij, ik geloof wel dat ik er velen voor dood
heb laten liggen...
Naar huis gestrompeld; het zware, lood-gevulde hoofd omhuiverd met kil zweet;
een fijne Oktoberregen, onzichtbaar in den zwarten nacht, klam door mijn kleêren
gesmokkeld; zeer bewust van eene groote ellende en geens-zins fier dat ik ze allen
verslagen had, lag ik dan soms te beven op mijn kaf-zak, wakker een ganschen
nacht; want te sterk was ik van maag en leden, en van zenuwen te hitsig, dat de
drank me in plompen slaap kon slaan. Ik overdacht mijn schrikkelijke macht, die me
zelf overmeesterde en willoos temde. Zij kende geen gebod, geen sterkere kracht
waar ze aan kón en móest gehoorzamen. En heden weêr had zij allen overgoord
en overrompeld: meêgesleepte makkers; verschrikte boeren; overweldigde kramers;
verkrachte meiden; gewonde vrienden; mijn arme lijf dat zijn blij leven verlept als
een vod voelde liggen, sterk nog aan schonken en bultende spieren, maar als
omwonden van verlammende zwachtels, gebonden door zware touwen, roerend
naauw, en miserabel als een stervende hond aan de onnoodige keten.
En 's morgens, bij de eerste reet bleek licht door open-schuivende wolken, was
mijn gang naar zee toe. Zij lag, in de misten van een vroegen herfst, versmolten als
tot éene groote schelp met den hemel, van uit het strand waar de vloed een
glinstering van zilt-kristallende water gelaten had. Bleek en oneindig-teeder smolten
er de zeven kleuren des regen-boogs in melkige overgangen, klaarden en klaarden
naar ze naakten een kleine zon die, achter nevelen, was als een beademde zilveren
pateen, die naar licht waar' gekeerd. Naauw veegden 't oever-zand de
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trage lagen van het tij, die elkander, onhoorbaar haast, bedekken kwamen, als
schilferig peerlemoer aan de randen van oester-schalen, zóo langzaam dat ze er
lagen als gestard en onroerend. Toch zongen, aanzettend en als stervend te zelfder
wijl, lage mompel-deunen uit den ongezienen einder: een klacht niet, noch
barens-reutel, maar de onafwendbare wijs die binnen uw mond bromt, zelfs als
kommer u pijnigt. Want zóo was de zee, als ik toe ze trad, onder de onmacht die
me kwelde tegen-over eigen blinde en doove, bral-overheerschende krachten: zij
werd me als een moeder die eigen knaging bedekt met een waas van monkelende
zachtheid. Ze lag gestrekt als een blijder beeld van me-zelf, onder eendere lasten:
zij dook, scheen het mij, onder milder gelatenheid, eene onstuimigheid, die
geniepig-stil zich vertoonde. En zoo leerde ik van haar te elken male weêr meer
onderworpen gedrag en toezicht over mijne daden, na de vulkanische uitspatting,
- hoe onvolkomen u schijnen moge de vergelijking tusschen een zee bij
October-uchtend, na desolaten regen-nacht van wind doorgierd, en de ontredderde,
tot lamheid gedoemde zenuwen van iemand die zijn lichamelijke vermogens over
zijn wil en redelijkheid meester heeft gelaten... - Aldus de zee. Haar bevoeren naar
den ongezienen horizon, ontallig, de visschers-pinken, onder éenen wind, in éene
richting de zeilen bol, en de eene na de andere, traps-gewijs, de boegen beslagen
van 't kuivige zee-rot. Zij gingen, schuin wel, maar rustigen meewarig-beslist; zij
schenen om geen doel te geven, maar streefden zonder bedenken naar een plicht
die verscholen was, en gedoken achter smooren; over een schijnheilig vlak
trotseerden zij de roerendste bodemen, en
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wilden er niet eens op peinzen nochtans, die diepten te peilen; zij gehoorzaamden,
deemoedig en dankend haast, aan 't gedein der baren, maar zij overwonnen tevens
de onverwachtste stroomingen, de geweldigste machten, de dikste nevelen; en 't
pijpe-vonkske dat bij iederen haal aan 't steenen fornuisken tusschen de krullige
lippen van den meester-visscher als een tijd-meter laaiën ging, was, in zijne
onbekommerde rustigheid, het zekerste licht door de dichtste der misten naar de
ondoorgrondelijke, maar wis-en-zeker-bestaande horizonnen... Zij waren, voor mijn
angst om verloren zelf-vertrouwen en tevredenheid, een voorbeeld van
gehoorzaamheid tevens, en kalmen weêrstand: beslist-rustig betrachten der noodige
beheersching. En, de gedachten gezuiverd van allen duisteren smook door de blijde
zee-bries, het hart wat lichter aan kommer, vromer tegenover den plicht,
inniger-vreugdig als ten blijden moeden zomer-avond na slijt-tijd, mocht ik keeren
naar de hoeve en den pachter, gelukkig haast om zijne bevelen, en al mijn krachten
geven aan 't kappen, uren lang, van gele aardappelen uit de paarse klei onder
geniepig namiddag-licht, en, 's avonds, bij vlokkige graauwte, aan 't mennen der
zwarte ruinen die, vóor den ploeg, de aarde in dikke schellen sneden...
- Helaas, geen ziels-voldaanheid duurt langer dan een bot-gevierden drift, zoo
ze afhangt van eene overmacht, al was het maar een lichamelijke. Een hittige
rijhengst, die voor 't eerst het gebit in den bek kreeg, door mij beteugeld en bereden;
een driewiel-kar bij éen schouder-haal uit de modder gelicht; een gestrande schuit
gansch alléen op zand gehaald: de trots over mijn lichaams-sterkte verwon
regeerende voornemens aan tucht
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en braafheid. - En weldra nochtans zou hij zelf wijken weêr voor zatheid en afkeer.
Ik ging walgen voor eigen macht: ik overwon te gemakkelijk. De uitslag was al te
mild van een al te geringe inspanning. Vreezige bewondering had me aanvankelijk
prat gemaakt op ongewone gaven; daar 't bloot waren gáven echter, en zonder
noodwendigheid van welke oefening of moeite, kende ik weêr-wil, allengerhande,
om te gemakkelijke vrijgevigheid aan krachten, zooals hij weldra afschuw kent voor
de beste der schotels, die alle dagen een overvloed van gerechten op zijne tafel
krijgt. Mijn sterkte, ja, werd mij een last; zij was 't, die me tot uitspattingen verleidde,
die brak mijn evenwicht, die me onwillig maakte van ziel en niet ziek van lichaam
kon maken. Geen vermoeiënis kon ze herleiden tot de stille genieting van een in
ijver en pijnen volbrachten arbeid, geen gebruik tot die gelukkige avond-loomheid
die de blijde morgenden bereidt. Hoe ik ze kwistig vergooide, ze uitflappen liet als
roode vlaggen in zonne en wind, ze mat aan den sterksten tegen-wil, en zege kende:
ze kropte in mijn leden gelijk over-vloed van spijs in de keel kropt. Zij woog en woelde
in mij als een al te zwaar kind in den moeder-schoot; zij weende en beurelde om
uitweg, als, te Lente, een volle stal koeien en paarden... Zij groeide áan met de
jaren; met haar groeiden hare eischen; - en de bezadigende lessen der zee wekten
niets meer in mij dan mijn woede. Want geen gemeten rythmus bepaalde en
verteerde meteen mijn werk-vaardigheid. Ik had geen plaatsing voor een teveel dat
verzuurde tot wrevel; ik ging ónder in eigen overvloed. Vergeefs trachtte ik thans,
zélf op kermissen klop te krijgen: hoe mak ik deed, de faam alleen van mijn
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geweldig vermogen doodde in de vuisten de stompen en doemde tot onmacht wie
uitdaagde onder mijn sarren dat dong naar neêr-laag. Ik werd, meer en meer, de
koning die de verveling kent van zijn macht, ik wrokte op mijzelven, en rijper werd
de begeerte, als de heetste der dorsten, dat ik kennen mocht wie me zou
over-meesteren, wie me 't juk op de schouders leggen zou, en den breidel in den
mond. Ik had behoefte aan een meester die ik in alles ontzien kon en moest. Ik, bij
aanvang onverschillig, blij naderhand en trotsch, voelde dat, waar geen tucht de
vermogens ketent, de vermogens aldra u ketenen tot slaaf. En, waar niets ik kende
dat óp kon staan tegen 't vreemde gedrocht, tegen de verborgen daad-kracht, de
eigenschappelijke noodwendige werkzaamheid van geheel een ras dat in mijne
onbewustheid voortleefde; waar 'k onmachtig stond tegen eene natuurlijke
ontoombaarheid die me kwelde als eene behoefte, tot ze, naar de maat van het
mogelijke, verzadigd is, om dringender te worden bij nieuwen aanval; waar ik-zelf
niets vermocht tegen wat uitmaakte mijn eigen grootheid: wat hadde ik gedaan, in
rede als naar gevoel, dan te zoeken den heel-meester, den tuchtigenden redder,
den koppigen genezer die mij in mijne ontzag-wekkende kwaal overwinnen zou?
Want dát was in mijne stompe zinnen onontwortelbaar gegroeid: er moest ergens
een Meester zijn, een reddende meester, en dien ik tegen-zou. Het stond vast en
ruig als een distel in mij, en vol heete beten. Weigerde sommige korzeligheid geloof:
nieuwe, tijdelijke vrede herbracht de koppige zoetheid van onweifelend hopen. Er
moest, er moést een Meester wezen: het kon niet zijn, dat geen, verbroken, schakel
bestond, die me aan de
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overige menschen zou binden. Dat ik een sterkere was? Ja, maar waarom niet ten
bate der anderen? Want, gevoelde ik wel: op een hoogte wonen is schoon, maar
men hongert als geen weg u naar de laagten voert, of de laagten u tegen wenkt...
- En eens Meie-morgens vroeg stond klaar het besluit, na een nacht dat de
vijandelijke krachten in mij als een duistere toorts hadden gelaaid en geflakkerd
door schrikkelijke droomen en 't halsstarrige van eene nog schrikkelijkere wake. Te
heftig en te lang had me een gloriëuze lente gepord als met gloeiënde stangen, had
me de drift tot stikkens toe in de keel gezwollen, de handen door-laaid, de hersens
door-brobbeld als kokende brei. Wel had ik tegengestribbeld, me-zelven de afmatting
van een reuzen-arbeid opgelegd; vergeefs wrocht ik tegen een wil die van mij het
ergste eischte. Mijne oogen, waar ze een hoeve ontmoetten, zagen ze als in brand
staan; een griezeling door-voer mijne vingeren bij 't zien van een bloot mes; mijn
nek-aderen zwollen, mijn pols ging paars bulten boven verhitte hand-palmen; kokend
lood woog als bewegende lava langs mijne dijën, waar ik een vrouw ontmoette; mijn
blik dreef de honden grollend hun ton in, en de kinderen liepen heen als ze mij zagen
naderen... 't Was me of ik, in een roode omstraling naauwelijks den grond nog raakte
en mijn zwarte kroeskop hoog boven alle boom-toppen uit was gegroeid. 't Was me
of ik al de roerselen, al de bestaans-redenen dezer voorjaar-natuur in mij had
samen-getrokken, en ze er verstarden tot verduizendvoudigde kracht, gelijk
zonne-stralen in een brand-glas; 't was of mijn geringste gebaar de uitdeinende
glooiïng der dagen in wanke en
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wissel bepaalde; ik ging, scheen 't mij, als een gebiedende, als een onontkomelijke
noodzakelijkheid, met recht op scheppen en ómscheppen, door een getij dat er niet
was dan door mijn eigen bestaan. Elk geweld van de wereld - zoo was het me
waarlijk geworden - had in mij zijn bedoeling en zijn spiegel, en ik wàs, opdat zij er
wezen konden. Wij waren onafscheidbaar en ononderscheidbaar éen; wij waren
versmolten tot éene onvernietigbare volkomenheid, waar ik-zelf in verloren ging,
waar ik-zelf mijne vernietiging, de vernietiging van mijn wil, van mijn denk- en
weeg-vermogen in vond. Het was mij een foltering, dat ik bloot nog een kràcht was,
niet meer dan eene onaftewenden, niet te wijzigen kracht, met de straf en de
wroeging, o schrik! van een menschen-bewustheid, een menschen-geweten. Sterker
dan wie ter wereld, was ik ellendiger tevens. Alles stond onder mij, die zelf, onwillig
en bang, onder den brandenden adem van mijn mateloozen ijver stond. Niets
vermocht me te weêr-streven, waar 'k zelf den voort-stuwenden wil niet te
weêr-streven vermocht... Het werd de razernij, de zeerbewuste razernij mijner dagen,
systematisch tot een toppunt gevoerd; en de koelte der nachten bracht niets, dan
de bitterheid van het kwellendste overpeinzen. - De meester, de Meester! Mijne
heete hersenen riepen hem bij 't gloeiën der mid-dagen; de slapelooze huivering
der waken overlegde de noodwendigheid van zijn zéker bestaan. Het móest; het
was de eenige redding, 't eenig heil, de eindelijke hoede om mijn slaap, de eindelijke
fontein wier kille drank mijn keel zou blijde doorbijten... Hij wàs er, en móest wezen
als eene verfrisschende lating...
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En dien morgen, vermand tot een laatste inspanning tegen de opslurpende natuur,
rees ik van de doorwoelde slaap-stêe, nog vóor de hanen-zang zijn reis in de ronde
begonnen had. De klink behoedzaam gelicht en gehouden, 'dat haar tóe-vallen
niemand van 't hof en wekke, nam ik ter keuken luttel proviand aan brood en spek,
die 'k borg in een knap-zak. Ik bond mijn schoenen bij hun rijg-koorden samen, en
smeet ze scherrelings over mijne schouders. Een mispelaren stok zou me dienen
tot steun en weer. En zóo toog ik op reize.
Het waren oneindelijke wegen die me voeren moesten naar 't onbekende doel.
Rug ter zee toe, in mijne beenen de huivering van de uchtend-lucht, het lichaam
loom en mijn hoofd doorreden nog van de beheksende begoocheling die ik
ontvluchtte; koppig 't verzet maar angstig nog en moe het hart van den onmachtigen
strijd, stapte ik tusschen de dubbele laan boomen die dorp aan dorp binden, en
leiden door de steden der nijvere en gedweeë menschen. Ik wist, ik wist dat ik wel
vinden zou, dat de beheersching over mij zou komen en mijn dank afdwingen; maar
de verwachtende blijheid droeg, onafscheidbaar nog, de zware kap der herinnering
aan zoo dicht gevecht en den wanhoop der onontstrikbare neêr-laag. Wel koelde
de morgen-bries tragelijk mijn voor-hoofd; maar er-achter worstelde mijn wil tegen
de afschuwelijke laai welke rees met de eerste zonne-stralen, die als gulden pijlen
uit de wazige nevelen schoten. En ik vreesde om dezen heerlijken morgen, ik vréesde
om de machtige schoonheid die weêr mijn drift aan hare onverschillige opper-macht
dreigde te zullen paren. En, stappend, sloot ik mijne oogen; ik sloot mijne oogen op
de verwrongen
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wege-boomen die me zeiden, als 't ware, mijn eigen strijd; ik sloot ze, naar 't vorderen
van 't uur, op de vlakke landen die in hun groene neerschheid gulzig zogen het licht,
het blijde verwerkten tot de dichte volheid der blinkende grassen, sterk en malsch
en zóo hoog dat de bonte, glimmende koe-beesten er stonden bedolven tot over
de knieën; ik sloot ze op het roode getier der klaverstukken; ik sloot ze op de gele
vlam van 't opgeschoten loof; ik sloot ze huiverend op de sprietende jeugd der reeds
arende rogge. Ik wilde niet zien: ik wilde me-zelf verwinnen. En ik stapte, barrevoets
door 't verhittende grint, over de bijtende kasseiën; ik stapte aldoor maar, het hart
zóo vol met den ontzettenden weemoed van wie nog niet geheel-betrouwend
gelooven kan, en steeds nog onder de beheksing gaat van kwade nachten, dat het
weêrstribbelen van mijn koppigheid er naauw vat op had. Ik stapte; ik stapte en het
werd vluchten haast, het werd de mechanische uitdrukking van een verzwegen
schrik; - toen mijn mond tegen middag-uur, naar ik aan zons-hoogte meten kon, me
van hijgenden dorst tot stil-staan dwong, en te zoeken een loopend waterken. Een
bosselken van schrale berken, waar een bronnetje zong, bood mijn tegen-stribbelen
- ik wilde al-maar verder - eene al te verlokkende rust aan. Ik leunde mijn lastigen
rug aan tegen éen der boomen binnen in den kreits der witte en roestende stammen;
mijn voeten kenden de leniging van het viltige en koele mos. Ik dronk een lange
teug van 't kille en zoetige water, en de verkwikking was zóo, dat ik mij in eens
verwonderd gevoelde over een honger die tot hier toe had gezwegen. Ik at
spaarzaam van mijn brood en sneed er me teerlinkskens vet vleesch bij. Een
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aarzelende tevredenheid kwam over mijn angst en mijn wrevel. Ik werd gewaar dat
ik haast gansch den nacht door-waakt had, en dat het hier aangenaam was, en
rustig. En dan: slapen mogen, slápen misschien, en noch lijden, noch denken... Ik
vleide mij over het zachte mos, en dutte in, beschaamd bijna over de zaligheid die
mijn leden geniepig besloop. Zou ik dan rúst nog kennen?...
Ik ontwaakte eerst laat in den na-middag, verbaasd aanvankelijk, me dàar te
bevinden; met echter de priemende pijnlijkheid van het wérkelijke weldra; maar ook
met zulke vrome gedachte aan de mogelijkheid, aan de zekerheid der verlossing,
dat, hoe 'k me nog schrap stelde, met iets als een gevoel van slechten plicht, tegen
te gemakkelijke over-gave, er in mij een gewaar-wording van verlicht-zijn, een
knapheid van oordeel-vermogen, een door-zicht en een veer-kracht kwamen, die
me als vernieuwd tegenover me-zelf plaatsten. 't Vermilde uur - de zon was haast
uitgebrand; naauw beefde goud nog 't opalen azuur door van een dalenden
hemel-dag - gaf me, bij de verkwikking des slaaps, 't verloren geweten van een
mogelijken vrede. Ik was als een kind dat, na een heftig verdriet, aan de warme en
deinende borst van zijn moeder het rythmisch bewegen hervindt, opeens, van een
vergeten deuntje; nóg lacht het niet, en aarzelt; nóg snikt in zijne keel zijn smart;
nóg heft zijn borst onder onwillige zuchten; maar het deuntje was als een troost die,
ongewenscht en onbevroed, te grooter zijn vermogen toont... - Weldaad van den
slaap voor wie kommeren en lijden; bevrediging van lichamelijke nooden die 't
knagen der gedachten doodt;... - genezen niet, maar tot weêr-stand bereid door
nieuwe jeugdige
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krachten, door 't afgescheiden bezinksel van ál te veel wrangs en àl te veel leeds
verlost en veredeld, kwam, beredeneerd als een hecht stelsel, de stelligheid der
zékere verzoening: niet meer, 'lijk vroeger, gevolg van een hard-nekkig
wìllen-gelooven, maar thans als een zoete wet, als een belooning haast, mijn geest
en mijn hart verkwikken. Geen angst dreef mij meer den nog al-door betwijfelenden
meester toe: thans kon ik met vredigen, maar blijveerkrachtigen stap den wachtenden
en gullen Verlosser tegen treden...
- Thans lagen als doorschijnend smaragd de diep- en rustig-belichte weiden. Had
ik mij, de geheele morgen, gedwongen bevonden mij met al de krachten van mijn
beter wezen tegen hunne domme, maar opslorpende macht te verzetten, thans
kwam in mij als een zoet gezag, dat me heette in de naderende avond-schoonheid
met de natuur eene gemeenschap te zoeken, die het bevredigings-werk bevorderen
en verzekeren zou. Schuchter thans werd mijn gang, en aarzelig-gelukkig als de
eerste wandeling van een genezend jong man na lange ziekte. Er was een blijde
draling, een verwonderde gerustheid in mij. Ik dacht niet, ik durfde nog niet denken
dat zoó spoedig mijn voornemen, het doordrijven van mijn wil, leniging van wat mijn
schrik, meer en meer stellige belofte van wat mijn hoop was, als een balsem op
heete wonden bezorgen zou. En toch: ik wilde nóg meenen, dat het niet duren kon,
dat het bestand heviger vechten voorbereidde; ik oordeelde het ernstige schuld, nu
mij de Gewekte tegemoet wilde komen, nog steeds aan 't gevaar van den vijand te
gelooven, het gevaar te roepen zelfs om beter den zoen der ontlasting te verdienen.
Maar
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een stem zei het als een sussenden zang in mij: “wat u brandt als een kanker en
toch is uwe macht; wat u slaaf maakt en dwingeland; o gij die niets vraagt dan,
onbeheerscht en toch verwonnen, u te mogen spiegelen in het wezen dat u uwe
eigene maat met juistheid te bepalen toelate; gij die, als wind en water geweldig, u
als wind en water onwillig in een bus of kruik hebt te laten bevatten, maar bidt dat
sterke oevers en breede haven bereiden een schoonen en nuttigen, een vasten en
gekenden loop: gij zult de wijze Verrasser weten die u voor uw eigen geluk, tot
voort-brengst van de meest-mogelijke verbruiks-gebeurlijkheid tot zelf-genoegen
en dat van anderen, de sluizen opent en sluit naar hooger-beoordeeld behoeven.
Gij gaat, bereid er u toe, den Meester ontvangen; ik ben het stille licht waar ge hem
in herkennen zult...”
Met zulke wanen in mij, die te schoon waren om niet door de waarheid ingegeven
te zijn, ging ik, trager, de wegen langs, waar onder mijne stappen, bij dieper- en
dieper-dalende zon, het stof in doorschijnend-vurige wolkjes óp-warrelde en
verwaasde. Nu en dan deed lang beurelen van koeiën me stil-staan: de beesten
trokken mij traag, loensch-oogend voorbij, hun flanken waggel-slaand tusschen de
lage, fijne pooten. De “goên-avond” van het koeterken was een blijde verteedering.
Ik bleef een tijdeken staan om hunne gerustheid verwijderend te zien gaan naar
den stal, dien ik niet zag. En ik dacht: “Maar zij wéten dat de stal er ís.” En ik dacht
aan eigen, onbekende, maar toch zéker-bestaande heul en hoede.
Nu ging ik langs een kanaal, aan de kets-baan. Mij kwam de lust, in 't water,
helder-geel nog tusschen de
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donker-felpen oevers, even mijn schroeiërige voeten te baden. Ik trad de helling
neder: daar zag ik plots mijn eenzelvig beeld in den onroerenden vloed. En mijn
beeld was zwart wel in zijn scherpe, norsche teekening, in 't bonkige van de
onschakeerende massa en 't bitse der hoekige omlijning; maar het was vredig en
rustig, en schoon haast, dacht ik, als dat van den boot, die ginder lag, waar een
vierkantig lichtje 't stille geluk van 's schippers huis-houden zei...
Zoo naderde ik, met den eindigenden dag, de stad. Reeds zag ik, tegen
slapens-tijd, hare torens zwart aan een hemel die klaar nog was. Maar ik zou ze
niet betreden. Ik verkoos gast-vrijheid te vragen aan een boer die me als goed volk
opnam. Ik at er, met het gezin, den pap en de roggen stuiten. Toen geleidde mij de
boer naar het karren-kot, in 't stroo... - Lang lag ik er wakker nog, in den donkere.
En veel van mijn schoone zekerheid was me weêr aan 't verlaten, als ik 't onbesuisde
van het verwachten bedacht. Ik huiverde hier een beetje. De stilte bewoog als van
geniepig-slechte geruchten. Maar als ik keek door 't kleine venster-gat dat uitzag
op de nadere stad, en ik zag een schoone klaarte erboven gloren, en dichte lichtjes
pinkten als een herhaalde gerust-stelling; en ik bedacht dat, wát gebeurde, deze
dag was een dag geweest, gewonnen dan toch op het slechte, en op me-zelf
overmeesterd: dan voelde ik wel den kalmen en blijden roes niet meer van bij 't
zinken der uren, maar niet te min de voldoening als van na volbrachten plicht, - hoe
de zorg erom na-leve. En ik lei mijn hoofd neêr op het schaaps-vel der lei-bank, en,
mijn leden op het lange en veer-krachtige stroo, sliep in met het vaste voornemen
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dat, wat mocht of moest geschieden, de dag van morgen op heden een winst zou
zijn, als 't God beliefde...
't Verschillend gedoe met beesten en wagens, dat van bij ontwaken mijn aandacht
eischte; 't kakelen en schreeuwen, in scherpen morgen, van gesnapte hennen en
ganzen, die meê moesten naar den stede-markt - want het was een Vrijdag -; de
strompelende en ketsende hoeven der paarden, die bij hu! en dja! over de
plankier-keien uit de stallen nekke-buigend werden gehaald; de luid-bevelende stem
van den boer die zich her en der bewoog en repte; de boerin die aan 't deur-gat
verscheen in zwaar-plooiënde rokken en, onder de felle bloemenmuts, het paarsend
en blinkend gelaat tusschen de slingering der lange gouden oor-bellen toonde, waar
ze aan iederen arm een mand met eiëren droeg; de boter-stullen op hun bed van
ribbige koolen-bladeren, in de wisschen paanders, ter hooge kar geheschen: bij
den pot koffie met grijze boterhammen, leidden zij mijn mogelijke gepeinzen aan
eigen zorg af. De uitnoodiging, dat ik met de boerin tot aan stad meê zou rijden, gaf
mij een deel in 't beredderen van wat meê moest; ik ging belang stellen in sommige
praktijken, die men, te onzent, aan behandelen van vee en andere boeren-bezigheid,
anders deed dan hier; tot wij eindelijk stapten, bij neigende en kriepende veeren,
in de hooge vierwiel-kar. En 't weêrzijdsch kruis-wippen van den zwaren ruin
bezorgde ons een aangenaam-hotsenden rit. Gelukkig omdat ik, in een killen morgen
ontwaakt, me warmte had mogen scheppen bij afleidenden arbeid en mijn gedachten
verzetten bij ongewoon en toch niet verrassend schouw-spel, docht me mijn dag
goed ingesteld. Er heerschte een frisch-door-
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priemende wind die mijn zin-tuigen kittelde zonder ze ophitsend tot weêr-stand of
tot over-gave te dwingen. Ik voelde den sterken bouw van mijn lichaam onder de
kleêr-schouders, zonder dat iets nog heette vernietigend, en zelfs maar tot uiting
ingespannen, los te breken in onwillekeurige daden. Vlagen van een jonge zon
sloegen ons aan zonder ons te verhitten. Het was een goede, verheugende
ochtend-rit, achter de dikke, winde-werende boerin aan en den lummeligen
paarden-knecht, in den zuren en frisschen geur der boter, bij den warm-reeuwschen
reuk der kippen met hare vastgebonden pooten, tusschen de breekbaarheid der
manden eiërs en 't aanbotsend-loome lijf van een grooten, zes-maandigen looper,
die, rozig bepaarst van morgen-licht, achter mij aan en onder mijn hoede op de kar
gebonden stond. Aan de stads-poorten gekomen en, dankend, afgetreden, gevoelde
ik lust naar een borrel klare. Dat was me goed teeken; in tijden van de gebondenheid
aan natuur-wil had ik een afschrik voor sterken drank. Thans brandde het druppelken
frisch in mijn bloed; en, zonder veel ommezien, maar telkens onwillekeurig verrast
door een schetteren van klank of kleur, aangeslagen door pronkerige uitstalling of
lawaaierig aanbevelen van koop-waar in straat of markt, door-trok ik de stad, ijl een
beetje in het hoofd als te Lente gebeurt wel, maar versch en jong in de beenen,
zeer gelukkig in de adem-halende borst, en zonder hitsige pijniging hoegenaamd.
En zoo naderde ik weder het kalme gedrag van den buiten...
- Als ik echter de velden weêr in was, scheen me te grooter de verwonderende
stilte die, bij het vlakke land,
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in mij plots onroerend en zonder aandoening kwam te staan. De streek, die rijker
en rijker werd naar ik me van zee verwijderde, verscheen me dien
morgen-tegenmiddag in hare ónglooiënde eindeloosheid en de reken boomen die,
blaauw-verwazend, naar den einder toe, de weiden omteekenden aan weêrs-zij
den steen-weg, als, verstard, een zeer goed opgezet tooneel, - verscheen me,
zonder dat éen vezel geroerd, éene herinnering gewekt, éen denk-beeld in mij werd
opgeroepen... Het was, in eens, als eene openbaring in het onwezenlijke. Ik voelde
me vreemd: het was of het níet was; ik leek me-zelf afwezig; het deed mij aan of ik
hier niet behoorde, en nochtans niet buiten dit landschap kon: een banneling door
niemand gezien, en die niet élders kon wezen. - En thans, naar ik vorderde, klopte
mijn hart al heviger onder een nieuwen schrik; klopte hoorbaar en mechanisch-strak,
als met sterk-strenge veer, metaal-knarsig spannend en ontspannend, onverbiddelijk,
aldoor maar krachtiger alsof me genaderd ware het rader-werk van een horloge op
een halle-toren, mijn hart... Zou ik dan plots met onverschilligheid geslagen zijn;
zou mijn streven naar beters aldús gestraft worden, dat mijne vermogens, dat mijne
krachten in den ban zouden zijn geslagen? Ging ik den vloek ondergaan van het
ónnut thans, om de macht te hebben verloochend, blind als de donder maar sterk
als hij te mogen wezen? Werd ik buiten den kreits van de geschakelde
werkzaamheid, van het wederkeerig dienst-betoon geplaatst, omdat ik geweigerd
had die werkzaamheid als een willooze wet te overheerschen? God, God, zou 't mij
verboden blijven een mensch te zijn als de anderen, die dankbaar het gebod
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ondergaat dat zijn arbeid naar geliefde en nuttige doeleinden drijft; die, om zijn werk,
belooning en gratie ontvangt; die den Meester kent als rem en toegegeven teugel?
Zou het feit van mijn buiten-gewoonheid me alleen déze polen als
bestaans-voorwaarden toekennen: weêr-zinnig beheerschen, zonder eenige
weldadige liefde die van mij uit mocht gaan, of búiten samen-leving, samen-vóeling
staan van wat mij had kunnen beminnen of dankbaarheid in mij had kunnen
bewerken? Was ik, in al mijn sterkte, gedoemd tot de onmacht van 't ongeordende,
tenzij tot wrokkend geweigerd-zijn?... - Het was de afgrond thans der kilte; na den
kokenden baaierd, de ándere zijde der wezenloosheid. In eens waren mijn oogen
komen te kijken, zonder dat het zeer stipte beeld nog de wriemeling der geschakelde
herinneringen vermocht te wekken, terwijl vroeger de minste blik in mij het
ongeketend ordelooze der verschrikkelijkste zinnelijkheid aan 't koken bracht. Ik
stond in eens buíten de natuur, gelijk een verre-kijker die wél de sterren ziet, maar
ze aan zoete gewaar-wording nimmer zal kennen. Mijn zedelijk wezen was het
houten beeld geworden dat de innigste der wetten beteekent en zélf die wet niet
voelen kan; waar 't eertijds was als den hemel-steen die, plots neêr-gedaald,
door-vlamt en verteert de schoonste gaven des hemels. God, God, keer den wanhoop
van mijn nieuwe eenzaamheid, gij die den weg weest om uit mijn oude eenzaamheid
te treden...
- Die dag was me verschrikkelijker haast, na de leniging van den vorigen namiddag
en 't blij kakelen in mij van een geestigen morgen, dan den vóorgaande. Het werd
niet beter toen de avond mij in de plotsche gedaante
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des nachts aan den zoom van een bosch verscheen. Ik ging er schuil: groote
droppels regen waren traag aan 't pletsen gegaan. Ik dacht noodig te eten, maar
mijn brood smaakte mij als asch. Eindelijk, moede als lood, ging ik liggen onder de
over-helling van brokkelige, door mos en boom-wortelen saêmgehouden aarde, die
het dak was, tusschen de kronkelige peeën, van een konijnen-pijp. Boven mijne
oogen rezen, in solferige witheid tegen de spoedig-gedaalde nachtelijke duisternis,
de beuken-stammen naar het dicht gewelf der kruinen toe; en een wondere, bijna
sussende, en toch wreede roereloosheid was in mij: thans, voelde ik, zou het wel
voor alle eeuwigheid, in deze zwartheid, gedàan zijn met mij; gelukkig dat, onder
dezen kelder van loof, de natuur mij misschien vergéten zou. Ik hield mijne oogen
open, star als de glazen oogen zijn van opgevulde beesten; ik kende zelfs geen
schrik meer, noch den afschuw van mijne buiten-wettelijkheid; ik wachtte niet eens
op het einde. Wàt gebeurde: mijne uitsluiting zou me niets meer aan zaligheid
verleenen, dat niet in het afgetrokkene stond van den hoog-moed die mijn schrik
en de reden van mijn ontvluchten was...
- Maar zie, in eens werd ik bewust dat mijne oogen, tusschen 't verschuivend net
van 't beuken-gebladert, 't verschijnen hadden gevoeld van ster aan ster. De regen
had opgehouden. Een eerste pinkelen trof me, dat mijn bewust-zijn wekte; ze werden,
de schuine hemel-lichten éen voor éen, weigerig eerst maar klaarder straks, in mijn
gemoed weldra als 't holle klinken van glazen bollekens op een effen marmeren
vlak. Ik stelde er niet alleen nog belang in: het werd alras als een perelen van daauw
op
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een dorre, dankbare bloem. Ik voelde, ik voelde dat ik dan toch niet geheel verlaten
was... - Werd dit de les als van eene gelijkenis? Moest ik, waar ik zwart was in mijn
binnenst, maar gewillig dóorpeilen tot de sterren kwamen te schijnen?... Een rijke
bron van tranen ontwelde mijne oogen; en weêr kende ik een nederigen, maar
schoonen nacht...
- En zóo door-leefde ik op mijn tocht, vier dagen van hoop en mistroosten, van
wisselenden wankel tusschen de twee uiteinden van mijn natuur-bevatten of
-ondergàan. Verteederen, na norschen vernietigings-drift, en na het dankbaar
ontvangen van milde schoonheid de harde wet die mij met haar alle gemeenschap
ontzei: aldus het beurtelingsch gebeuren dat staak aan staak veranderend aanzicht
schonk aan de voorbij-gezeulde dingen, me vreugde om een grasken gaf en sidderen
deed om 't late bloeisel van een appelaar... Een geheele nacht voelde ik, wakker,
mijn liggende rug wellustig door-reden van de gistende werken der aarde; de
gloriëuze morgen die volgde vond me neêrslachtig als een dronkaard die na een
tijd-ruim van orgieën wroeging gevoelen zou, mistroostig en onverschillig aan wat
hem omringt...
De vierde nacht had ik besloten, onder de duizendvoudige reis der klare sterren
dóor te stappen; het was éene der vredige wandelingen, éene dezer wier verrukking
in mij het evenwicht niet breken kwam, en de blijde striem was tot verder streven.
- En de vijfde morgen, toen plots de dag aanbrak, bevond ik mij, niet zonder
verwondering, op een molen-heuvel.
- Het schouw-spel van dit morgen-gebeuren was mij
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onvergelijkelijk. Ik had het gevoel, waar ik, zonder overgang haast, uit den nacht
van een kreupel-houten boschje in den open hemel boven op deze hoogte stond,
onder den melk-wazigen koepel van de ontwakende lucht, in eens als op het top-punt
van mijn leven te zijn gekomen, en dat zéker iets zeer heiligs en zeer blijde
geschieden ging. Onder mij, onder het dellend vlak vol brem en heidekruid en bramen
die donkerend uit het nevelig plein naar mij stegen, lag 't grootsche visioen van het
nog niet ontwaakte dorp, verspreid over de oneindelijkheid der weiden. Rechts
priemde de kerk bruin en vierkant uit den mist, zijn spitsen toren den nevel in,
waarvan de dof-blinkende wêer-haan me niet bereikte. Lager was het de boom-gaard
der pastorie, die me, verwaasd, de zachtglanzige domen zijner rozig-bebloesemde
ooft-boomen toonde. En dan was het de grillige reek der éven-paarsende daken
van de dorps-straat, waar de gevelkens en deurkens, waar de straat-steenen nog
hingen in de watten doezeling van den neveligen ochtend-schemer. Er-over waren
het de weiden. Gelijk een oneindelijke zee van opaal, waar groenige schijnen als
de woeling van diepere stroomingen zouden vermoeden doen, lagen ze onroerend
in de ondichte smooren. Niets scheidde ze van den witten hemel, waar het
zilver-gelige licht nog aarzelde, dan, heel ver, eene naauw-zichtbare blaauwe lijn
van vermoedelijke bosschen; zij versmolten, de weiden, met den hemel haast; zij
vormden er als eene groote peerlemoerig-welvende schaal meê die, blanker omhoog,
in diepere en vastere tonen naar onder zich strekte en lei... Traag kwam een wítte
zonne-schijf allengerhand het doomige hemel-vlak doorschijnen als een over-groot
zilver-stuk;

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

232
dieper werd het paars der daken; de ribben van den kerk-toren gingen hardlijnig
staan. Er kwam als de roering van een zeer stille zee over de weiden. De smooren
in de lage straat gingen aan het deinen en rijzen, zich samen-pakken op hoogte der
venster-richels. Van op mijn heuvel, waar thans het grillig gewarrel van
braam-struiken en paarde-zurkel, bere-klauw en brem in duidelijke teekening meer
en meer klaarde en kleurde, kon ik aldra, onder de hangende, sliertige nevelen, de
straat-steenen tellen. Duidelijk werden bijzonderheden, aan koperen deurklinken
en -appels, glanzig bemerkbaar... Tot plots een eerste zonne-straal in éen striem
het vlak der weiden doorscheurde en er, als een fonkelenden spiegel van gelend
metaal, de Leie ontdekte, in haar cierlijk-neigenden loop, als den ader der streek,
die, na den nacht-dood, haar weêr vol-ijverig met werkzaam bloed zou doorstroomen.
En het werd een verrukking, toen dieper en dieper het melkig opaal verkeerde in
door-schijnend smaragd, en éen na éen er koeiën, in rustige onroerendheid, te zien
werden. - Ook het dorp ging aan 't leven. Geniepig ging het deur-schelletje van 's
kosters winkeliers-gedoetje. Hij trad buiten, zette huiverig zijn kraag recht. En daar
hoorde ik, zoo dicht als zong ze in mijn eigen hoofd, de ontwaakte klok gonzend
aan het bonzen gaan... Er kwam beweging; een gele hond deed, luchtig en
flaneerend, zijn morgen-wandelingetje. Weldra waren het de zwarte en vlugge
mantels der kwezels voor de eerste mis. En ook meneer de pastoor kwam buiten...
Ik keerde mij om: achter mij stond het reuzig gevaarte van den molen. In mijn
land zijn ze van steen gebouwd, met alleen-beweegbaar de kap. Deze was een
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groot houten getrek op een vier-beenigen staander waar in 't midden den maal-boom
stak, verweerd en bemost de zwarte wanden, wier planken, die groote roestige
nagels toonden, over elkander lagen als schubben van een visch: opengescheurd
door de zon, gewasschen tot vezelig rafelen toe door de regens, van gerren
door-reept, aan de randen beknaspt en beknabbeld door de tijden. Hier, onder de
deur: de steiger, waarlangs de haal-koord hangt; langs de andere zijde, vervaarlijk,
het kruis der wieken, ros tegen de verhelderende lucht, hoekig om hun dikken bossel.
En hier en daar luiken en kijk-gaten, en, heel boven op, de begroende kap als het
dak van een armen-menschenshuizeken.
Vóór ik boven ging - ik had honger, en wilde om een homp brood vragen, want
het mijne was lang al op - gewerd de deur aan 't einde van den steiger open; een
kort-gestuikt manneken met spier-wit haar en een aangezicht rozig als van een klein
kindeken, verscheen, groette diep en, monkelend eenige treden afstappend,
noodigde mij uit, nader te komen. Ik bevond me weldra naast hem. Met de woorden,
glimlachend: “De reizigers herbergen,” stootte hij mij binnen. Ik was in een nette
keuken, als bij boeren. Want hij verklaarde 't mij dadelijk. “Denk niet bij een mulder
te zijn. Ik heb dezen molen gekocht omdat hij hoog en droog staat, omdat hij heerlijk
heerscht over de streek, omdat de wind hem sidderen doet en de zon hem scheurt,
omdat hij leeft met heel de natuur en - er kalm nochtans over heen ziet. Zijne wieken
liggen lam, maar ik weet dat hij wieken heeft. Zijn dak is broos, maar het steekt
boven den kerktoren uit. Hij is schamel en verweerd, maar iedereen ziet
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hem van verre. Hij rijst uit bramen en stekel-branken, maar hem bereikt de zon het
eerst... - Ik ben een philosoof, moet ge weten. Zet u.” - Wel eenigs-zins verwonderd
zat ik, nam mijn pet af en hing ze op mijn knie, keek de keuken rond. Het was een
zeer deftige keuken. Een Mechelsche stoof scheidde ze haast geheel in twee. Langs
weêrskanten ervan stonden lage stoelen, met ladder-ruggen. De tafel droeg een
geruit ammelaken. Aan de wanden, die met een beblomd papierken waren beplakt,
hingen, naast aarden en koperen vaten, eenige oude borden en schotels waar
haantjes op kraaiden en papegaaien lodderoogden. Een ekster zwetste in een
wisschen kevie. - “Zwijg, Wereld!” sprak de oude haar tegen, terwijl hij gichelde en
koffie opschonk uit den gebruinden moor. En monkelend daarna bezag hij mij, zette
behoedzaam twee kommekens op tafel, langde een bakken spek van de zoldering,
naast het trapken dat naar boven leidde, nam het grijze brood uit een gele schapraai,
waarvan het mij verwonderde dat ze het Lieve Vrouwken miste. En ik schoof, bij
zijn gebaar, nader. Ik volgde zijn voorbeeld, nam mijn lierenaar uit mijn zak, wischte
't lemmer af op de panne van mijn broek; en wij aten, den heeten koffie al slurpend,
en ik kijkend door 't ronde gat naast mij, naar den eindeloozen einder waar den
buiten in wassenden morgen uit den wazem der eerste uren ontwaakte en vinnig
van zon leven ging.
- Toen wij hadden gedaan met eten:
“Jongeling,” sprak hij, “ik vraag u niet wie ge zijt. Dit brood met vet vleesch zijn
van te geringe waarde dan dat ik u zou moeten kennen om ze met u te deelen. Het
Nood-lot had gelijk, u tot mij te zenden, aangezien
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ik eten genoeg had om er u van te geven. Het weze gedankt dat het u gestuurd
heeft, vermits den geoefenden niets gebeurt dat niet gebeuren moet. Onverwachte,
maar onafwendbare schakel in mijn leven: Welkom.”
Ik wilde in beleefdheid niet ten achter blijven.
“Mijnheer,” zei ik, “denk niet dat ik een landlooper ben. Ik kan het u zeer moeilijk
zeggen, wat ik ben; maar ik zoek een Meester.”
“Zijt gij stiel-man,” vroeg hij, “of boever, of knecht, en zoekt ge een anderen boer?
Het kan mij weinig schelen. Maar gij zijt sterker dan ik er éénen ken hier ter streke;
hoe komt het dat gij geen plaats zoudt vinden? Of hebt gij te doen gehad met de
wet? Zeg het mij maar: ik ken geen wet, ik, dan die me toelaat mijne begeerten te
voldoen, binnen de grenzen waar ze mezelf niet schaden kunnen.”...
“Neen,” zei ik, “ik zoek geen andere plaatse of nieuwen boer, maar ik zoek den
wetenden en toelatenden Meester.”
En ik vertelde hem, wat lichtvaardig misschien, geheel mijne geschiedenis, al
mijn angsten en al mijn lijden, en waar ik naar streefde: in vriendelijke goedheid te
geven wat ik had en te onvangen wat ik noodig had, dankbaar om het leven, bereid
tot den plicht, gereed tot al wat koopen kon dat ik door mijne overdadige krachten
geen blind geweldenaar en geen wrokkenden uitgeworpene meer zou zijn. Ik zei
dat ik zocht de kracht, die 'k mocht beminnen en daar 'k in betrouwen kon, die mijne
kracht kon beteugelen en in nuttige kanalen mocht bedwingen. Ik zei dat ik den
Méester zocht.
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Maar hij schaterde, en deed te zelfder tijd alsof hij zeer boos was:
“Begoochelde,” riep hij, en hij sloeg op tafel, “begoochelde! Maar weet ge niet dat
gij zélf de meester zijt, die het al kunt bemachtigen door uw wil?”
“Mijn wil is zwakker dan mijn kracht, gelijk de groei-kracht van den gras-spriet
kleiner dan de toegevende veer-kracht der aarde is,” antwoordde ik. “Ik zei het u
immers: mijn geweten is onmachtig tegen wat ik ben als natuur-wezen. Mijn roer
kan niet op tegen den vloed; ofwel draai ik in den water-kolk meê, ofwel word ik op
strand geworpen. En dat is verre van pleizierig, geen leidend richt-snoer te hebben,
geen grond waar men op bouwen kan, tenzij krachten die tegen u-zelf optreden, en
de verplichting, te moeten vechten tegen wat goed en gelukkig maakt.”...
“Begoochelde,” hernam hij, “die naar eene moreele wet zoekt, en alles bezit om
er boven uit te stijgen! Voelt ge dan niet, dat ge met al die kracht begenadigd zijt
alleen, omdat ge de verkorene zijt boven goed en kwaad, en er buiten, geen andere
rol hebt dan te regeeren? Draagt ge zelf in u de straf niet, als gij van die rol afwijken
wilt? Erkent ge niet dat ge eerst dán geëerbiedigd wordt als ge, zonder het zelf te
weten, gehoorzaamt aan de overweldigende ingeving?... Eene moreele wet! Maar
welke andere is er te denken, dan deze: stijgen in macht, met dit corollarium: zijn
wil ontwikkelen tot het verkrijgen ervan? In de onredelijke natuur is zij heerscheres
en de graan-halm valt die een sterkeren weêrstreven wil; en de sterkst-draaiënde
wereld-kloot is het die de meeste trawanten om zich heeft draaien. Er is geen
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hoogere wil, dan dat ge sterk zult worden. En gij, die het zijt, gij stribbelt tegen?”
Ik wilde antwoorden, spreken van mede-leven en mede-lijden; ik wilde zeggen
dat ik de menschen wilde beminnen en vreugde wilde zoeken in gedienstig-zijn,
zooals de weinige menschen die ik schoon had geloofd. - Maar hij onderbrak,
smalend en hardnekkig, met kort knikken van zijn vriendelijk hoofdeken.
“Ik, die een philosoof ben, ik ben uitgegaan van het stand-punt, waar gij u thans
op bevindt, mijn brave jongen. Een zeer groote liefde voor grasjes en keitjes, voor
kevertjes en, 't Lot bewaar' me, voor slakjes zelfs, had er mij toe gebracht te denken,
dat men ook de menschen dient lief te hebben, en, aangezien de hoogste liefde
gévend is, ze te helpen met al wat men bezit om ze gelukkiger te maken. Ik droomde
van eene gemeenschap die vrede zou stichten door wederkeerig verstrekken van
diensten waar ze noodig waren, die berusten zou op het geven van wat men kàn
geven en het ontvangen van wat men noodig heeft. Ik verliet de natuur voor de
menschen, moedwillig vergetend dat onder dieren en planten 't Recht alleen van
den Sterkste gold, om mij te dwingen, in de redelijkheid van den mensch als eerste
richt-snoer van zijn leven te gelooven. - Ik zal u de geschiedenis van mijne
teleurstellingen niet verhalen: zij liepen uit op de vast-stelling, dat de mensch wél
ontvangen wil, maar niet betalen, en dat hij, die 't meeste had, het meeste wenschte
te behouden. Mijne uitstralende liefde stuitte op ander-mans eigen-liefde, en wie
het meest eigen-liefde bezat was zéker, het eerst te overwinnen... - 't Gevolg? Ik
werd een menschen-hater, ik leed onder de
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tegen-stelling van mijne idealen en den kaak-slag der werkelijkheid, ik boog onder
de vernedering die ik om mijne goede bedoelingen onderging; ik wrokte om den
kwaden wil waarmeê mijn hopen en streven bejegend werd. Ik herkende het
onmiddellijk verband tusschen mensch en natuur, en dat de eerste, met zijn
voorgegeven vrijheid van geest, niet hooger stond in de wereld-orde dan de tweede;
ik ervoer weldra dat die vrijheid een leugen was: dat onze geest, hoe we meenden
te kunnen tegen-stribbelen, aan wetten gehoorzaamt die misschien dezelfde zijn
die de aarde heeten te draaiën om de zon, en den gras-spriet heeten te wassen.
En mijn goed-willigheid om der menschen wille werd haat, niet alleen van wege
mijne teleurstelling, maar hoofdzakelijk omdat de meest-begaafde geesten, deze
die een geweten hadden en er toe gekomen waren hunne gewaar-wordingen te
vergelijken en te schakelen tot gedachten en symbolen, hun wil, het eenige wat hun
boven de natuur nog stelde, niet beter oefenen tot meer voort-brengst van eigen
vermogens. Ik woedde, ik die liefde voor al de wezens had gekend, en die gelukkig
was omdat ik die liefde beseffen kon en door mijn wil verbeteren en regelen: ik
woedde omdat mijne even-menschen, die ik om dezelfde reden wilde beminnen en
die ik droomde op mijne hoogte te brengen door dezelfde oefening; die ik tot
naasten-liefde wilde dwingen door de erkenning van wat ze aan gemeene
boven-natuurlijke vermogens en krachten verbindt: ik woedde omdat zij weigerden,
waar ik stuitte op die éene grond-drijf-veer: eigen-liefde. Was het dàartoe dat de
Rede en de Wil, bij gebrek aan geestelijke vrijheid, maar verbeterlijk en tot een zeer
belangrijk hoogte-punt te
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brengen, den menschen gegeven waren geworden? Waren Rede en Wil er alleen,
konden zij niet verder, dan om de bevestiging van het natuurlijke Recht van den
Sterkste te systematiseeren, te kanaliseeren, tot het gebouw op te metselen waar
vleesch en bloed der zwakken steen en cement van wezen zouden?... Ik weende
in mijn hart, ik beken het; mijn haat was geen blijde haat; mijn wrok en mijn woede
maakten mij ongelukkig. En ik nam het nieuwe besluit: de afzondering. Ik ging een
tijd schuil in een klooster. Ik kende de troostende zoetheid der bespiegeling, het
beliefde mij den goddelijken oorsprong van de kracht die mij aan het wereldwezen
bond te erkennen, ik wilde gelooven dat mijn Rede en mijn Wil in hun uiting, in hun
verbeterlijk wezen door een Hooger Wezen werden geregeld. Maar de loome dracht
aan driften, geketend in mijn lichaam; mijne geboeide energie, mijn
voortplantings-vermogen gelubd, evenzeer als het steriele van mijne absolute
zelfontwikkeling in confrontatie met het Goddelijke; het nuttelooze van het geluk dat
ik er bij hebben kon; het negeeren van het verband dat tusschen mij en de
buitenwereld stond; het bewust-zijn dat wat misschien het allerbeste was alleen mij
behoorde, en zelfs niet als voorbeeld de anderen bereikte, daar ik hier tusschen
deze vier muren ingesloten zat: o 't hachelijke van zelf-cultuur der
eigenliefde-in-het-geestelijke, der grondwettelijke eigenliefde in wat ze
hoofdzakelijk-menschelijks heeft!... - Ik moest elders zoeken. En de eerste dagen
nadat ik het klooster ontsnapt was, bracht ik tot heul en stillen van eene wroeging
die ik u niet verbergen wil, dóor in eene weelderige land-vlakte, aan den bruischenden
stroom, bij
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mijne oorspronkelijke vrienden de kevertjes en de bloempjes. En hier ontdekte ik
eene nieuwe natuur-wet, eene nieuwe noodwendigheid-tot-het-leven: de
levens-vréugde, de schéppende vreugde van 't leven, onontbeerlijken factor der
wereld-orde. Dit was geens-zins de afgetrokken zelf-voldoening die ik als pater had
gevoeld: het bewustzijn dat men tot eene volmaaktheid, ongebruikbaar voor anderen
helaas, gekomen is; de subtiele en haast geniepige zekerheid te zijn beland, waar-toe
men de anderen te grof voor weet. Het was ook niet die volheid, die overweldiging
van het gemoed welke het top-punt des kalmen genietens zijn van wat wij schoon
of edel achten, maar die buiten de scheppende daad staan; die alleen, negatief en
perceptief, geens-zins actief bestaan; die den machtigen onbevredigd laten, of
slechts prikkel tot even-veel bereiken-uit-eigen-krachten zijn. Mijne vreugde, de
nieuwontdekte, bestond niet, dan in de daad van het scheppenzelf. Zij alleen leerde
al het zijnde en levende te begrijpen in den toestand die voort-zetting van eigen
leven en wezen bepaalt en mogelijk maakt. Ik kende reeds de macht van den sterken
eenling; thans kende ik de vergoeding die hij bezat om zijne eenzaamheid: hij kon
in vreugde, en vrucht-dragend beminnen. De geestelijke afgetrokkenheid, die alleen
dorre liefde bereidde, werd hier omver-gespeerd door even-waardig genieten: de
hoogere trots om een blijde, en tevens voort-brengende macht. Elk werd een god,
die sterk was, zijne beheerschende macht kende, boven die heerschende macht
zijn wil kon stellen als hij 't noodig achtte, en er dan scheppend van genieten kon.
Schoon zijn in sterkte die u heet te beheerschen, in vreugde die u heet te beminnen,
en der
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wereld uwe vreugde in heerlijke vruchten mede te deelen: welk overwinnen van alle
horizonnen, welk eene vergoelijking van alle eigen-liefde... - Ik gevoelde het doel
bereikt: ik was klaar voor bevestiging van het gevondene.
- Toen kocht ik met een erfenisken dat, om deze reden alleen, uit de lucht viel,
dezen molen. Ik verwijderde er de steenen uit en al dat gerei aan balken en
gereedschap. Hier is de keuken; boven heb ik twee kamerkens getimmerd, éen
voor mij en éen voor het propagandawerk bij mogelijke gasten; en heel boven óp,
mijn observatorium, waar ik weet, en iederen dag aan de werkelijkheid controleeren
mag, dat de twee levens-wetten zijn: machtig zijn of worden, en het te zijn in de
vreugde dat men het is... En dit, jongeling, is de Wijsheid voor alle Eeuwigheid,
sedert de Rede het Menschdom schift-vermogen heeft toegelaten.”
't Manneken was danig hitsig geworden. Zijn aangezicht, binnen den nogal
duisteren molen in de schittering van een bundel stralen bewegend, was als de
zonne-zelf, bewogen binnen den driehoek van een prisma, over lichtende punten
hier en daar. Hij was schijnbaar heel kwaad geworden, omdat hij zoo goed de
waarheid had weten te organiseeren. Zelfs het verdeelen in hokjes van zijn molen
had hij me niet zonder opwinding verklaard. De eindelijke bevestiging, dat hij den
meester der wereld-orde in zich-zelf had gevonden, hamerde hij in mijn bevroeden
met den ijver van een mechanischen moker... En ik, waarom het te loochenen, ik
gevoelde mij door zijn redeneerings-wijze genoeg bewogen, dan dat ik, onder een
vloed van nieuwe en tegen-strijdige gedachten, niet zwijgen zou. Ik zat, de oogen
ter aarde, dorst niet dan te
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knikken, de mond genaaid vóor den storm van vragen die groeiden in mijn geest
en er tegen elkander botsten. Wat geschiedde? Wat ging er om in mij? Hoe had de
vinnige zekerheid van dien man mij weten te overtuigen dat ik toch zoo'n ellendeling
niet was, aangezien ik alleen de vréugde had te winnen om hetgeen ik was sedert
mijne geboorte, bij geboorte? En welke afschuwelijke verordeningen hadden mij tot
hier-toe belet, die vreugde in mij te gevoelen; te meenen dat ik eerst dàn gelukkig
was als ik uit mijn eigen wezen trad naar het lage dal van de wriemelende menschen?
Arme, hoe had ik den noodigen hoog-moed durven verloochenen! Hoe had ik me-zelf
vernietigd in 't bestreven van dom algemeen-menschelijk zijn!...
Toen hij mijne beteutering zag, nam de oude, nadat we eiëren met spek als
middag-maal hadden genoten, me meê door het land, gelijk een koning door zijne
domeinen, lachend en vergenoegd alsof hij in mij een langverloren zoon terug had
gevonden. En ik bekende dat het een aangenaam mensch was in den omgang; wat
bevreemdend alleen om sommige eigenaardigheden. Zoo stal hij den schoonsten
komkommer toen wij langs een warmoezenier voorbij gingen, en at hem op met
hard-knaspende tanden. Een hond, die hem beloenschte, kreeg bij 't voorbij-gaan,
terwijl 's philosofen monkel plots keerde in duivelschen grijns, een schop die zijne
ribben krijschen deed; en hij zegende, in eens zalvend als een onderpastoor, maar
met woorden die ik niet herhalen durf, bij 't ontmoeten een schoone en jonge vrouw,
die in zwangerschap ver gezet was...
Intusschen hield hij niet op, mij met deugdelijke
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lessen te onderwijzen. - “Ziet ge,” zei hij mij, “in den hof van den baron, die spar
daar, in dat park, onder den kastanjelaar? Ik ben zeker dat ge hoegenaamd niet vat
waarom die spar daar zoo armzalig misgroeid staat. Het is de natuur der sparren
dat ze zeer rechtop ten hemel varen, om-ende-om van takken besteld die een
schoonen kegel vormen. Deze, zult gij bemerken, heeft te eenre zijde geens-zins
takken; en zij helt naar de andere zijde jammerlijk over. Zij is groen alléen, waar ze
niet onder den schaduw van den kastanjelaar staat; dàar zijn de zeldzame naalden
ros en dor, en krijgen geen slapers op den top hunner twijgen... Ik zie dat ge me
niet verstaat; maar kijk eens naar den kastanjelaar. Deze is, ten pronk van den tuin
voorzien van een ver-reikenden koepel breedvingerende blaêren; het is het seizoen
dat hij vol rechte trossen bloemen staat; gij raadt als ik dat zijne wortels en peeën
diep strekken onder die van de spar, en 't voedsel aan hàre zuigers ontnemen. Waar
zijne takken hangen in den sparren-omtrek, wordt deze kaal, als hadd' haar de
donder aan éénen kant getroffen en gedood; zij kan tegen de gebuurschap niet; zij
sterft er onder... Maar zie, heel dicht bij de spar, al die jonge kastanjelaarkens
groeiën. Aanvang-October zijn daar de blinkende vruchten uit de stekelige bolsters
gevallen, in 't mos waar de spar uit wast. Een tongetje heeft het mos door-boord;
uit de bruine kastanje is, duizendvoud, een bleek stammetje gerezen, waar, ten top,
vijf rimpelige blaêren uit neêrgezegen staan, als een kraag. En zie me nu eens die
belachelijk-arme spar, op-gevreten door de tapijt-strekkende kinderen van den
kastanjelaar; beschermd? neen, vernietigd door de macht van 's kanstanjelaars
kruin;
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nog heel gelukkig dat er, voor tien-twaalf takken, anderer zij een blekkertje zon is”...
- En verder ging het: “Ik wil er u niet op wijzen, dat er hier eene kruis-spin deze
bijzonder-mooië vlieg aan 't uitzuigen is; maar merk eens dit krot naast deze groote
hoeve. Het is, geef het toe, onaanzienlijk. Naast de groote hoeve is het
onwedersprekelijk niet aan te nemen dat zulk een krot bestaan zou, omdat, onder
de wet die de hoeve uitzetten doet, de samen-stellende ordening bestaat dat het
krot er onder inkrimpen zal, en versmacht worden... - Kijk, daar is er een reiger die
uit gindsche zomp met een kikvorsch weg-wiekt. - Waar ik uit besluit dat niets
schooners is, dan, gelijk ge juist op dit oogenblik ziet gebeuren, den boer uit de
groote hoeve dertien eiëren naar de arme weduwe met dertien kinderen uit het
schandalige en gedoemde krotje te zien dragen, daar hij ze te veel heeft, en ze
anders konden bederven.”...
Onder zulke gesprekken togen wij naar huis. De avond was heerlijk begonnen
achter de doorvlamde lorkeboschjes die we voorbij-wandelden. “Ge ziet,” zei
monkelend de man, “de zon doorbrandt de boompjes, en bemerk hoe ze van vreugde
schijnen te blozen, en er in elk geval schooner door zijn”... - We togen een klein
hofstedeken voorbij. “Konijnen-dief, konijnen-dief!” klonken ons scherpe stemmen
achterna. “Omdat ik eens honger had,” zei hij schok-schouderend en haast fier, “en
lust had naar een konijntje!”...
Wij waren weêr den molen binnen. Een goed licht werd aangestoken, want “men
kon nooit klaar genoeg zien,” zei mijn dik-buikende gast-heer. Ik roerde in den
karnemelk-pap, terwijl hij van heel hoog uit den molen
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overtuigende boeken halen ging. Wij aten, ons brood doopend. En daarna las hij,
de vellen omkeerend tusschen de pergamenten berden, uit “Plutarchi Leeven der
beroemde Luyden”, gelijk hij van achter een hoornen bril eerbied-vol en plechtig
aankondigde, en dat list zelfs geen hinder moet zijn, als het op overwinnen aankomt,
en als ge maar overwinnen wilt, en in u de voort-plantende vreugde draagt om de
mogelijke overwinning. Daarna toonde hij mij, uit herbaria, de structuëele macht der
sterkste planten, bereid door al de eeuwen. En, terwijl we, uit een lange bruine kruik,
als slaap-mutseke, lang-bewaarden brandewijn kregen te drinken, vertelde hij mij
uit eigen en ander-mans leven geschiedenissen, om de zekerheid van wat hem
wijsheid was geworden te bevestigen. Zoo zaten wij, en toen het slapens-tijd
geworden was, zeide hij: “Jonge vriend, vergeet niet dat de Wijsheid even onsterfelijk
is als het Leven zelf, en Hij onsterfelijk, die ze betracht... En nu ga ik nog een tijdje,
neem me niet kwalijk, de Harmonie der Spheren bekijken.”...
Hij geleidde mij naar éen der kamerkens, dát der discipulen. Ik vond er frisch-kille
lakens over een veerig beddeken. Hem hoorde ik hooger-op strompelen, zijn
kouseling-voeten zoekend drentelen en schuiven, het kraken van een plank waar
hij zich bukte, waarschijnlijk, of neêr ging zitten.
Ik sliep met den lichten slaap dergenen die te veel moeten denken. Wel genoot
ik met de huivering der blijheid van de zuivere slaping daar ik in lag. Maar 't
kousevoet-krevelen daar-boven en 't knarsende verschuiven van een stoel, de diepe
snik van een weg-wiekenden
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nacht-uil, en dan ook een lang gepeins hielden mij wakker. En mijn gepeins ging
om de woorden van mijn vriendelijken verpleger. Zeker, zeker, en het was mijne
eerste overtuiging: de man had me niet begrepen. Ik had te veel geleden, dan dat
ik zijne beredeneering van mijn geval als een richtende lijn voor mijn verder gedrag
in het-zelfde aannemen kon. Die man had zich, voelde ik wel, en haast met
compassie, afgetrokken in de logische bespiegeling. Deze had alle liefde in hem
gedood, die zijne gedachte en denk-systeem niet in-hield of bevestigde. Zij vertrapte
de schoonste bloemen, loochende hun bestaan, als ze niet vielen binnen zijn
beschouwings-vlak en beantwoordde aan zijn beschouwings-wijze. Hij praatte zoo
maar om wat hij noch verwerpen, noch begrijpen kon. Hij was een zeer braaf man,
al stal hij konijnen en vond er genoegen in dat boomen scheef groeiën. Maar, en
dit benijdde ik hem: hij was gelukkig. De man had zich-zelf gepaaid met het schikken
van een eigene werkelijkheid, zóo, dat hij zich door welk middel ook gelijk vermocht
te geven. Zeker, zeker, deze was aldus een hooger levens-vlak genaderd, waar hij
de illusie zóo had beoefend, zóo tot een stevig net van onverbreekbare en
goed-uiteen-rijzende mazen had gebreid, dat ik hem zijne kloeke en blij-rustige
overtuigingen benijden moest. En mijn vraag was: zou in het samen-stellen van een
levensbeschouwing, en 't naderhand-bevinden dat al wat roert en onverplaatsbaar
is er in gemeten en gepast kan worden, al is het nu juist niet steeds voor het midden
uitgerekend en getimmerd; zou de Wijsheids-geerde dan tóch de overmeesterende
zekerheid zijn die, zoo niet de eeuwigheid waarborgen kan, dan toch den heil-meter
mag

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

247
heeten waar alle onmiddellijk gevoel bij faalt óf zijne bevredigende uitlegging aan
vindt? Ik neem niet aan dat ik boven goed of kwaad zou staan: ik heb te veel afgezien
onder het feit dat ik er geen rechtstreeksch deel in hebben kon. (Want wie heeft het
als ik vermocht, zich-zelf opgeslorpt of verworpen te mogen bevinden?) Maar kon
ik er nu toe komen, door geleidelijke afleiding te meenen dat mijn houding tegen-over
goed en kwaad, me geboden door de natuur, verklaarbaar ware, en in zekere mate,
door hoogere redenen, gewettigd: welke overwinning! Hoe dankbaar zou ik elke,
zelf-gevonden, bevestiging van een gewaande waarheid aanvaarden, als weêr een
steen van mijn hart genomen, als een nieuwe prikkel voor den wil die den steen er
voor altijd van afhouden moet! Welke gerustheid, als men denkt de Wijsheid te
bezitten, voor hem die acht de Waarheid in pacht te hebben! Zelfs later overtuigd
van de vergissing: is er iets schooners aan een zalig ding, dan de fantaseerende,
idealiseerende herinnering aan dat ding? En had ik beters te doen, bij dat al, dan
de raderen van mijne doorgrondende hersenen in beweging te brengen - ze zouden
wat steeg zijn in den beginne! - en van sussend-schrandere gedachten-schakeling
méer te vragen, dan van het tobben en aarzelen des gevoels, het mis-troosten of
jubelen van de onmiddellijke gewaar-wording?...
En, met de, haast niet meer falende, zekerheid in mij dat in den Geest, hoe wrak
en wankel hij wezen moge, misschien wel het Meesterschap over het Leven te
vinden was, mits gewillige oefening, sliep ik weêr in, licht maar met een lieve
gerustheid, tusschen de zoele en milde lakens, gelukkig, misschien gevónden te
hebben, en
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hanker naar de uitleggingen die ik, om der wille van tucht zooniet van leer, den
grijsaard vragen zou...
- De nieuwe morgen wekte mij door 't uilen-gat dat mijn kamerken tot venster
diende. Ik bevroedde niet welk uur het wezen mocht: de gelukkige, ik ging haast
zeggen doorschijnende en toch zoo verkwikkelijk-warme slaap, had me in de luiërs
gewonden van een luie zaligheid, die ik thans ontstrikte. Wat ik gewaar was geworden
toen ik hier áan kwam: hier was iets nieuws voor mij geboren, en iets heiligs
misschien, vond zijne bevestiging in dit blij ontwaken. - Nochtans was de dag niet
even schoon als die van gisteren. Een mot-regen die de vlakten en diepten
verdoezelde en alles bevochtigde met duizenden grijs-blankende perel-stofjes,
verdook het landschap en belette mij aan zons-hoogte het uur te meten. Toen kwam
de gedachte, de zekerheid haast, dat het zeer laat kon zijn. Ik was een beetje
beschaamd om mijn gast-heer, die voor mij zoo goed was. Ik plonsde mijn hoofd in
't water, kleedde mij ijlings aan (en vond mijn kleed eenigs-zins schamel voor wie,
allicht, den Gebiedende zóo dicht te wege was te ontmoeten); stapte het trapken
neder dat me in de keuken bracht. Ik vond er alles nog in de onroerbaarheid der
nachtelijke dingen. Waar ik echter door de luiken keek, zag ik een oud manneken
zijn koeiën ter weide drijven. De bakker uit “de Doop-vonte” laadde alreê zijn brood
op de tweewiel-kar. Ik zag de koster die, de eerste mis lang voorbij natuurlijk, met
nieuwen was naar de kerk spoedde. (Die koster was altijd spoedig en haastig, zag
ik.)... Ik vreesde: 't vele praten van mijn gast-heer en 't lang studeeren in zijn
observatorium hadden hem wél slaaps doen worden, al was hij
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gisteren zoo vroeg óp, en reeds klaar met de koffie. - Ik wachtte een tijd nog. Toen
zei ik bij me-zelf dat hem te wekken misschien zijn zielsvrede storen mocht, om te
lang te hebben geslapen. Ik besloot, koffie te malen, om hem wakker te krijgen.
Maar de piepende molen had lang gedaan met reutelen en knarsen, dat hij nóg niet
beneden was... Ik ging het eenigszins-vreemd vinden, nam den rood-gesteelden
veeg-borstel, sloeg een dwijlken daarna, lei om de stoof het zand in zijn krinkels.
Mijnheer was daar nóg niet... - Nu gingen de schooljongens al voorbij, en ik kreeg
danigen honger. Ik beklom met eenige vrees het trapken, hief de val van zijn
kamerken. Ik zag er, verbaasd en met vragen in mij, zijn bed ledig en ónopen-geleid.
Toen ging ik hooger, langs de ladder, me vast-houdend aan de stijg-koord, naar
den zolder waar hij gisteren-avond heengeslopen was.
Ik had het aanvankelijk genoegen er hem, in 't van licht-bondels door-schoten
stoffig half-duister, te vinden zitten in een diepen leun-stoel. Tegen koude had hij
een dikke wollen pij aangetrokken als van de kapucienen, waar hij in weg-zonk met
heel zijn kort-gestuikt lichaamken. Zijn oog keek door het glas van een langen,
houten verre-kijker, waarvan 't andere uiteinde, het dak dóor, in den hemel stak.
Onroerend zat hij, verslonden in zijn beschouwing, en ik had eerbied en bewondering
voor den man die in klaren dag zich nóg beijverde den loop der hemel-lichamen,
tot bevestiging van wat zijner ziele vrede was en geluk, na te gaan en te
bestudeeren... Ik zei schroomvallig: “Man!”... Hij hoorde mij niet. - Ik herhaalde:
“Man, 't is laat al, en de uur haast voor den tweeden boterham.”... Hij roerde nog
altijd niet. Zijn
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hoofd was weg-gedoken in de pij-kap, tegen nacht-koude en de openingen van het
dak. Ik herhaalde, luider: “Man!” en raakte hem rijzekens aan. - Maar daar tuimelde
hij plots inéen als een meel-zak, en lag ten gronde, de neus gestuikt in 't stof van
dooreen-gesmeten boeken. - Door het kijk-glas schoot in eens, zeven-tintig en vol
wondere schitteringen, de heele hemel binnen...
- Het was of in mij een bodem werd ingestampt. Ik wist niet wat te beginnen met
dien man, die dood was, en een philosoof was geweest... Ik ging bedremmeld water
warmen, en wiesch hem zachtekens. Ik zocht in de kasten, langde er een zuiver
hemd uit, kleedde er hem mee, lei hem te bed. Ik boog de strengeling der vingeren
voor alle gebeurlijkheid in den vorm van het gebed... Nu lag hij, met op het aangezicht
het mom-bakkes van een schater-lach, en glarie-oogen die ik niet meer had kunnen
sluiten. Ik liep bij den koster, die zei: “Dieën duvel! 't Zal twee-en-dertig frank zijn
voor de begrafenis.” Ik liep naar den pastoor, die het ernstig ontving, en ernstig
verklaarde: “Requiescat!... Ik kan voor hem alleen nog bidden.”...
Ik bracht hier, in afwachting der begrafenis, drie dagen in den molen door, en
dacht middelerwijl na over wat de man me had gezeid. Ik door-las zijne boeken en,
voor zooverre ik ze kon begrijpen, zag ik dat wat hij Wijsheid noemde, berustte op
het zweepen tot schuim van eigen verstand, op de geleidelijke opdrijving van eigen
beredeneerden hoog-moed. En ik dacht bij me-zelf: hier ligt de Wijsheid nu dood;
hier is gestorven wat dacht ónsterfelijk te zijn... Deze doode man had het er naar
geschikt, dat al zijne daden en gedachten overeen-
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stemden met een deel van het stelsel dat hem de waarheid docht, gelijk hij in dat
stelsel gemakkelijk de verontschuldiging van de minste als van de grofste afwijking
in zijn leven vond. Maar daar had die man de schoonste en hechtste ketenen voor
moeten verbreken. Willekeurig had hij al de banden gescheurd die hem aan zijn
medemenschen bonden. Misschien had hij, in zijn molen, eén der licht-torens der
menschheid kunnen worden; maar die torens lichten vooral den hemel tegen, en
de aarde draagt niet meer dan hun schoonen schaduw. - De onmiddellijke wetten
van het onvermijdelijke samen-bestaan: de wet van het lijden en de wet van het
voortstuwen; de wet van het zaaiën ook met geen gevolg dan eene hoop waarvan
de vrucht anderen toekomen kan; het leven, - leven, leven, het leven óm het leven!...
En hier deze die in zijn goed-genagelde kist ligt, en, dood met hem, eene Wijsheid
die niet kon voort-bestaan, omdat ze de schakeling der wezens niet beleed, omdat
ze niet berustte op en in de leering, dat men zijn evennaasten, niet-tegenstaande
alles, te beminnen heeft, ten minste zoozeer als zich-zelf.’
- ‘Drie dagen nadien lag hij onder aarde. En ik met een holte in mij, maar sterker
door het verlies eener gekoesterde begoocheling, toog verder, de wegen langs, op
zoek naar den Meester dien ik in de Wijsheid... de Wijsheid?... den wàan der Wijsheid
niet had mogen vinden...
Niet ver echter ging ik nog. Ik gevoelde behoefte aan rust. De angst, zoowel als
de al te groote zwenkingen van mijn gemoeds-evenwicht geweken, deden, dat het
beter werd, misschien, naar me docht, niet zoo maar als
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een wilde en als een koppigaard om te blijven loopen, naar een doel waarvan het
gehalte en den vorm zelfs mij nog zoo onduidelijk waren. - Ik was hier in een zeer
schoon land: een heerlijke beuken-dreef, door welks gewelf de zonne priemde,
door-voer de veië oneindelijkheid der traag-deinende kouters. Naar alle einders
gestrekt, alle einders bepalend, wiegde het graan er, ver groenend in overwazemde
tint waar het de diepten inging. Het was een rustige weelde, die mij niet op kon
hitsen. Een blonde kalmte, waar een effen hemel zijn deel in had, zeeg over mijn
licht-sluimerenden mis-troost... Afwachten, afwachten, zeide ik bij me-zelf, vermits
het groote onweêr over is; en me bereiden tot de ontvangst van wat zéker komen
zal, - al wil ik niet wikken wannéer, - om het waardig te ontvangen...
De koren-velden hadden als grens de Leie-meerschen. Ik belandde er, 's anderen
morgens. De Leie, breed en vredig als nergens elders, lag er in een dubbelen bocht,
vlak en doorschijnend als een edele ziel. Er over heen waren het onoverzienbare
meerschen weêr, gestrekt onder de kristallen stolp van het volle uitspansel; en
dáar-over. half-duikend achter de ronding, rijën boomen, waarachter, opnieuw
omhoog-deinend, weêr koren-velden donkerden. - Bij een oud en verloopen
boomgaardeken vond ik eene verweerde schuur staan. Zij was blijkbaar onbewoond.
De muren leekten er van de wakte, en het rook er waarlijk niet goed. Maar zij docht
me zeer betamelijk, dat ik er mijn geluk afwachten zou. Den boer van 't naaste hof
vroeg ik wien zij toebehoorde. “Een oud wijf, de eigenares, was er,” heette het,
“onlangs gestorven, zonder dat iemand de erfenis had opgeëischt.
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Ge kondet nog al haar huis-raad vinden binnen de wakke wanden, en in een
kreeksken lag de ponte waar zij soms menschen meê over-Leië bracht. Wilt ge de
schuur hebben? Zeg het den Burgemeester; hij zal aan zoo'n krot niet hechten als
gemeente-goed.”...
Ik deed aldus, en werd vrucht-gebruiker van de schamele woning. Ik had al mijn
werk, de eerste dagen, met boenen en kuischen. Ik klopte de matras, wiesch de
tijk, vulde de baal met nieuw kaf dat ik kreeg van den boer. Ik stampte nieuwe aarde
en goot nieuw ossen-bloed over den bodem, om hem effen en hard te krijgen. Het
rood-geverwde tafelken schreepte ik met scherven glas, en 't schapraaiken werd in
de Leië te zwemmen gelegd van wege de kakkerlakken. Na eenige dagen was mijn
huis in orde. 't Vet-lampken zag er rond op eene genoegelijke schamelheid; mijn
kachelken bloosde bij gesprokkeld hout; vier dagen werks bij den boer bezorgden
mij een bakken spek, die aan de zoldering kwam te droogen. Ik had mij een visch-roê
gemaakt, en bakte mij de gevangen bliekskens tot spijs. Een deel van het
boomgaardeken dolf ik twee steken diep om; de gegraven rusch maakte er een
vetten moes-tuin van, waar aldra de koolen tierden... Zoo leefde ik, in mijn veste,
gelukkige dagen. Kwam bronst weêr of de ergerende woede, dan ging ik me koelen
ter Leië, of beulde mij af bij de boeren. Mijne gezetheid bezorgde mij vrede, die me
toeliet dankbaar te wachten. En 't wentelen om mij der verkleurende seizoenen, elk
in eigen geweld en geneuchte, vond mij in weer gesteld door eene Hoop, die was
de nooit bewrokte, de steeds sussende makker mijner eenzaamheid. - Nu en dan
kwamen er menschen aan den anderen Leië-zoom.
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Zij riepen: “Over!” Ik zette ze over in de kleine ponte, die ik gekalefaterd en opnieuw
geteerd had. En zoo bekwam ik eenige centen om tabak te koopen...
- En zoo geschiedde het zekeren dag weêr, dat “Over!” werd geroepen. Het was
laat in den na-middag reeds, en de zon laag bij de overpaarste aarde. Te grooter
was mijn verwondering toen ik, het drol van mijn gordijntje tot kijken opgeheft, de
zonderlingste gestalten der wereld, zwart en massief tegen den hemel, bemerkte,
daar ze over-Leië stonden, de eerste reuzig op een kemel, de tweede kleiner op
een paard, en lager nog, een aardig postuur op een ezelken.
Zoo stonden ze, wachtend. Zij waren spokig en toch zeer bonkig-werkelijk; zij
waren belachelijk, vond ik, en toch beangstigend een beetje; zij konden van dat
slecht volk van kuren-makers en beesten-tooners niet zijn, maar zij zagen er toch
àl zoo vreemdelijk aangetroeteld uit. Wat ging er me in Gods-naam nú gebeuren?...
- Toen klonk weêr hun geschreeuw. Ik kwam uit den huize, aarzelend of ik zulk volk
over zou zetten. Ten boorde genaderd, zag ik dat ze wonderlijk-schoon aan waren
gedaan van kleurige kleêren, en op het hoofd een stekelige kroon droegen. 't Leken
eerst wel pronte vasten-avond-zotten. Maar eerbiedwaardig toch was hun gelaat,
zelfs dat van den derde die wel een moor leek te zijn... Ik besloot ze toch maar te
helpen, wierp de rammelende keten op den boot, en stak af.
De eerste, die mijn boot betrad, had een edel en pappig gezicht met een langen,
sneeuwigen baard: hij droeg een duister-rooden tabbaard met zwartend goud
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door-stikt. Hij liet altijd zijn mond open en toe gaan, alsof hij gewichtige dingen te
zeggen wenschte. Maar hij zei niets dan: “Ju, Stelte!” - Stelte was zijn kemel; het
was een luizig dier, waarvan de huid ruiïg af-pelde. Het had een twee-ledigen neus,
die altijd krulde en de gele tanden naakt liet. Zijne wit-wimperige oog-schalen liet
het deftig-vermoeid roeren... - “Ju, Stelte!”; en deze, weigerig het hoofd keerend,
stak een langen, tastenden poot uit, die aarzelend maar verwaand de achter-zaat
van mijn ponte raakte; daar-boven schudde de oude van den éenen kant naar den
anderen, plomp als een zak met zout. Ik schoorde de boot zoo hard ik kon, zóo dat
de boom plooide; tot ik ze beide aan boord had. Ik had zelden een vracht als deze,
periculeus van wege de hoogte. Toch gleed ik gemakkelijk de Leië over, en bracht
den hoog-gezetene en het dier, dat plat-voets 't oever-gras op-klaverde, tot bij mijn
woon-schure.
Nu was het de beurt aan dien met zijn paard. Zijn paard was, zag ik, een oude
schimmel van wel vier-entwintig jaar; hij had gele, afgesleten knieën; zijn haar, te
lang, krulde vuil onder zijn buik; zijne hoeven waren rafelig af-gesleten; zijn
hard-kakige kop hing als lam aan den doorpeesden hals; éen oog had hij blind en
melkig-uitziende. Maar de meester was fiks nog, zwarten zwaar-baardig, met
glinsterende oogen, bloot de stoffige krulle-bol, en een simaar had hij aan van wel
wat verlepte, maar nóg schetterende oranje zijde. Manhaftig heette hij zijn knol:
“Voort, Pantekrul!” Het paard hief deemoedig het hoofd, wilde in de slibbige,
af-slierende oever-klei vooruit, stuikte op zijn rechter-knie. Maar de meester rukte
en riep, en zonder dat ik wist hoe,
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stonden man en dier in-eens midden in de boot, die reeds over gleed...
De ezel van den derde heette, hoorde ik, “Spoê-je”. “Spoê-je, Spoê-je!” lachte
zoet-vooizig zijn meester, die een klein, dik-buikend, grijs-huidig negertje was van
over de zestig, met eene uiterst-groote kroon op het hoofd en in de ooren gouden
ringen, die bengelden tot haast op 't wittend-blaauw versleten felp van zijn wam-buis.
Het graauwe, rasperige dierken gehoorzaamde gewillig, schudde het koppeke en
het lamme oor dat er naast hing, betrad zoetekens 't achter-berd, als een
jufvrouwken... Nogmaals was ik over; noodigde de zonderlinge heeren beleefd, dat
ze af zouden stijgen, en binnen gaan. Zij deden 't. De moor liet zich van zijn ezelken
zakken. De tweede wipte van zijn paard als een soldaat. De oude deed statig zijn
beest knielen, gleed over den nek, stond eindelijk dik-pensig overeind en waggelig
naast zijne gezellen. Ik bracht de dieren onder de bronzende appelaarkens. De
heeren deed ik binnen gaan...
De biezen stoel kraakte onder 't geweld van den dikke met zijn deftigen baard,
die aan 't spreken ging. “Geef ons een kommeken melk, als 't u belieft, jongeling,”
zei hij. “Gij moet weten, wij zijn de heilige Drie Koningen die terug komen van uit
Bethleëm. Maar een schoon Kind dat het was, met Zijn gouden krullekens!... De
ster had ons niet bedrogen; daar was positief eene gansche vervloeiïng van hemelsch
licht om Zijn goddelijk lichaamken heen. En Zijne moeder is een zeer Lieve Vrouw.
Ze zeggen dat ze bij baren maagd is gebleven; bij haar aan te zien verwondert het
mij niet, verwondert het mij geens-zins... - Ik ben Balthazar; ik ben het die
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het goud bood. Ik heb oneindig veel goud in mijne rijken, en mijne rijken zijn
overvloedig. Men noemt ze: de rijken van het goud. Al de naburige Koningen zijn
er naijverig op... Dank u, jongeling, voor dat kommeken melk.”
Maar de tweede: “Ik ben de Koning met de myrrhe; ik ben Gaspar, en zeg niet
dat ik niet even machtig ben als gij, Balthazar. Was ik niet getrouwd, gij zoudt me
zeker uwe dochter niet weigeren, zoo machtig ben ik. Ik ben tenminste zoo machtig
als gij, en veel machtiger, geeft het toe, dan dien duts van een Melchior, die onnoozel
is geworden omdat hij den wierook heeft mogen aanbieden.”...
Als Melchior, de graauw-zwarte Melchior, zijn naam hoorde vernoemen, begon
hij zachtekens te gichelen. Zijne witte oogen gingen als bewonderend aan 't draaien,
en hij zong op een lijzig vooizeken: “Ik heb het Kindeken gezien! Ik heb het Kindeken
gezien!”...
Toen hernam Balthazar: “Jongeling, ik ben blij dat ge aardappelen aan 't roosteren
zijt. Niet omdat ìk ze lust of honger heb, maar omdat aldus uw vuurken brandt. Ik
lijd, helaas, aan rheumatiek, jongeling, in mijn knieën en in mijne polsen, en in lange
scheuten, soms, door mijne dij, rechts. Rheumatiek is de grootste verveling die een
mensch hebben kan; het is erger dan een ziekte waarmeê ge te bedde moet liggen;
dat plaagt me nu de heele lange reis reeds, en zij was, kunt ge wel denken, door
deze kille en zompige streken, niet profijtelijk voor wie van de warme landen is... Ik
weet niet wat ik geven zou, wat ik van mijne rijken niet geven zou, en van mijn
overvloedig Goud, om...”
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“Zwijg,” onderbrak hem Gaspar, “dan weet ge niet wat het is, 't steen te hebben. Ik
ben een krijgs-man, moet ge weten, jong-man; ik verdien den naam van Gaspar
den Veroveraar. Mijn midden, mijn reden van bestaan, is het slag-veld. Maar ge
weet niet wat het is, zoo in-eens, midden in den strijd, onmachtig van uw paard te
tuimelen, u te krinkelen in de krampen... Ik ben, geef het toe, een zeer machtig vorst;
ik ben machtig in alles, tot in de kunde des wichelaars toe; maar, als ik zoo een
krampken krijg... Zie, te Bethleëm-zelf, terwijl ik zeer oprecht in aanbidding was...”
Nu klonk weêr het gichelen van Melchior en zijn lijzig vooizeken: “Ik heb het
Kindeken gezien; gezien; ik heb het Kindeken gezien!”
“Arme dompelaar,” zei Balthazar plechtig-mee-warig, “hij is kindsch, al is 't dat hij
't rijke Aithiopië bezit.”...
- Zij praatten nog een tijdeken, dronken hun kommeken melk uit, betaalden met
een blinkend goudstuk. En, nadat ze, elk op eigene wijze en naar het toelaten van
zijn kwaal, hun rij-dier hadden bestegen, zag ik ze verder sukkelen, terug naar hun
rijk toe, op telgang of korten trappel van hun beesten; verdwijnen in de gezegen
duisternis; hunne gestalten verdoezelen naar ze den donkere intraden; geheel weg
eindelijk waar ze, aan 's Burgemeesters omdraai, de Kleine Kasseide zouden
bereiken...
Ik, binnen huize terug-gekeerd, ontstak het olie-pitje en zijn vriendelijk-schrompel
schijntje. Ik bezag er het goud-stuk in. Het was een zeer zware schijf van eêl-groen
goud, met stippelkens, en zeldzame teekens die er rondom draaiden als een gordel
vol heimelijke beteekenis. Ik had
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er nooit zoo een gezien. Het woog zwaarder dan een vijffrank-stuk. Ik knoopte het
in den hoek van mijn neus-doek.
Toen at ik mijne geroosterde patatten-met-kazakken. En middelerwijl zeide ik bij
me-zelf: “Dat zijn nu de machtigen der aarde! Zij zijn koning over de aarde; zij hebben
zelfs geleerd het geheim der hemelen dóor te zien. Daar komen zij terug van een
tocht die ze bestendigen moet door eeuwen van menschelijke liefde. Zij zijn in
consult geroepen geworden tot het erkennen van God... Maar de eerste heeft
rheumatiek; de tweede heeft het steen; de derde is onnoozel geworden... - o,
Overheerschens-macht van wie Goud, Myrrhe en Wierook wegschenken kunnen;
macht-uit-nederigheid dergenen wier wichelarij geroepen wordt om goden te
openbaren: gij zijt niet eens vrij van de kwalen die u minder maken dan een pier in
de aarde en een mug in de lucht... Beregeeren? Maar uwe heerschappij bezwijkt
onder een scheut van jicht!... - Dat zulke heerschappij mij Meesteres zou wezen?
Dat ik vrede zou vinden in menschelijke wet ondergaan of menschelijke wet
uitvorderen, zelfs als mijne macht me verheffen zou tot godenkiezer?... Maar
Balthazar had pijnlijke knieën; Gaspar voelde de steen in zijn blaze kittelen; en
Melchior was onnoozel!”...
Ik door-tobde dien avond verder in allerlei bespiegelende gedachten. Het was,
gevoelde ik, mijne tweede ontgoocheling, de tweede mijl-paal langs den weg tot
den Voor-bereide. Ditmaal was de aarzeling gering geweest. Het was me zelfs nooit
als bereikbaar ideaal in het hoofd gekomen, een leider éer dan een belijder, een
keurder
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méer dan een gekozene te zijn. Mijn nijd was nooit naar de macht-voerders gegaan:
was ik zelf geen berouwend macht-voerder? En leden de heilige Drie Koningen niet
aan hun kwalen, gelijk ik moreel-gebrekkelijk was? Zouden zulke exempelen me
vervoeren? Zouden zíj het zijn die mij in toom en teugel konden houden, mijne
beteekenis aan de lengte der te trekken voor zouden bepalen, mij de oefening van
eigen krachten binnen de omschrijving van eigen en ander-mans goed-wezen
zouden leeren?...
Neen, zulk voor-beeld was me geen les, noch 't aansporen tot het betrachten van
dergelijk lot of de overgave aan dergelijk gebieden. De grooten der aarde zouden
mijne geliefde leiders niet zijn, al had ze God tot Zijne eerste bezoekers gekozen,
en hun de zalving toegestaan dat ze Hem de eersten eeren mochten. Want zij
hadden hun eigen lichaam niet overwonnen, hun eigen lichaam niet geestelijk
overwonnen...
- Maar eene andere beproeving kwam, bij naderenden winter, waarvan ik
aanvankelijk hoopte dat ze wegwijzend was.
Ik stond, een avond van einde-September, in mijn moes-tuintje. Ik ontblootte de
laatste boon-staken. Aan draderige wentel-stengels dorden er lange,
kronkel-frommelige snij-boonen. Ik wilde ze plukken en uit-doen, ze laten weeken
voor mijn maal van den volgenden dag, en ze eten dan met een melk-sause en
peterselie, want dat is goede kost. - Ik was aldus ondenkend aan 't werk. Een
schoone, grijze lucht regeerde, even malve en even geel, gepakt over-Leië in een
lage, dunne wolk van smoor. Het wêer was onroerend. Ik wilde probeeren, een
deuntje te
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fluiten, maar het fluiten klonk me-zelf in eens zóó schril en valsch toe... Een karper
plonsde ploffend boven water, en 't was daarna een groote, angstige stilte die viel.
Ik trok aldoor maar rasperige snijboonen. Een gans van het naaste pacht-hof hoornde
en hoornde, als koppigdronken... De avond was zoet wel, en teeder. Maar niet te
minder met een wrevel van onbereikten vrede, het mistroostig duren van eene
verwachting... - Dieper werd de lucht allengerhand aan blaauw-grijze
doorschijnendheid; de doom boven de over-Leische weiden werd dichter.
Tot op eens de maan, brutaal-groot en duisterkoperig gekleurd, vervaarlijk-vlug
aan 't stijgen ging.
Te zelfder tijd hoorde ik, als in eene verwachting, met een vreemden keel-klank,
benijpend en nochtans overweldigend schoon, “Over!” roepen. Ik trok voort aan mijn
snij-boonen, bang haast, óp te zullen kijken. Maar uitdrukkelijker ging den roep van:
“Over!”, met den klank van een vermuitende jongens-stem in een gebarsten glazen
toeter. En toen keek ik over-Leië, schroomvallig, en uitermate was ik beklemd en
verbaasd...
Dàar, boven de hooge, vaal-opklarende pooten en den dons-omhangen nek van
een kemel die, gestrekt naar den rijzenden licht-bal, zijne ijverig-prevelende lippen
hief; binnen groen- en rood-lederen korven vol stalen stik-werk dat als een gaêring
van kleine sterren glom, zat, recht-op, in eene water-groene wade, over-aaid door
de rosse glansen - gelijk heden ze waren, zoo eindeloos ongewoon, - der maan,
een wonderlijke vrouw, wier haar de kleur-zelve der maan scheen te zuigen en weêr
uit te ademen. Hare armen, paarsend ter holte der ellebogens,
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waren bloot en zilver-kleurig, waarmede ze, tot teeken dat ik nader treden zou, een
braam-twijg over en weêr liet gaan, waar een enkel solferig roosje aan bewoog en
cirkels werd aan 't beschrijven. Ook haar groot, kil-bleek aangezicht was naakt, waar
ik de indiepende vale duistering der oogen en de brandende duistering van den
mond zag, en waar-boven eene zwaar-roerende tiara rees die niets was dan duizend
groenen-gloed-uitzettende smaragden. Zij wiegde op den kemel die naar de maan
keek; heel haar pril en lichtende lichaam wiegde in reizende oranje-glanzen, naar
ze haar zwarte braam-lijn gaan deed tot wenkend teeken... - Naderen dorst ik niet.
Er was een bevreemdende verslagenheid, eene doove beheksing over mijn verloomd
lichaam gekomen. Ik dorst niet op te kijken haast. Tot het op-nieuw klonk, met braller
gebod, uit de stem als een gebarsten kristallen trompet in de laagte: “Over!”...
Toen maakte ik schromerig de ketting los. Ik wist, als 't ware, niet goed meer wat
ik deed. Mijne vingeren haperden bij het werk. Ik haastte mij nochtans, en zuchtte,
onwillekeurig. Nooit had mijn zwartend beeld me zoo groot en zoo diep uit het water
tegen gekeken... - Toen ik over was, zag ik dat ze reeds was afgestegen; haar dier,
geknield, lag in de zoden van den meersch, plat-koppend. Tippeteenend sprong zij
den boot in...
Bij 't over-steken leunde ze zoelend tegen mij aan, met een gilletje toen de ponte
aan-stiet op een oever-kei, bij 't landen. En als wij waren aangekomen vroeg ze mij,
teeder, met een warmen adem: “Draag me binnen huize, wilt ge? Ik heb niets dan
zole-sletsekens aan.”... Ik dorst niet weigeren. Zij lag in mijne armen als een warm,
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moê-wegend lammeken. Maar ik gevoelde op mijne voor-armen, benijpend, de
veerige drukking, dubbel, der dijën, ééne der twee borsten, heel even maar, aan
mijne borst, en een vinger-top kittelig aan mijn snor-baard. Toen bezag ik haar, in
het geniep. De glans der rozig-gestegen maan was in de groene, lichte zijde van 't
kleed blijven hangen. Ik droeg ze binnen, en ontstak mijn lampken, met eene talmige
onhandigheid en een vrees. - En toen ik mij omkeerde, zag ik dat ze nàakt onder
hare keerle stond, en het de glans, niet van de rosse maan, maar van haar lichaam
was, die straalde. Zij was naakt onder hare water-groene, door-schijnende keerle,
de borstjes hoog boven den breeden, staal-zwaren gordel die draken teekende, en
naar beneden hing langs voren, versmalde, en recht den kelk van den klaren buik
door-sneed om de binnen-lijn van beenen en dijën tot aan het smalle middel te
verhoogen. Graciel als van een heel pril meisje stonden ze op teenende voetjes,
die, bloot in de schaduw van het hangend kleed, duisterden en paarsten. Hare
smalle armen, zonder één juweel, hingen, en hielden als moede den wilden rozelaar
waar-van de gele bloem meêwarig verslenste. En haar ros-stralige hoofd, met de
zeekleurig-diepende oogen en 't felle mondje, bewoog, vol sproeten over 't
doorschijnend-melkige vel, onder de groene-zonnen-bewegende tiara...
- Zij antwoordde op mijn zwijgenden schrik:
“Vrees niet; ik ben niets dan de koningin van Scheba; al mijne schatten heb ik
den koning Salomo gelaten; ik kom juist van bij hem terug; thans ben ik niets meer
dan wat ik als 't hoogste mocht wenschen: de Schoone Vrouw. Ik wéet dat ik schoon
ben, en het is
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mijne eenige macht voortaan. Ik heb hem alles gegeven, 'dat ik alleen dàt zou zijn.
Salomo heeft het geleerd en heeft het míj geleerd; en hij sterft daar ginds nu, de
hoog-wijze, omdat ik niets méér ben dan dàt... - En nu ben ik bij u. Wilt gij de
eindelijke, eindelooze Meesteres niet ontvangen?”...
Laat me toe, dat ik hier stiller spreek, o brave lieden. Maar de koningin van Scheba
heeft me drie dagen lang, brandend en liefde-vol, onder-gaan. Ik was de goede en
schamele heer, maar: de héer; zij was de oppermachtiggevende, over-meesterende
en schoone, de prachtig-schenkende en blijde-ontvangende vrouw. Ik kende, aan
de diepte van eigen smarten en smachten, al hare geheimen. Zij leerde mij, aan
het branden of brallen van haar blikken, alle geneuchten kennen. Drie dagen en
drie nachten door-laaiden wij de wereld, waren wij de fakkel van de wereld. Ik heb
door haar mijn hoofd schoon gevoeld en gezien 'als de zon is; mijne armen waren
bij machte geweest de aarde in omhelzing te omriemen; en toen ze me zei: “ik voel
een huiverende kreveling in mij als ging ik van u een kindeken hebben,” toen dorst
ik, door de tinteling van vreugde-tranen heen, die me in elken traan eene
zeven-kleurige zon boven-machtig vertoonden, mijne oogen tartend en uitdagend
ten hemel verheffen. Ik was, in mijne steeds verzade onverzaadbaarheid, als een
bewust-blijde boom, die wist, dat hij voort-planten ging in vreugd, onder eene aarde
die niet beter vroeg dan te telen. Het was, drie dagen en drie nachten door, eene
steeds wassende razernij van voldaan en steeds herrezen genot, met de kennis
van het bereikbaar doel en het heil van de verzekerde belooning... Het
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was, docht mij, het hoogste. Deze vrouwen-liefde, met de blijde-aanvaarde, haast
zélf-gevonden wet der vermenigvuldiging: o bereikte Meesterschap op wat niets
had weten te temmen...
- Maar ten vierden dage, bij ontwaken, vond ik mijn koets leêg, en ik-zelf moede
en loom uitermate. Ik had als een gore zwoelte om mij. Ik was ten walge moe...
Ik bleef niet lang verwonderd, alleen te zijn. Opgestaan, zag ik door mijn
vensterken mijn ponte aan den anderen oever gemeerd, en wég den hoogen kameel
die haar gebracht had. - Ik erkende mijne dwaling en de faling van mijn betrouwen.
En ik was niet zonder te treuren, het harte hol, maanden lang, dat me aldus had
begeven wat ik dacht eindelijke beheersching te zijn. Ik leed onder de
onbestendigheid der scheppende gave, en dat zij niet langer duurt, helaas, dan een
vrouwen-gril...
o Treurnis, dat alle wereld-orde van een vrouwen-gril afhangen zou, van níets
dan een vrouwen-gril. Treurnis in den dorrenden geest, treurnis in 't hankere en
verwezen, 't loomende en onnoodige lichaam...
- En 't werden verdrietige maanden thans. De winter-avonden sleepten hunne
verveling door mijne schuur die ik zwart en onaangenaam zag. Over dag ging ik de
boeren wat helpen nog; 's avonds breide ik netten of vlocht wisschen fuiken voor
de paling-vangst. - De paling zelf ging ik soms naar de nabijë groote-stad verkoopen.
Het geld ontvangen, ging ik het thans verteeren in de slechte huizen, of ik er de
koningin van Scheba niet ontdekken zou. Want het was mijn pijniging geworden, te
weten dat ik van haar mijn hoogste vreugde genoten had, te meenen dat zij was
geroepen om die vreugd te
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bestendigen... - Vergeefsche moeite: geen flets sletten-gezicht toonde me de straling
dier groene oogen; de sterke en borstel-ruige wrong der rosse haren vond ik in geen
der vettige en armzalig-magere vlechtjes weêr. Ik was voor goed de weduwnaar;
de weduwnaar opnieuw van eigen illusie: van de hoogste ditmaal. Ik was uit de
bereikbaar-gewaande empyreeën neêrgetuimeld; nu moest ik maar gedoogen,
gelukkig nog dit te bezitten, dat ik het lot mijner schepping, de ongelukkige wet
mijner afstamming, de eischen van mijn nalevend ras, onderging...
En 't lang mediteeren van een heelen winter had mij overtuigd dat voortaan alle
poging ijdel zou wezen. Ik zou herworden den geweldenaar, de vernietigende en
onmeêdoogende natuur-kracht, vermits het heul-middel mij ontsnapte of geweigerd
werd. Ik zou weêr al mijne tegensprekende gevoelens schakelen uit de vernielende
ondeugd, die mijn wezen uitmaakte. Ik zou niets meer vragen, dan te wezen wat ik
was, in al mijne bewuste slechtheid, met het zwart verdriet in mij dat ik ze ooit bewust
geworden was...
Maar nieuwe pijniging bracht mij een lente, waarvan ik vreezend en verlangend
verwachtte dat ze me, bij 't stijgen der sappen, tot nieuwen natuur-toestand
terugvoeren zou. Ik had me vergist. Mijn lange bespiegelingen waren thans dammen
geworden, zand-banken waar de vloed op afschampen kwam. De natuur, de natuur
wilde niet ééns meer van me weten. De doem woog op mij; ik was de verloochende,
omdat ik getracht had den betere te zijn; ik kon me niet eens meer ongelukkig
gevoelen omdat ik te krachtig was; en de natuur gedoogde niet eens meer mijne
krachten op te porren...
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O, wat ik heb gewacht! Hoe ben ik me naakt in de zon gaan stellen, in het huiverend
benijden der slechte ontvangenis! Maar ik voelde mijne aderen niet meer zwellen,
mijn blikken niet rood meer worden, geen scheuten meer die door mijne armen
mijne vuisten als mokers hieven, of die de schrikkelijke en blijde pijn van mijn kuiten
waren. Een geestelijk bestreven, dat een jaar had geduurd, had al het oorspronkelijke
van mij afgescheiden. Ik stond, een verlorene onder de menschen; te krachtig nog
om een gewoon mensch te zijn, en die zijne krachten zelfs niet in de algemeene
tochtigheid der aarde kon voelen opgaan...
En de duisternis herbegon om mij. Het herwerd den blinden tocht door de dagen,
de vrees der doorspookte nachten. En 't schijnt wel of het sarrend seizoen in mij de
verschrikking wilde bestendigen: deze lente was razerig en stormig, vol misten bij
dag en onweêr te nacht...
- En zoo gebeurde het eens, o mijne schoone en teedere herinnering, dat ik in
bed lag te woelen als immer, loom van mijn looden leden en door-folterd hoofd dat
geen hoop meer kende. Ik roerde op mijn stroo-zak, mijn wijd-open oogen schrikkelijk
blind in den donkere, in eene beheksing die me martelde en haast eene vreugde
werd. - Ik hoorde dat het plots geweldig begon te regenen. Het werd een geloei als
van geheel de hel. Een donder-slag kraakte daarop als een ingedeukt deur-paneel.
De schicht van een bliksem scheurde mijne oogen door. De Leië voelde ik brobbelen
eerst, dàn huilend koken... Het was een weêr dat me huiveren deed onder de sargie,
gekweld als onder nieuw-dreigend onheil. Er kroop

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

268
kleverige angst over mijne armen. Ik bezat me-zelf niet meer, aldra, dan om het
scherpe gevoel van mijn onzaligzijn. Mijn hoofd was me hol en zwaar. Ik lag, haast
onmachtig, te rillen, onwillig tegen-over eigen nood...
Toen hoorde ik, zeer duidelijk, als geroepen binnen mijn oor door een schrille
kinder-stem: “Over!” Mijn ijle verbazing, plots gewekt, kon niets afdoen van de
zekerheid dat ik wel goed gehoord had. Toch bleef ik liggen onder de ruige dekens,
wrevelig thans, om wien in zulken nacht me mocht storen. Was het overigens geen
begoocheling?... Maar opnieuw klonk het woord, scheurde als het ware mijn
trommel-vlies, door-sneed mijn hersenen en mijn hart. Nog bleef ik te bedde
nochtans, al werd ik allengerhand menschelijk-vermurwd, te hooren dat het een
kinder-stem was... Maar - en nu begon ik reeds te denken - een kind, komaan, te
nacht, en in wélken nacht!... - Doch, aandringender, smeekend en nochtans
gebiedend ditmaal, en ten derden male: “Over!”...
Ik sprong uit mijn koets nu, keek door mijn vensterken. En ik zag,
niet-tegenstaande het pikke-donker, ik zag, kijk, een schamel kindeken staan, met
een heel grooten bol-lantaren, over-Leië, in 't wervel-stormend omkolken van het
orkaan. Het stond daar, danig natuurlijk als bij een milden zomer-namiddag, zijn
plets-bloote voetjes als een onnadenkenden glim-lach in de zompige en zwarte
aarde; het stond daar, argeloos en als 't ware van uitmuntend humeur, en bezorgd
alleen om zijn bollantaren, waarvan het de wiek na-zag en eventjes opdraaide. De
vlam scheen schoon en kalm over hem, vergeelde en verblaauwde de plooiën van
zijn recht-hangend blanke
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kleedje, over-roosde zijn oolijk-onschuldig gelaat, en rondde kleine klare welvingetjes
over zijn krullend blondgouden haarken. Het stond, en had als lol in zich-zelf. En 't
wondere: het stond daar, bij óm-zwiependen regen, als in de beschutting van een
ongeziene nis, als onder de welving van een onmerkbaren paraplu. Zijn haarken
bleef properkens in de krul. Zijn kleed ging niet plakken tegen zijne arme billekens.
En zelfs de bol-lantaren spetterde niet van vlam, noch schoot, noch verschoot. En
hij brandde kalm als in een koei-stal bij geloken nacht... Toch - alles in éen oog-wenk
gemerkt - was ik verteerderd, 'als 't hoort bij een mensch met gevoelens. Ik kreeg
compassie. Ik trok mijn kleêren aan en een grooten soldaten-mantel; stak den boot
af; had alle moeite der wereld om hem over 't woelige water, onder 't kraken der
wegende wolken, bij 't open-barsten der uit-spattende bliksems, aan de over-zijde
te brengen; mij te weren tegen een vóort-stuwenden stroom dien ik zelden aldús
gekend had. Want het was een echt duivels-weder...
- Het manneken, met zijne wondere blonde krullekens, trad lachend aan boord.
Ik zei, wrevelig: “Gij lacht nog, gij?” Hij antwoordde: “Ge zult al méer gaan lachen!”
Onder de ontketende furie der winden voeren we weder ten boorde toe. Het ging
gemakkelijker dan bij gaan, van stroom wege. - Als op eens de boot, midden in de
rivier gekomen, gekkelijk, maar vervelend, aan het draaiën gaat, aan het draaiën
als een tol. Hij legt de rivier in kringen als een geworpen steen. Hij schijnt op de
draaiënde zuiging als boven water te kolken. Hij draait; hij draait zot. De bol-lantaren
teekent razerig-
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vlug licht-cirkelen over 't vervaarlijk-zwarte water... Intusschen pletst de storm aldoor
maar neêr op mij met deukenden ijver. Ik stuw en stoot nijdig met den stuurboom.
Vergeefsche moeite. En het manneken aan 't schateren, aan 't schateren!...
“Hebt gij daar zulke leute meê?” vraag ik. En zijn antwoord: “Gij zult nog leute
hebben in der eeuwigheid, gij!...”
Ik ga weêr aan 't boomen, met al mijn geweld. De boom kraakt. De boot aldoor
aan 't draaiën maar. Ik span mijn bralste krachten in. De boom breekt. Het manneken
lacht, lacht, lacht. En het onweêr geweldiger steeds aan 't razen...
“Nu zijn we nog verder van het dorp!” sakker ik. - “Gij zijt al dichter en dichter van
het dorp,” is het antwoord...
Ik ontstelde van zulke antwoorden; maar het was te slecht weêr tot veel
bespiegelen. Ik vroeg, waar ik thans met de riemen trachtte den boot aan wal te
brengen: “Wie zijt ge, kleine, die me aldus aanspreekt?” Ik kreeg als antwoord niets
dan een monkel. Hoe ik me inmiddels afbeulde over het dobberen van de huilende
Leië heen: geen perijkel dat ik verder kwam!
- Toen zei hij in eens: “Wacht gij nog altijd den Meester, gij?” Ik schrikte eerst, en
dan zuchtte: “Och! En er van spreken in zúlken moment, bij zúlk een weêr!” - “Geef mij de riemen,” zei hij.
En zie, we gleden al met eens als een pluimken over den woedenden vloed. Hij
zat op het roei-bankske als een versch-gekleed matroosken. Nu zag ik heel duidelijk,
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in den lantaren-schijn, dat de regen een hand-hoogte om hem heen ophield, en
hem niet bereikte. Hij zat daar in een goed wollen, warm-droog tabbaardeken. Hij
riemde gelijk een jong meisje naar een zomersch lust-huis, terwijl we 't water
door-kliefden als 't mes den zachten geitekaas... En hij keerde rijzekens het
aangenaam-krullend hoofdeken naar mij, en:
“Gelooft ge aan den Meester?” was zijne monkelvraag.
- “Als gíj 't kunt, kan ik het óok,” gaf ik ten antwoord, wrevelig en gekwetst in mijn
kunst.
Maar naauwelijks had ik de spanen vast, of de boot ging weêr aan het draaiën
en kolken, en de storm ons op te zwelgen.
“Wie zijt ge, wie zijt ge?” gilde ik nu, plots beklemd in de foltering van mijne
schrik-wekkende onmacht.
- “Herkent gij uw Meester?” sprak hij, kalm thans, en zeer beslist.
“Ja, ja, ik geloof dat ik geloof; dat ik...; maar...”
Ik kon niet uitspreken. Eene oneindige stilte was over den vloed gekomen. Een
schoone ronde maan belichtte voor mijne verbaasde, en nochtans geens-zins
verschrikte oogen, den glim-lach der opeens-gezuiverde rivier. Weêr lag ze kalm
en ijverig-verwachtend als in de huiverige en spannend-schoone ontvangenis der
heerlijkste lente-nachten. Ik herkende, verhelderd-zelf en gansch omwonderd, thans
àl de boomen, en zelfs, onder een over-vloedend mane-licht, de stukken rogge en
de stukken haver, die 'k onderscheiden kon aan hunne kleur. De daken der huizen
stonden in hunne meeste gerustheid. De Leië was een blaauwe, omwaasde spiegel
weêr. In-eens was de
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geheele vrede herboren... De spanen legden het water in de schoonste cirkeling,
als bij een roerloozen middag ten laten voorjaars-tijd. Wij stapten aan wal. Ik droeg
het kindeken binnen op mijne armen, stak het lampken weêr aan; en het lampken
proestte en pruttelde eerst, en ik moest er aan prutsen, en...
En toen ik mij omkeerde was er geen kindeken meer. Maar er stond voor mij een
schoon en nederig Man, en Hij zei: “o Mijn machtige dienaar, mijn naam is Jezus
Christus!”’
- Christophorus zweeg. In de duisternis teekenden glimmend twee tranen de hoogte
van zijne juk-beenderen. Hij schoof dieper zijne handen in de pij-mouwen, en scheen
te huiveren.
‘En nu ga ik slapen, menschen,’ zei hij, en hij gaf ons elk een kruisken...
- O Begenadigde, en weet gij het nog hoe wij hem 's anderen morgens dood
vonden in zijne cel, in de oude schuur aan de Leië, de wijd-open oogen gekeerd
naar den vloed waar hem zijn Heer, waar Onze Lieve Heer hem verschenen was?...

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

273

Na-woord, ter verklaring.
DE GOEDE VRIEND VAN DEN SCHRIJVER:
Wat hebt ge daar een geestig boek gemaakt, en mooi!
DE SCHRIJVER:
Wat heb ik daar een treurig boek gemaakt, en slecht!
JANUS:
Ze zeggen dat ik twee aangezichten heb. Weet ik? Ik kan toch op mijn rug niet
zien!...

6 Februari 1908
FINIS
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Afwijkingen
Aan
August Vermeylen,
deze asch, mitsgaders eenige gensters,
van den dagelijkschen brand
des lichaams en des geestes.
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Binnen-leiding
Vóór de mensch tot kennis kwam, bezat hij, tot proefveld waar hij den rijken wasdom
der gemeen-plaats in zaaien zou, zich-zelven. Dit eigendom was een braak-land
vol harde keiën, en vol slakken die, zooals men weet, belachelijk-gevoelige hoorntjes
hebben, daar ze 't leven waar meê nemen...
- Als gij zult trachten, lezer in deze laat-komende eeuw geboren, u eenigs-zins
Adamisch te gevoelen, zult ge wellicht in dit boekje, als in een reis-gids, leeren, dat
gij niet de eerste waart, om u aan zulke proef-neming te wagen. De schrijver van
volgende stukjes weet zich-zelf te zijn een vóór-historisch proef-veld - men ontdekt
er nog alle dagen! - vol onverduwbare en weinig-voedzame keiën, en
waarlijk-al-te-gevoelige slakken. En hij is er haast fier om.
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Stervend man
(Als een belijdenis, eenigs-zins.)
De oude man zei, glim-lachend als naar eene verte:
- Zeker wil ik spreken thans, o kinderen die aan me staart, en ziet hoe mat mijne
handen lichten in mijn duister kleed, en zwijgt, en wilt niet angstig zijn; en gij, jonge
menschen, die met verre kudden komt, een neurielied op uwe lippen als koelen
honig, en veel en bitter-zoet verlangen; en ook gij, vrouwen die de vrome en zorgende
blijdschap weet van zoogende borsten; en mannen met rustend land-allaam dat
zwart-geteekend staat, en schichtig bliksemend, op den hemel; en grijsaards, gij,
die mijn wijsheid dragen wilt naar úwe wijsheid, als nieuwen druif naar ouderen wijn,
o gij die den ernstigsten glim-lach voert, en den zoetste tevens;
- Zeker wil ik spreken, waar gij nader treedt. 't Geluid mijner stem gaat door den
luisterenden lucht, als hoorde ik een enkelen, laten hommel. Ik wil tot u spreken, en
zeggen hoe ik leefde, ik die oud geworden ben en me te sterven gevoel. En mij is
een hope nog: dat mijne woorden zullen zijn als ploegen met blinkend hecht in uw
hand, o nederige menschen, en de herinnering mijner dagen een zaden-dragende
voren, lijnend door uw herdenken...
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- Zéker wil ik spreken... dit laatste;
- maar gaat even op zijde, eerst;
want ziet:
De getrouwe zeug van iederen avond verlustigt weêr, met stil loopen van hare
pooten in de veie wei daar-ginds, de laatste klaarten malve op hare huid, en wroeten
met nijveren flodder-snoet in 't hooge halmen-gras, bij genoeglijk knorren, - verlustigt
weêr, als te elken avond, mijn brekende oogen.
En ziet: veertien levende jongen heeft ze, waarachtig...
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Emmers water
Kort galmend, zonder na-schal of eenig dóor-trillen, als knallen luid maar
ónbeantwoord van een zweep-slag, en 't schoone, rijke barsten eener eenzame
klok doch in 't eenig geluid al daêdlijk gesmoord: - om mijn overfrisschend
ontwaken-gaan, vensteren open, en bínnen de schuivende zon als een schuine
zuil, deze goudene vrouwe-stem, daar-buiten...
Ik raad, bijkans in aarzelenden droom nog, een wonder gebeuren. Gaat daar niet,
bij 't luid-metalen bevel van een aarts-engel in zilveren kolder, de stoet der
zoet-monklende hemel-maagden ten danse der eeuwige zaligheid?... Eén klank
van goud als een glazen trompet in 't kort galmen; éen wijzen van recht geluid als
een vurige en zuivere lelie: ten nauwelijks-ontwaakten morgen aan 't zwenken, daar
plooien, droom ik, de tengere leesten in neigen en rijzen; en de lichte koelte die
huivert is 't waaier-bewegen van trage en te lange palmen. Zij draaien, traag, nauw
rakend van smalle zolen de groene zoden die morgen-malve zijn in omsluierde
verten. Rank op zijn teenen de aarts-engel, wiens stem om het stralend gelaat...
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- Maar rauwer, en schril nu, besloten met rollen van lachen en weder-lach uit een
diepere stemme: de vrouwe weêr die me wekte. En thans: de ellendige werkelijkheid.
Twee laaiende strepen licht die de oogen door-snijden en zengen; de dorheid der
duistere keel; en, als gebroken, de moeheid der polsen. En 'k zucht, dat een dag
me genaakt weêr, en áanslaat als 't vorderen van een rechter vol wrevel. Zal weêr
ze gaan wegen, de ontgoochelde betrachting van een doof-stommen plicht?...
-- Tot me daar gaat, over straat, de bezigheid der vroege uren.
De stemmen wisselen nu in gesnap en gesnater. Geschater ratelt, stoot pal zich
aan doffer gebrom dat verwijt, om weêr òp te gaan borrelen als plots-doorgebroken
fonteinen. Geklots van ijlende klompen op ketsende keien. Geroefel - geraden haast
meer dan gehoord - van zoevend-zwenkende rokken. En dan: het barstig
klank-botsen tegen elkander van ijzeren emmers ineens, en de ronde geute van 't
ronkende water...
- o Wasschende morgen-water; al-over de straat éen zwaaiënde sluier van
regenbogende water-paarlen, geslierd en cierlijk ontwonden uit den rooden bloei
van bloote armen; lustrale blijheid gezwierd uit ontwaakten dag over half-nog
sluimerende aarde; aanzwellend zwiepen van veerige kracht over 't druilend gezicht
van de wereld; o sterkende doop die redt uit de zwarte machten, en moed geeft te
leven...
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... Ik nog in bed. En nauwlijks geweken de heerlijke maagden-droom van 't dralend
ontwaken. - Maar de emmers water, het klaterend-kralende water dat zwoegend
zwenkt en aanzoeft en ritsel-zabbert al-over de straten, en zijpende na-zingt in
kleinen deun, en heerlijk naar boven geurt dan in beurende koelte; tot weêr,
gezwollen uit nieuwen zwaai, naar de ronde der einders het forsche gezwalp gaat
ronken en zwiepend fluiten en zingen daarna van luttel-zijplend gedruppel; o emmers
water des nieuwen daags die me maakt, bewust, tot me-zelven!
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Avond-harmonica
Harmonica-der-zeven-weeën, drenzend-zingende harmonica, schrijnend lied met
iedere noot eene wonde, klacht die schrilt en nijpt in deze onweêrs-avond, zoo
pijnlijk-valsch, zoo pijnlijk-valsch: waarom hebt gij gezongen, harmonica die zoo
treurige leute zingt in den avond; arme harmonica als een menschen-hart; harmonica
gelijk mijn bitteren en moeden mond; harmonica, o, der zevenweeën?...
- Heel de dag is geweest als een hol huis om mij, álles éen dreunend om-rondend
geruisch, iedere beweging een zinderend gezoem in mijne ooren, een na-trillen,
kring aan kring, in de klok mijner hersenen.
En nu, in den gezakten avond die een onweêr broeit, ik, nauwelijks buiten gekomen
in die ledige stilte, die me stelt, als ijl opgeheven, en gegroeid bóven de aarde: nú
die zang van eene harmonica in de handen van een of anderen koeiër die zijn
vredig-zijn, of zijn fantazie, wil zeggen in deze schampere tonen...
- De avond is leêg en moe. De pacht-hoven zijn geknield in de doove grijste. De
hagen zijn stil.
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Maar ík ben niet stil, en die wrange harmonica is niet stil. Ik zoek angstig een vrede,
eene vrede... - Een harmonica schrijnt gerekt, als tonen gestrekt in pijne; zingt
angstig een vrede, een vrede vóor nieuwen angst: harmonica als een menschen-hart,
arme harmonica-der-zeven-weeën.
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Stil-leven
De pas-gewasschen keuken-tafel is nat nog in de gleuvige reten, en klam tot op het
been me der huiverigvoelende hand. Er gaat een meisje voorbij, dat magere
sleutel-beenen heeft onder een dun zwart jurkje. De zaturdag is weenend van de
daken, en de straten zijn vreemd ijl. De hoeven van een paard zijn als rijdend naar
een geheim gevecht.
Ik luister...
- Maar gíj zijt, die me troost, waar ik me keeren kan naar úwe schoonheid, o tinnen
schotel van verschoten blauw dat grijst in stoffig glimmen, en draagt, getaand in 't
spiegelen van uw vlak, haar wazend beeld: deze beurschende perzik...
De muur is grauwend als oude doods-kaarsen. Een nijdig mes dreigt op de tafel.
In een dik glas staat verschalende wijn.
Maar gíj zijt, die de herfst nog niet gesloten hebt achter nauwe en plompe deuren,
o perzik en o schotel, en die zegt dat me nog vrede wachten kan...
- De venster-ruiten rillen rammelend, waar een ossenwagen voorbij-sjokt. Het huis
is nat zwijgend. Ik verschik de plooien van mijn kleed niet.
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Verzwegen verhaal
Hoe zou ik verhalen dit avontuur; hoe zou ik niet zwijgen óok dit avontuur?...
Het was (maar de glim-lach uwer schoone jeugd, kent zulk weêr-spiegelen niet,
noch het koppig na-leven en weêr-leven in lastige hersenen van zúlke gestalten),
het leek me te zijn 'lijk het beeld dat bij-bleef, zoel en aantrekkend, uit de hitte der
koortsen, van toen ik zoo ziek was.
Ik lag in het diepe bed, en scheen me-zelf zeer vreemd en níet me-zelf; toen vroeg
ik aan mijne moeder om een spiegel, dien ze mij reikte; ik zag: de gele sponde
achter mij áan glanzend, de witte strakke lakens, twee kaarswitte kussens
recht-hoekig achter mijn rechten nek. Maar mijn hoofd zag ik - dubbel: twée gelijke
koorts-hoofden staande in 't zwoele bed; en, paar-gewijs, die vier holle oogen die
glommen en glazerig staarden, en de twee felle monden met míjne lippen die laaiden,
het hooge branden der vier blinkende juk-beenderen, en mijn duister-uitstaande
haar als een welvige brug van hoofd tot hoofd, en mijn voor-hoofd: dubbel...
En vaak gebeurt het dat ik ze thans weêr ontmoet, staar ik lang in een spiegel,
en zelfs bij de echtste vreugd:
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die twee meêwarig-schoone en koortse-heete hoofden die míjn aangezicht dragen;
en dan zie ik mijn aangezicht weêr niet, en alleen díe gelaten, deze maskers die
mijn gelaat dragen uit een herlevend verleden, in 't kleed mijner geleden ziekte. En
mijn dagen van thans, mijn gezondheid en stevige gerustheid van tháns: ze schijnen
alleen nog te zijn, wachters om eene heilige eeuwigheid, alleen nog te wezen om
te waken op, om te dragen dit dubbel-beeld, dat twee-broederlijke beeld in 't éene
gewaad van het verleden, dat is het gewaad van morgen misschien, mijn wezen
voor altijd, misschien...
- Zoo wast me weêr, en eender, bij dezen nakenden na-zomer, na een winter van
het wildst-uitspattende leven en brutaal brallen als nooit; na den schrijnenden angst
van een geniepige lente; na deze laatste dagen als ooft in een koele
na-middag-kamer waar buiten kookt de zon: rijst weêr de herinnering aan het
avontuur dat ik u, mijn kind der steile steden, arm hoofdje dat vreemd luisterend zijt,
o, niet verhalen zal: van een kleinen, grijs-huidigen en kinder-jongen sater dien ik,
in de spanning van de pijnlijkste uren, ontmoette den vorigen herfst, ten boschkante...
Hij leeft weêr, wáar ik me keere, treurig een beetje en zoo schuchter-wendend en
gaande; ik zie hem in al de daden van mijn dag, en naast me aan de tafel der
eet-malen, - en tháns, dat ik van hem zal zwíjgen...
Hìj is 't geworden, die mijn leven voert, en ik verzeker u dat ik niet vreugdig ben.
Ik gevoel nú dat hij aanwezig was, toen we van winter slempten in de
jammerig-desolate ontuchten, en dat hij zag in mijne oogen toen deze lente
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mij ernstig miek. - Thans loomt en zinkt de zomer, en naar mijn mond neigt wéêr
zijn vochtige kus; en 'k weet vermoeid dat ik hem weêr meêlijdend en hartstochtelijk
beminnen ga...
- Gij rilt?
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Klokken in den sneeuw
o Waren 't niet uw zoelende armen om 't huivren van mijn looden hoofd; had ik uw
mond niet tergend aan den rand van mijn oor dat begeerig is van uw dralend
lippen-aaien; sloot ik mijn oogen niet onder 't broeiïg tegen-gloeiën en kozend
wachten en vlammend wegen van uw adem: de sneeuw daar-buiten, me-lieve, de
sneeuw...
- Al is het geen verbazing geweest. Een al te diep bed bereidde zulk ontwaken.
Sneeuw-stilte miek dit hoofd tot holle stolp. En de dag lángs is het niet beter
geworden: de kamers vreemdlijk groot voor de óngewone blikken, en gij, me-lieve,
wel wat ál te gewoon, wel hèel vrìendelijk-gewoon bevonden in den óndagelijkschen
dag. Geen boeken hier, dan sommige van die vervelend mistroostige verhalen. En
onder uwe sussende kussen, toen ik aan 't huilen ging, 't gevoel van wee en zoetheid
des gewilligen drenkelings in een dooden vijver...
Een dag van onverbaasde vreemdheid, van afgetrokken vertrouwdheid in dit
verdiepte huis, met deze ijzig-killere meubelen; eene beminnelijk-geniepige
vijandschap van alle dingen... En waren 't niet uw zoelende armen...
- Want het sneeuwt daar-buiten. Het witte huis wordt duister in den zacht-aan
wassenden sneeuw. De vensters worden grijzer op de vér-gezichten. Wij zinken
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langzaam, traag gezogen in de dons-blanke aarde, behuifd van de ros-grauwe lucht
vol vlokkig-wollen logheid. Waarin, ten tuine, de zwarte spar, bezwaard van smalle
hoogten sneeuw aan elken tak die lengerhande lager hangt. De vertrouwde merel,
éenig angstig en melancholisch leven, en 't spijtig-schendige teekenen der zes
uiteen-gezette teenen. En hier-binnen voelen wij, niet waar, dat wij heel langzaam
zinken, als een vierkante glazen kooi die deemsterend zinkt in zee.
(o Dit koppig beeld: met wijd-open oogen dalen en dalen, diep, door stil en
donkerend water)...
- Wij zitten aan den kalm-gloeiënden haard, en, omdat ik gehuild heb, glim-lach
ik in strakke onbeweeglijkheid, eene gladde pijn die rijst in mijn rug, en ik zucht nog
even met gesloten mond, en zie een kleinen vuur-glans vegen over een venster-ruit.
De staan-klok hapert razerig. De muren wijd en duister; en, venijnigdonker brandend
aan mijn vinger: een smaragd... Maar uwe armen zijn werkelijk weelderig, en hun
plooi van weeke zoelte; en was het niet uw wakke mond aan den rand van mijn
wrevelig oor, van mijn begeerig, maar eenigs-zins wrevelig oor...
Want hoe zou ik niet gelooven, lief, dat ge me werkelijk troost? Het komt immers
van dezen sneeuwen dag, daar-buiten, en geens-zins gìj zijt het - immers zoo heel
gewoon gebleven, en zoo moederlijk sussend van ‘malle jongen’ binnen den
zelf-wellust uwer zwoel-sluitende armen, hier en heden in de ónalledaagsche
bevreemding van deze kille meubelen en de talrijk-herlezene boeken en de giftige
grijsheid der stijgende muren, - neen, gìj niet die me aldus...
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- - Maar opeens, in de vochtige lucht waar de avond in gaat wegen, in de klam-wollige
lucht vol onroerende stilte, in de lucht die wiegend ontzijgen de pluizen
aarzel-vlokken, de blauwende vlokken van sneeuw, daar openend gaat de zindering,
die breekt en stokt en schijnt te wachten, de luisterende huiver-zindering, de kristallen
trilling, heel verre, van nauw-tonend, van ronder-naderend, van, weldra, pril-rijp
klokken-getamp. Er zeeft, traag en allengerhande, een teeder-keerende spel, bij
telkens aanzwellende poozen, van klank door de grauwe watten lucht-tent. Er gaat,
van klank, een zoelig-blazend ademen over 't malvende aarde-kleed, waar sneeuw
schuift, aan 't korrelen en ebben.
Een tak weegt, beraden, zóo aan de sparre, dat een gescheiden klompje,
ijzel-glinsterend, geluidloos ten gronde uiteen-valt. De merel luistert, scheef-kops.
En het schijnt, in vroom-beschaamden ijver, maar zoetelijkblijde, te rijzen naar ons,
naar over ons huis, al nader en nader en...
- Ja, hou me in uw zoelende armen, lief. Wilt ge ze alleen wat minder-dicht sluiten,
zeg? Uw adem is op mijn oogen heel kozend; alleen maar wat schroeiërig, zie je,
als bij erge verkoudheid. Zijt ge al erg verkouden geweest?...
Wend daarom het hoofd niet af; pruil toch niet, melieve. En - luister liever met mij
naar de klokken, die wiegewagend leven in den sneeuw... Gevoelt ge 't?: Ons huis
zínkt níet meer...
o Me-lieve, aldus in uwe armen te luisteren naar de
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pen in sneeuw-lucht; de zalige klokke-klanken die bevend cirkelen om 't schoonere
huis; de blijde en bloode geluiden die gaan aan de wanden als lampen in matte
bollen. Zie (ontsluit toch uwe armen wat, bitte): aan dichtere muren erken ik glanzend
de platen... Bezie me (heb ik werkelijk gehuild?) dien gekken merel wippen
daarbuiten!... En de lucht is heerlijk als door-licht albast, als 't hooge deel van een
gelige was-kaars (uw mond van mijn oor, wil je!) waar de kleine vlam uit brandt...
(Hou toch op, aan mijn oor te knabbelen!)...
- - De klokken. Ik weet niet, maar er is als een ronde toover geboren in den sneeuw.
De schoone droomen voor van-nacht, me-lieve, van deze klokken, zinder-tampend
door den slaap... Wilt ge even opzij gaan zitten? Wat méér nog, asjeblieft: dit boek
nog even door-bladeren, gezellig...
- Hoe, ge huilt nu, gij?
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Felp
Pier-Francesco! Hoe noem ik u nu en aldus, daar ge in mij opleeft uit welk ongekend
verleden?...
Mijn grijzelende vingeren, nauw durvend, over 't oude felp van dit kleedje, in den
donkere, - bij wachten. Ik wéet dat het molle-grijs is, en men een brand ziet door de
verwe gelijk men na-glans van een gloed bemerkt in stervende asch. Het ligt hier
aan den hoek der tafel, klein en vierkant over het koud en dood mahonie, en mijne
hand kan het bereiken zónder zoeken, strek ik ze even uit in den duistere, heel
even, zonder de mogelijkheid van een schuivend geluid in de verplaatste plooien
van mijn kleedsel... Mijn koel-klamme vinger-toppen hebben het aangeraakt, en...
Pier-Francesco!...
- Ik volg de lijn der ingediepte ciseleering. Ik wist dezen granaat-appel tusschen de
open-vallende bereklauw-blaêren, en 't cierlijk stijgen al weêr-kanten van buigende
lijnen, die openen en neigen en samen-slijpen tot een kelk. Langs onderen breken
aan weêrs-zijde de wegende guirlanden. En over 't zoete borstelen van de stof
glijden mijn vingeren, voelen de diepten die ze niet peilen,
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glijden in den donkere over dit oude, oude felp, dat levend meê-geeft of streuvelt
van rijzende zijde.
Pier-Francesco!...
- Ik wacht hier in de ijlte. Ze moet gaan komen. Het zal me een avond zijn van
pijnlijke fierheid. Zal ze me nóg beminnen, als de gevreesde anderen haar
loenschoogend bewonderen gaan in dit romantisch feest?... Ik heb geen geloof
meer in me-zelven. Ik weet: ik zal onder-gaan; ik zal...
o Pier-Francesco, mijn onbekende broeder, gij hadt wellicht een wam-buis aan van
dit molle-grijs felp met cierlijke granaat-appelen, dien avond dat ge onder gulden
lucht, bij den spichtigen dans van stoffige laurierblaêren die schaduwen teekenend
waren aan uw wang; Pier-Francesco, in uw felpen buis, gij die uw lippen beet van
spijt, dien rood-gulden avond in 't oudste verleden, alleen onder zoovelen, toen...
- Mijn klam-koele vinger-toppen hebben 't oude felp begleden...
- Pier-Francesco, staat ge aan mijne zijde?
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Dood van Salomo
Onder-donderd van dof-ronkend roffelen, kort en met pijnlijk horten, der trommen
in 't helmend gewelf dat, boven kelder-kille kameren, het schraagde: het
hol-door-daverd terras, dat, over 't olie-doorweekte wit-marmren plaveisel, de paarse
en gelende wegen verlegt van een log-roode zonne.
Dáar, uit de klamme zalen, gerecht op de bleeke leden der vrouwen; langs
plots-doorlichte vertrekken waar staakten de dansen en 't wiegen van vuur-roode
keursen; door doove slaap-steden, daar duistre tapijten zwegen en de angst rees
der beenen, recht, van wijdoogende wijven; aan 't flitsen voorbij van rondassen en
kolders die om reuzen-gestalten van krijgers stonden, onroerend, ter lange wanden;
al-over het druppel-bezongen albast van een tuin-plaats waar pauwen, rond
zondoorzinderde zuilen van onyx en 't regenbogend watergestuif der fonteinen óm,
de pracht van hun lage staarten sleepten in goud-pulverend avond-licht; en dan,
bonk bij bonk door den duisteren trap-gang den beenen zetel die zwaar was en
roodend van Scheba's goud, ter glanzige kromming der bronzende dienaar-schoften:
de Koning, rijzend dáar de wit-blauwe gestalte op 't paarsen geel-beveegde terras
van het Westen, hol over de kille
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kameren waar ronkten en bangelijk zwegen de roffelende trommen.
Moe nu waarden zijn oogen, gezonken in looden wallen, onder de rechte vlechten
van 't purperen haar, wijd over de vlakten. Was hij een koning nog, die zich voelde
te huivren in magere dijen, die te beven wist zijne vingren waar draaiden de ringen,
en zat in zijn kleed als de dorheid van 't riet dat geknakt is?... Zijn baard bewoog
aan zijn kin, daar hij, trage, noemde de namen, éen voor éen, en al starend van
heuvel tot heuvel, (óm van de stad, die walmde, zeven in cijfer): Astoreth, god der
Sidoniërs; Milchom, der Ammonieten; Kamos, der Moabieten, en zwartend in 't
Zuiden, Molech aanbeden van Aithiopiërs. Zij stonden, gegoten uit goud en 't vunzen
van zware metalen, in reuzige beelden, als wachters ten kreize der einders, daar
hij ze had gerecht om der wille der volkren. En éenen zweeg hij binnen zijn mond,
die rees in het Oosten, en leek door-laaid thans van laatste felheid der zon, en was
hem geweest de schrikkelijk-duistere god van zijn vleesch en zijn driften.
Was hij een koning nog? o Kinderachtig-weêrbarstige gedachte... Bij beurte
ronkten en hortten de trommen die daverden door zijne voeten. Hij zag de stad
verschromplen in donkrende walmen, onder de bonkende goden-lijven, pal en koppig
gerecht op den log-rooden avond. En verder was 't de woestijn die hij zag, die het
Westen oneindelijk breidde: kokend de dobbrende golfzee van zand, smoorlijk
stovend in 't waggelend loomen der zon, die zonk als een berstende vrucht, waar
spettrend gloeiende zaden uit spatten; die zonk in de zwoel-
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te der goud-doorzegene groene en purperend-blauwe en lood-doorbalkende ijlte;
die zag in zijn aangezicht, in Salomo's groot aangezicht, en van koper beglansde
zijn oogen, en aan-blies zijn wangen zóo als men ziet de huid der smeden in
blakende smidsen.
Was hij een koning; was hij een koning nóg?... Hij staarde in het Westen, en
traaglijk-zeker wies in zijn ziele herinnring, 'lijk de ebbe die zwelt door de stroomen.
Als tochten trad ze hem toe door 't wuivend geweef van het guldene stof-rag.
Aan-donkrend uit wankende verte kwam schuivend ze nader tot hem, en ging hij
verkennen gedachten en daden. En, zoo ze waren gegaan, de daden en schoone
gedachten, in hun donkeren sleep die verblankte al naar ze verzwonden: zóo
doemden ze thans, zóo doemde hem thans herinnering als de dierste der stoeten,
waar al-wéêr hij zat ter terrasse bij 't zwalkend zakken der zon en voor 't laatste
misschien, - als den tocht tegemoet, die, voor goéd geweken in 't Westen, hem
twijfelen deed voor 't eerst aan zijn koningschap, toen zíj was heen-getogen: de
koninginne van Scheba...
Thans wist hij het weêr, zoo 't verdween en opnieuw hem rees in 't begoochlen:
al naêdrend thans wat, verwaasd in de oneindige zanden en 't doode licht van de
nachten, gedragen had tot over de randen der wereld zijn snuivig-hunkerend hart.
Hij wist het, en zag dat het dichter leefde en rooder vlamde, naar doodscher lood
doorkerfde de diepere zon-vrucht: als een vurige slang die sluipt in het licht der
hoog-gestokene toortsen. En weder zíj, op den eersten kameel, in 't door-zichtig
gewaad van groenende zijde, waar de bloedende stralen
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in toonden van dieperen schijn en zieke grijste haar vleesch dat, beurschend als
lam-rijp ooft, hem te heviger stak met begeerte; zij, haar wezen de strakke, te witte
lelie in den harden brand van de haren die donker mieken de lillende zon-dood; zij,
gesloten de wétende oogen, de lippen gebeten al-binnen (hij wist het) van spijtige
tanden; maar recht de rilde gestalte op de uitbreedende heupen, en moede-getoond
alleen de hangende handen, waar vlekkend aan iederen vinger 't gekruip der
zwartende scarabeeën; - zij, ten hoogen, prevel-lippigen kameel, en alle juweelen
gemeden; ongenaakbaar alleén voortaan in de oneindlijke schaar der dienaren en
groote geleide van muilen en wagens en talrijken stoet die haar na-ging in 't Westen,
waar ze verzwónd, - waar ze doemde weêr óp voor hem in de stervende zon...
En Salomo wiessen tranen in de oogen; en over zijn oogen, en over zijn hoofd
en purperen manen hief hij zijn kleed, dat hem zwijge begoochling. Want déze vrouw
had hij bemind als niet éene vrouw, en zijn nek had ze gebogen 'lijk bliksemen
knakken den top van een ceder. Hij rechtte zijn kleed tusschen oogen en einder;
hij neep de moede en schroeiïge schalen; nu hij te sterven wist, trachtte hij in nijdigen
wil 't herinneren te smooren. Was hij niet zondig geweest in het oog des Heeren?
Zou geene vroomheid thans hem wasschen van vuige mensche-gedachten, van
valsche verbeeldsels die hem verdoken het eindlijke Licht?...
Maar zij, zij was in hem, zij bleef en leefde en wiegde in hem als bij 't eerste
verschijnen. Zij stond voor hem, zoo ze was gekomen uit Scheba, en een zeer zwaar
heir was haar, met keemlen die droegen het goud van Ophir
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en het hout van Almuggin en de verwonderlijk-groote robijnen, naast ongekende
aromaten die vreemdelijk-zoet en bijtende waren. Zij stond, hare smalle voeten recht
op de bleek-lange teenen, banden van edelgesteent boven de enkels ter kuiten
gerezen, in den oranjen en purperen mantel die, aan polsen en schoudren gesnoerd
en gespeld, waar ze omhooge hief hare handen, toonde als rijzend uit pril-tonige
morgen-zee een waaier-vlucht van wiekende vogelen. Zóo kwam ze tot hem, en
sprak geheimig tot hem al wat in haar hart was, en, prijzend zijn wijsheid, beproefde
zijn wijsheid aan vreemd-roerende raadselen.
En toen ze gevraagd had:
‘Wat is dat pijnen baart daar het van heil doorrilt?’
dan had Salomo gevoeld, dat hij de Koningin van Scheba beminde. En toen had
hij gezongen, ten monde zijn lied als een zwierende zwerm van dronkene bijen, den
schoonsten zang van zijn leven: ‘Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij
prinsen-dochter. De omdraaiïngen uwer heupen zijn als kostelijke hals-ketenen,
zijnde het werk van de handen eens kunstenaars...’
En - een avond als dezen, toen was ze gegaan. Daar hij stond, hij Koning Salomo,
op het witte terras, zijn hart en zijn oor door-bonsd van de ronkende trommen die
's avonds de dansen meten van priesteressen; en zijne oogen waren berezen van
eendere tranen als tháns, dat hij zuchtend zat, en wist dat hij stervend was, en te
arm zelfs om mensch nog te heeten...
- Zeer laag was de zon nu: ten zwart-bepikten hori-
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zon deze eenige veinzende strepe. De stad was éene doezeling van asch-grijs, en
zwegen de lagere, prevelende terrassen. Van de torens zong, einder naar einder
toe, het slaap-lied der bronzen bazuinen over de stad. Plots staakten in-eens, bij
dofferen plof, de rofflende trommen.
Toen rees een ontmoedigd gebaar uit de hand van Salomo. ‘Vergeefs, vergeefs,’
stamelde hij en zuchtte; want een weder-woord was uit zijn hart: ‘Kom haastiglijk,
mijn liefste! en wees gij me gelijk een ree, of gelijk een welp der herten ten berge
der specerijen...’
Dan daalde hij, wegend, trede voor trede de trappen neder. De huivering rees
naar zijne tanden, waar hij 't allerlaatste purper der zon bezag: - ‘Ik ben geen koning
meer,’ sprak hij een man toe, dien hij vertrouwde... - ‘Ik voel me geen mensch meer
haast,’ zei hij den dienaar die uit hem kleedde. En troosteloos ging hij te bedde, en
bad den ganschen nacht.
Den volgenden morgen ontsliep hij met zijne vaderen, en werd begraven ter stad
van zijn vader David, en Rehabeam, zijn zoon, werd koning in zijne plaats.
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Uit een ouden brief
‘... Een gulden lucht regeerde, effen welvend als de binnen-zijde van een
geel-koperen stolp; want de avond daalde onmerkbaar uit de traag-verplaatsende
zonne, die uit een witte middag-kim vergleed naar de purperen nokken der
zuiver-geteekende Wester-wouden. Heel de namiddag was wonder-stil geweest:
een wrokkige stilte onder den onverschilligen hemel; een stomme tergerij naar de
impassibel-blankglanzige lucht; en 't draven van ons paarden, dof vallende de
hoeven door een vette aarde tusschen de mager-hooge populieren der ongewone
lanen, was als 't herhaalde vuiste-stompen van wie, waanzinnig, zou worstelen
tegen een dooden beer, zijn woede deukend in de lenige pels.
Geen haast dreef ons, maar ik weet niet welke onrustige nijdigheid. Mijn makker's
sporen hadden de flanken van zijn gele merrie zóo gepord, dat een dun beekje
bloed den weg teekende waar we hadden gereden. Geen ergernis was me ooit, als
die van mijn mantel-zak, aanwippend achter mijn rug met telkens een moe plofje
op het kruis van mijn zweet-glimmigen ruin. De zwaardravende dieren hadden me
nooit zoo traag geschenen; nooit zoo lang de wegen van Bohemen, duizend-malen
doorkruist nochtans in jongere jaren, en vóor ik als
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vaandrig den keur-vorst volgde. En toen onze dienaar, waarvan 't vierdubbel
getrappel achter ons aan, als het blij getiktak van een houten klok het oor met zijn
regelmatigheid klopte, - toen onze roode dienaar van éten sprak: het speet me
naderhand, maar mijn rijzweep striemde krullend om zijne rechter-laars...
Aldus, van den laten morgen af - we hadden zwaar geslapen, een loggen nacht
lang, die, zei men ons, zijn zwarte zwoelte doorflitst had gezien van sprakeloozen
bliksem - de onachtzame uren dóor die zwijgend ten hemel stonden geschreven;
onze oogen zóo moe van matte éen-kleurige klaarte dat, loken we onze wimpers,
deze vol paarse bollen hingen: zoo waren wij den avond genaakt: een laving, had
ons gesloten verlangen gehoopt; maar blíjvend de desperaat-eenzelvige, helderkalme
gevoelloosheid, die klopte in onze ijle hersenen als den onverschillig-nijveren
doods-worm in een beddehout.
Van 't nutteloos ijlen ter lastige wegen, kwam ons ergerend tobben vroeger ter
herberg aan, dan 't we den hospes aan hadden laten kondigen. Zijne haast in de
onverwachte overrompeling van gelag-kamer, keuken en stal, maakte wrevelig onze
woorden tot hem, die bedremmeld neigde en stotterde. Hij had ons niet vóor den
nacht verwacht; en het was geen zes ure. We zouden lang nog wachten op 't
onvoorbereide maal.
De beenen lang uít in de hooge laarzen, om een kachel die dood stond midden
in de huiverige herberg, hoorden wij hoe holler klonken de trappel-stappen der
paarden, waar ze de klinkers betraden van den stalvloer. - Een kieken gilde, dat
men keelde in de ijle
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lucht. Een braad-spit ging aan 't malen: een piep en een knars, bij beurte, met
iederen zwong-draai. Een pompe ronkte en gilde, naar hief of daalde de stange. Er
ging fel-hamerend een hak-mes op een kap-blok. Het waren alle geluiden vol
goed-gemeten, bewust-geregelden ijver; het was spoed op mate. De honger die,
ineens, holde onze magen, en 't spijt om 't mislukte verwachten dat onze verveling
de afleiding van goed gelag en behaaglijke rust had voorspiegeld, leden een
marteling bij 't gelijkmatig ijlen van deze gasthof-bezonkenheid.
En wat onze oogen zagen bracht de aandacht niet af van wat de ooren kwelde.
- Buiten een slapenden ossen-drijver, was leêg het vertrek. Hij lag, het aangezicht
ter zoldering, de zwarte mond open in het flets en gezwollen gelaat, als een
drenkeling. Zijne oogen doken onder roetige dammen vet; zijne dikke handen hingen
paars aan de slakke armen; bij 't adem-halen drong telkens zijn buik tegen de
log-houten tafel, waar, in een dik-ribbig glas, schaalde een bodemken blauwrandende
wijn. En door zijn te elken malen oopnenden neus blies hortend en jammerig de
zwaar-geladen luchttocht... De walg dreef onze oogen naar ander beschouwen. De
toon-bank toonde op 't giftig-grijze lood de buikige kruiken. Van de teilen aan den
wand zongen schetterend-roode hanen, of kraakten nootjes de lollige papegaaiën;
ook waren huisjes daar, met bolle langstaartige Chineesjes. En boven den haard,
waar zwart glom de geut-ijzeren schouw-plaat vol arabesken, neigden drie
pauwe-veêren; waar over 't citroen-gele Syrische gaas, dat een hobbelig spiegelken
dekte, snorde een logge hommel die zocht naar zijn gelijkenis... Het was de
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desolate en vijandige volheid van alle gelag-kameren, de bittere ijlte van een te
gemakkelijke gezelligheid.
En, als we keken naar buiten, door de ronde ruitjes, waarvan kringde een gestolde
rimpeling om 't dieper kleurige midden-punt: wij zagen, vervormd en gedrenkt van
wisselend-rozige en -gelende en -groenere tinten, over de binnen-plaats met harde
keien, de hostiel-dikke meid wier worstige vingeren plukten brutaal de lang-halzige
kip; een slungelige jongen die, zijlings neigend, akers water ter keuken zeulde; de
schonkige stal-knecht die wiesch een paard, en 't schopte op de schenen. En in
ieder ruitje, donker-brandend in 't midden en buigstralig glimmend waar deinde het
glas, de dood der dralige October-zon, die eindelijk ten einder te veinzen lag.
Wij dronken den zwoelig-suikerenden wijn, en vonden geen woorden te spreken.
Het drenzend vervelen werd een behagen, haast. Ik voelde met aandacht een kleine
hoofd-pijn aan mijne slapen kloppen. Ik had in eens een enorm pleizier bij de
gedachte dat de haan áf kon springen van 't pistool dat mijn vriend zorgvuldig
beschouwde. Tevens dacht ik aan een schoon-oogige vrouw, die in mijn hand had
gelezen de heerlijkheid van een avontuurlijke toekomst...
Het maal dan werd binnen-gedragen. Mét was het geheel donker geworden, en
een schraal meisje bracht ter tafel, hande-beschut, de flambeeuwen waar
was-kaarsen knetterden. Op-eens, de donzen klaarte over het geel-witte linnen; de
vaste gouden genster op 't zilverwerk; de lange room-blanke licht-glijdingen over
vaten en teile-randen; en een aarzel-schuchter genoegen, een
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vrome blijheid haast; de verzekering eindelijk, en toch nog een twijfel, van een vredig
dag-einde. - Wij zaten aan. Het pijnlijk-lijdelijk gelaat van 't magere meisje trad
bleek-blikkend aan achter den damp van een grooten kom, dien ze droeg... Onze
honger walgde echter aldra van een al te zoete vlier-soep met groote brokken slap
brood, te meer dat we in den rug het hinder hadden van 't gefezel en 't dof
kaarten-ploffen der twee mannen - den waard en den ontwaakten ossen-drijver die aan 't spel waren gegaan, en, ongezien, deden alsof ons leven de inzet van hun
tuischen was. En ik voelde een killen huiver door mijn rug, als plots, ingenomen
waarschijnlijk met winnen, éen van beiden in een grof-luiden lach schoot...
Het runder-gebraad echter, ter tafel gedragen, terwijl in den kachel de bolle meid
met bloote armen een groot, weldadig-knetterend houts-vuur aan-maakte en dik-lippig
aan-blies, bracht de heilzame daad van zijn warmen geur en den wreed-blijden
wellust van zijn leekend bloed, waar het vleesch in lange sneden lam viel onder 't
vliemend mes. De honger, van de warme soep aangekitteld, ging gulzige verzadiging
kennen. Een oude, verstofte flesch Franschen wijn goot ons de overige warmte in
maag en hart. Er ging verkwikking komen.
Ter zijde thans zaten, gezapig pratend, de waard en de ossen-drijver. Het
kaart-spel gestaakt, was hun aandachtig-zwijgende win-zucht vermild tot monter
vertellen. Het ging over t'huis en de beesten; de hospes knikte dat hij goed verstond.
Nu en dan bracht een dubbelzinnige anekdoot het vette antwoord. Ik keerde me,
haast monkelend, om: het leger had mijne ooren niet
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bedeesder gemaakt; ik zag nu dat de ossen-drijver een goed en open gelaat toonde,
rood, een weinig, en welgedaan, van den thans-gedronken brandewijn. De kachel
ronkte achter onze ruggen, met nu en dan een scheute wind er door.
Want buiten nu raasde een wervel-waaien, na de slappe onverschilligheid die
heel den middag tergde. De dood der zon had het leven der onweêr-machten gewekt.
Er floot onder de buiten-deur een dunne lage windklank. Wij zagen niets door de
ruitjes: het moest buiten pik-donker zijn.
Te meer genoten wij, vingen wij áan genoeglijk te genieten, van deze
zuiver-gedekte tafel met de geurige was-kaarsen; van 't verlevendigend October-vuur;
van een maal dat, grof, te beter scheen ons hongeren te stillen. - Bij de braad-kip,
die blank van vleesch was, en op wier gulden huid de blaasjes barstten en lieten
béken een straaltje smakelijk vocht, bestelden wij een flesch gulhartigen
Boergoender-wijn. Hij zinderde warm tot in de toppen onzer vingeren. En ik sprak
met mijn vriend, hoe gelukkig ik zijn zou, het vaderlijk kasteel opnieuw te betreden.
Het was nochtans zeer oud, in ongelijk arduin. Het had twee eeuwen leef-tijd, en
't zonderlinge: ik kon niet denken aan mijn vader zonder te denken, onmiddellijk,
aan die twee eeuwen leef-tijd. Want mijn vader, jong-hartig nog, had een ruwheid,
een harde wijze van denken, een jacht in het bloed en een spring-dolheid in de
meeningen, die de verbeelding voerden terug naar den middeleeuwschen éenhoorn,
die in zijn wapen stond. Hij was bloedig zoo zeer, dat zijn barbier hem om de
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drie maanden ader-tappen moest. Hij had éen dier hoofden die schoon zijn alleen
als ze persen in een hard-spannend helm-ijzer.
En ik sprak met mijn vriend over dien kreupelgrommigen en te-elken-dage
dronkenen vader als over een aan zich-zelf-overgelaten eigen-kind. Ik dacht aan
zijne, hém-walgelijke, avond-tisanen, als aan een goedmoedig-aangenomen
berustende grijsaards-toekomst. Want ik geleek dezen man zóo goed, dat me
wrevelige ongemakken en wispelturigheden van zijn ouden dag licht-te-dragen
straffen voor vroegere baldadigheid, neen: overmoed schenen, ook míj
onontkomelijken grijsheids-last...
Zoo was me 't gesprek over dien vader, nadat ik vier jaren en negen maanden in
krijgs-dienst afwezig was geweest, als 't herinneren aan een gezellig-warme
kinderkamer, waar 'k 't eerste vermoeden van geslachts-leven had gekend; want
dát beeld uit het verleden rees, en waarom weet ik niet, in mijne gedachten, terwijl
ik, bezorgd en verheugd, over den hardnekkigen vijand van mijn gekwelde jeugd
sprak, die thans was geworden een gemoedelijk spiegel-beeld van wat me stond
te wachten.
- Mijn vriend, hij, luisterde toe met zijn gewone ongeloovige treurigheid. Hij was
een vervreemde van deze wereld, de van alles vermoeide die om alles lachte. Hij
hadde zich gezelfmoord gelijk hij hadde gedood een vijand: met koelen bloede en
wreede zekerheid. Hij was een schamper-zelfbewust mensch, steeds; ook in den
oorlog. Ik heb hem nooit gezien dan met een glimlach op den mond, die bang miek.
Thans, dat een tweede flesch Boergoender een donkeren gloed op zijne glim-
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mende juk-beenderen legde, was die geijkte lach een helschen grijns. Ik zag het
plots; de gezelligheid, die me praat-ziek had gemaakt, ging zonder poozen over in
den vroegeren angst. Er rees als een donkere reus van stilte voor mij, die met het
hoofd ging leunen aan de zoldering. Eene kaars, uitgebrand, liet dansen haar licht
in groote, lekkende tongen; het was der andere weende en slonk jammerlijk in de
glazen dopjes der flambeeuwen. Toen herinnerde ik mij dat geruimen tijd geleden
reeds de ossen-drijver ons zeer beleefd goeden-avond had gewenscht. Ook de
waard was geweken.
Dan stond ook ik op; ik beken: niet zonder zwijmelen. Mijn vriend bleef nog, te
lezen strategische kaarten die hij uit zijne laars had gehaald. Ik klom den steilen
stijger op naar mijne kamer. Kilte en nacht sloegen me tegen. Ik lei het bed open;
de lakens waren koud en klam. Na me, met zonderlinge behoedzaamheid, te hebben
uitgekleed, schoof ik er huiverend tusschen, vol donkere en zware gedachten, in
het duister.
Nochtans zou weldra de warmte van mijn lichaam vermilden, als tot een damp-bad,
de dichte ruimte, waar ik lag, tusschen het bedde-goed. Ik roerde niet, had een
gevoel als dat, wanneer men na de bezwijming, door een erge wonde veroorzaakt,
ontwaakt, en zich gewonden bevindt in nogal losse zwachtels. Een kleine aria kwam
zingen midden door vervagende gedachten, die 'k vergeefs, met bewegende lippen,
onder woord trachtte te brengen. Het ariaatje overwon aldra; het zong met
verrassende variaties; en nu kwam, bezorgd, de vraag, van wie 't kon wezen: van
Lulli, van Rameau, of - betwijfelbaarder - van Couperin. En toen werd het verdreven
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door 't gebiedende besef, dat ik een Onzen Vader zou zeggen...
Zóo dommelde ik in slaap; toen als in een droom een groot gedruisch mijn oor
trof. Ik lachte erom, haast. 't Geknars, echter, van groote krijschende deur-grendels,
het tuimelen beneden den kronkelenden trap van een onhandig behoedzamen
knecht, wekten me gansch, mieken me ineens woedend wrevelig... 't Gerucht staakte
een wijle. Ik keerde me grommend om, zou weder slapen.
Toen, ging mijn kamer-deur gapend open. Het was mijn vriend, met in de handen
een druipend eindje kaars en een grooten brief. Hij zei: “Iemand van uwen thuis.
Zijn paard is éen slijk, van 't ijlen.”
Ik las, wimperend van 't plotselinge licht en de verrassing.
Het was het bericht dat in den namiddag, plots, aan een beroerte, mijn vader
gestorven was...’
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Reis
Van te lezen de geschiedenissen - gelijk ze, rustige zorg der avonden, staan
Spaansch in Calvete de Estrella, en in 't Fransch van Jehan L'hermitte beschreven
zijn -, en 't ijverig verhalen te hooren mijns vaders Maximiliani della Wostine,
Vlaamsch edelman, die, trouw gebleven en geen belhamel als die zich noemen
blijven Geus, thans, na roem en eere gewonnen onder zijn heer den Koning Philips
met wien hij den Turk bevocht en verdreef den Morisko, rustend en bepeinzend al
vertellend zijn leven, nog luttele dagen sleet in zijn geboorte-stede Gent, en leerde
ons 't voorbeeld van zijn trouw aan Meester en aan Kerke: zoo had me beslopen,
van toen ik was een borst van vijftien jaar, en had ik bij loop van tijden gekweekt
den zoeten en aanvechtenden lust, die werd aldra me tijrannije, nog ándere landen
te zien dan onze lage provinciën, en eerst wel dat Spanje, waar mijn schroeiïg
droomen de holle velden zag, daar vader won lidteekens en teekenen van eere hij was geslagen een Ridder van Alcantara - en dat bral en pal stond als de zon,
die nooit in 's Konings rijken ondergaat.
Gekweekt tot zulke noeste geerte; geleerd en opgeleid in een tijd en door meesters
die ze mieken tot een gebiedend vorderen, nam ik te baat een geboden gelegenheid
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van een bestand dat, waar het twaalf jaren moest duren - wij schreven A D 1609
- de vreugde was der naar huis hunkerende Spanjolen, om van mijn vader die, koen
zelf, voor ons vreesde alle perijkelen, oorlof te verkrijgen tot zulke lang-gewenschte
reis, en die zoo lamlendig moest eindigen. Toen hij vernam dat ze ging onder geleide
van mindere, maar Spaansche en wel-gekende hoofden, en voer naar rustige streek
(wij zouden 't Hiberisch Zuiden niet bereiken), stemde zijn duchtige grijsheid, die 't
mogelijke van niet-wederzien ontzag, korzelig en uitschietend toe. Een stoet van
ten lande blijvende ridders voerde ons - wij waren een twintig Noordelijke en
Zuidersche wapen-makkers, behalve een lange bende soldaten - tot aan Antwerpen
en de haven waar wachtte, varens-reede, een galjoen voor alle koopvaardij en
geringere schepen voor wie, als de meesten van ons, begaven dezen voor den
geboortegrond, of te zien, zoo 't mijn geval was, de Vader-Staten des Konings.
Aldus, onze paarden geheschen op 't loods-schip, bestegen wij - ik spreek van
sommige edel-lieden en van mijn eigen - een bastaard-galei met breeden spiegel
en vijf banken van roeiers, zijnde de Divitia. Scaldis' monkel was jonstig ons (gelijk
zeggen de poëten) aan wolkenloozen lucht, gewenschten wind en water dat,
dun-kabbelend als gelig-glinsterend zilver, was in vlugge deining; en de afvaart,
onder 't overdadig geschut, op de volgende booten, der kort-knallende snaphanen
van de uitgelatene, vaarwel-huilende soldaten en bij 't gejuich, dat van wuivende
hoeden de neigende veêren recht aan den wind deed staan, eener koortsige menigte
van burgers, bestuwd met loensch volk, als duistere en sluik-
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harige boeven met honger-wangen, en borst-hijgende gillende haven-meiden ten
strande, bracht schipperend onze koffen en galjoten, pront uitstekend boven de
ijverig-plaats-makende boeiers met stok-visch en andere even-kwalijk geurende
waren, tusschen de hulken met smout en de haring-bussen, dóor, weldra in ruimere
water-straat, alleen nog baksteen-lossende schuiten voorbij, langs veel
minder-geruchtige oevers. Wij waren de stad buiten: een lange stoet van duchtige
schepen, een kleine vloot waar, aan elke achter-steven, de pieken stonden en
bardezanen als honderd dreigende masten tegen den weeken hemel aan. Werkende boeren staakten even, hieven het hoofd, keken traag ons na, de
boven-arm beschuttend over 't voorhoofd. Vee, liggend, bezag met wijze en
onverschillige oogen het heffen en plonsen en weder druppelend stijgen der
regelmatige spanen, zooals de bultende armen en ruggen van noeste riemers ze
gaande en keerend bewogen. Een heftigdraaiend moleken repte grappig zijn wieken,
als wilde 't ons jagen voort... Onder frisscher-blazende bries voeren wij, bij iederen
riem-slag een scheute verder, paarse polder-vlakten en hoog-beblomde dijken
voorbij. Toen viel de nacht in. Wij sliepen midden in de lichtjes eener kleine
Zeeuwsche haven. En als wij bij glorieuzen morgen ontwaakten, zagen we, wijd,
de zee... Er ging een monter gemompel en blij gesnap van boot tot boot. Het was
of de soldaten den thuis roken, als ruinen den stal. Thans was me de reize voor
goed begonnen...
Ik spaar er u, tot waar ze mij zoo deerlijk zou gaan spijten, de beschrijving van in
al te veel bijzonderheden, waar ze, overigens, mag heeten voorspoedig en niet on-
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aangenaam. Wel hadden 't scheiden der maan voor eene nieuwe teekenen begeleid,
die doen twijfelen aan verder dienstelijk weêr, en of de vaart niet zoude lijden onder
dwars-drijvende ongestadigheid van golven en winden. En wij gingen dan ook,
kuste-varend, niet verder dan waar het Nauw Frankrijk van Engeland scheidt, of
waren gedwongen daar, als tusschen een jongen en een ouden wrok (herinnert u
de gebeurtenissen), te schuilen tegen een storm: samen-vatting, zoo 't mocht
schijnen, ervan, die, ons treffend ter holle zee, geen beter lot, aan zuigende
draai-kolken en heel den takel ombrassende vloeden, dan der armzalige Armada
hadde gelaten. Gestild echter het tij, en den duw ontspannen der strijdige winden,
zoo mochten we verdere reis genieten op eene zee, gelijk en aanminnig als een
spiegel-vlak, en zelfs de beduchte golf van Biskaje, vreeze des zee-mans, was mild
ons, en zijne zwarte wateren geniepig wel naar ons scheen, maar als onder
gelukkigen, en overigens voorzichtigen, tocht bleek, goed-willig en niet gesteld op
kwade luimen en streken.
Wij hadden hier en daar aangeleid, om te lande onze beenen te verrekken. Telkens
waren wij der bevolking er welkom. Gij weet het: Koning Philips had vrede gesloten
met dien van Frankrijk, na deze in den schoot der eenig-waarachtige Kerke gekeerd
was; zoo was te grooter voor ons, en te beleefder de vriendelijkheid der Fransche
edelen, die ons in hunne huizen verwelkoomden en ontvingen; en zelfs bij Hugenoten
- in de zeesteden was niet gering hun getal - die wel voelden getemd allen opstand
en nutteloos alle verwêer; daarenboven bevredigd eenigs-zins door wat hun te
Nantes was
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toegestaan - zelfs bij Hugenoten geviel ons onthaal aan spijzen en wijnen, aan
hoffelijkheid en feesten die, waar we zagen de schamelheid van het
haven-plaatseken en de armoe der streek, princelijk mocht heeten, en de lamme
verdeling van een nogal lange zee-reis brak en ruimschoots aan uitspanning voor
geest en lichaam vergoedde. - Onze soldaten, zij, zochten pleizier en solaas van
eene ontbering die te langer scheen naar te gulziger was hun doening ter Vlaamsche
wapen-steden, in kroegen en bij meiden. Wel waren hunne geneuchten soms wat
al te luidruchtig. Ons kwam, daar we bij goed-jonstige gastheeren aanzaten, ter
oore van getrokken zwaarden, geplunderde kippen-hokken, boeren-dochters
lodderlijk behandeld. Wat raad? De benden waren ontbonden, en stonden geens-zins
meer onder ons rechtstreeksch gezag. En dan: we bleven toch nooit langer dan
een dag of twee terzelfder plaatse...
- Zoo vorderde de tocht, uit zoelen roes - soms wel! - de blij-hijgende zee weêr
in, tot schroeiende oogen, moe van staren over de oneindige einderloosheid der
wateren, ons weêr eene nieuwe haven zoeken deden. En aldus landden we eindelijk,
en voor goed, in den eersten Spaanschen bocht die wij ontmoetten, zóo groot was
begeerte ons, dezen grond te betreden; waar, daarenboven, niet gewenscht
voorkwam, de balsturige Provincie Portugal om te varen, wat allicht niet ging zonder
hinder of averij.
- Deze haven-stad was, binnen den steenigen kreits van rotsen, een onoogelijk
plaatsken waar leiden áan alleen de visschers en eenige koopvaardij-voerders. Den
rooden avond dat wij binnen voeren, hadden wij moeite
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tusschen de mindere schepen te roeien, in onze sloepjes, waar ring en gladde trap
ons meren en stijgen aan wal toe zouden laten. Eindelijk ontving ons juichen, en
stampten de bardezanen de breede ijzer-verzegelde steenen der kaai. Haastige
koop-lui zeulden ter zij de groote manden vol glibberige visch-ruggen, om ons ruimte
te laten. Luizige bedelaars vielen ons lastig. Al te gedienstige ploerten rukten aan
reis-zak en koffer. We hadden in ras-aanwassende drukte - een beurtje als 't onze
was buiten-kans voor het steedje - nog nauwelijks vizeie op elkander ter rumoerige
volte. Reeds hotsten arm in arm soldaten en niet ontbrekende wijven stad ín...
Gekuischt, een weinig, aan rakalje de kaai-plaats, vonden we eindelijk gelegenheid
om stalling te bezorgen voor paarden en nacht-rust voor ons, edel-lieden. En daar
niemand der onzen hier had verwanten of vrienden, zochten we korting der
avond-uren, lessching der kelen, en vreugde der thuis-komst, waar ze ons het
treffelijkst mochten worden geboden.
Het avond-laaiende los-plein verlaten langs nauwe stegen, viel plots over ons de
kille nacht-donkerte. Wat was het dat mij beving toen? Door 't na-roezemoezig
geraas geworsteld, na de drukke zorg en bevelen om dieren en reis-goed en slaping,
uit den overgeweldigen brand die aansloeg van purper, als dikkende lava, de
omringende bergen: was het de huiv'rende stilte; was het, ik de oneindelijke einders
der zeeën gewend, 't benauwende en enge der duistere straatjes? Een mistroost
had me beslopen, die onoverkomelijk moede me miek, en onzalig tot weenens toe.
Nochtans: mijne makkers lachten en snapten, te meer uitgelaten dat ze voelden
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zich thuis. Geen bemerkte mijne benepenheid. Hun geruchtige stemming gaf me
de hoop dat een glas wijns en de lichtende warmte eener taveerne zouden keeren
't humeur dat me beheerschte. Niet al te weigerig dan ook volgde ik in hun joelen,
waar ze binnen-stoven de lage deur van een huis, waar lampe-stralen al priemden
door de reet van vroeg-geslotene blinden.
Onder zwart-berookten, keper-doorribden zolder, tusschen ketenen dragende
kronen van was-licht, hongen hammen en aarden gerei, en binnen onzindelijke
muren prijkten aan de schilferende kalk hel-kraaiende kleuren van bord en van lap.
Aan zijpende tafelen, op piependen krakend-verschuivende stoelen, over de
glibbering van den zwart-steenen vloer, zat een gezelschap dat, feestelijk, scheen
onzer komst gewis en zeer bereid ze te vieren. Zeker geen lagere luyden, al was
me lawaaierig hun welkom, hoe zeer ook aanminnig. Buffelen kolders, en gapende
laarzen zeiden, bij breede rapier-schelp en veêr aan den vilt-hoed, officieren te land
en te water; koop-lui waren verkenbaar aan de hooge gespende slobkous; 't felp
van pourpointen en hozen verzweeg, al éven weinig als flikkerende oogen en
smaal-gragen mond, den stand van enkele jonge gezellen; en ik hadde vol-gaarne
gemist in een hoek, waar niet ver van een gulzig-lachende vrouw in blikkerend keurs
hij zat, het zwarte kleed van een dienaar der Kerk. - Want vrouwen ontbraken hier
niet, hoe van hoogeren aard mocht wezen deze vereeniging; en wij hadden verbazing
dat in een plaatsje gering als dit scheen te zijn, profusie bleek aan minder
beschaamde deernen als aan heeren van niet geringe conditie, en dat de zeden,
in zulke stedekens eerder

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

317
gebonden aan achterdochtig fatsoen en de uitspraak der gangbare meening, zich
leenden tot omgang met onbezonnen mindere meiden van burgers en edel-lui waar
onder enkele lang al de jeugd hadden ontwandeld.
We lieten ons welgevallen 't luidruchtig onthaal, en de koele wijn had menig der
onzen al spoedig in zulke vertrouwde verhouding gebracht tot deze zoo piep-nieuwe
makkers, dat voller zwol uit hun mond de ontboezemde vriendschap, naar leêger
werden de kruiken en riet-omringde flesschen. Zelfs was ik niet zonder schaamte ik geen Spanjool, maar een Vlaam, voor 't éerst in streken, waar zulke overgave zal
wezen, waarschijnlijk, gewoonte, - te zien hoe ten knie van hier en daar een
reize-genoot geflodderd, de meiden, met losgewoelde kleeragie, zopen de bekers
ten bodem uit en smeekten, onder de kussen, naar meer nog en meerder. En dat
de gelaten gingen aldra aan 't laaien en glimmen, waar hitselijker werd het pramen
der sletten en hooger het galmen der stemmen, was me een hinder haast, die me
voelde een bedremmelden vreemdeling en een lang niet gezelligen gast.
Die hinder ging keeren in wrevel; mijn afgetrokken stilzwijgen zou breken misschien
in nijdige wrok-woorden, toen ik zag dat eene vrouw ook om míj kwam draaien, met
zoevend-wuivige rokken, en 't kraken van zijde, waar boog hare leest aan wieglende
heupen. Toen ze echter bleef staan, en me bezag in mijn oogen, viel eerder een
bloode weemoed in mij, en verweeken des harten. Ik aarzelde een wijle, schoof
haar toen den wijn toe. Zij weigerde met een gebaar, ging zitten ten hoek mijner ta
fel, en sprak met verteederden mond: ‘Onnoozelaar.’
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Ik dacht niet aan vrouwelijke listen of lagen. Die slet kwam me góed voor van aard.
Om niet al te zeer haar te schijnen een knaapken van onder de vijftien, dreelden
mijn dralende vingeren over haar asch-blonde haren. Weldra waren vertrouwd wij
als oude geliefden zonder geheimen de eene voor den andere; ook zonder een
woord van onwelvoeglijkheid of 't gemeene dat aanhitst tot geilheid. Wij zaten knusjes
te kijken, als ter schouwburg-zaal, naar eene wat grove boerde of kluchte. Wij hadden
geen deel in het zuipen of zingen; 't gezelschap bestond buiten ons, tenzij om mijn
uitleg aangaande mijn vrienden, en dat zij me toonde dezen en genen: gewone
bezoekers dezer taveerne.
Ik kende ze ongeveer allen weldra. Geen trouwens kon me bijzonder belangen,
gewend als ze waren, naar ik zag, aan een gedragenis die 'k buiten mijn eerbied
hield. Eéne slechts trok dieper mijn aandacht: een grijsaard al, en verlept misschien
vóor de jaren. Onzindelijk waren zijn kleêren, en al te wijd; vervallen als 't ware van
vroegere grootheid, scheen hij schuchter te eenere zijde, en sluipend van blik, maar
ten andere kant hondsch van een hangend-wellustigen mond, die tandeloos kwijlde.
Het edel gewelfde voorhoofd was te danig doorgroefd dat het bergen zou niets dan
nobele gedachten. De lood-grauwe kleur van zijn fletse wangen vertelde, dat hij
meer nachten doorbracht in zwelgen en brassen, dan tusschen weldoende
bedde-lakens... Geen deel nochtans scheen hij te hebben in feest-vreugd. Zijn
gluiperige oogen gingen sarkastisch van groepje tot groepje. Zijn opene kwijl-mond
plooide nooit tot een lach, bewoog nooit tot een woord, sloot niet dan, gulzig
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en vaak, op den rand van zijn dikwijls-gevulde drinkkruik. Grootsch haast in zijne
afgetrokkenheid, stootte hij af door veel-zeggend uitzicht: schrompel en mager als
hij zat in zijn rossend-zwart wam-buis vol vlekken. En slechts als hij even opzag:
een flits van gebiedende blikken boven den neus waar eerst dán van bleek het
prachtige wind-snuiven, kreeg men huiv'rend ontzag voor een man, die blijkbaar
niet hield dat men aandacht leende aan zijn wezen.
Ook zíjn naam wilde ik mijner vriendinne vragen, en méer zoo ze 't wist van zijn
doen en zijn laten. Als plots door de ruimte verbaasd eene stilte viel: uit een opene
deur - ik vermoedde eene keuken - ging stokkend uit een oude vrouwe-keel, maar
galmend van wonderen harts-tocht, van kroppend leed en uit-barstende passie,
hortend en snikkend en somber juichend als van drift en van wrok, eene stemme
die aarzelend eerst, aan-zwol aldra met koppige wreedheid. Zij zong, in het
plotsgezonkene zwijgen:
Adieu reyn bloemkens rosiere,
di mi bi uwer duecht,
u wesen ende u maniere
mi dicwils heeft verhuecht.
Peyst om mi als ghi muecht,
als ik trecke uten lande;
mijn hert laat ik u ten pande;
Adieu solaes ende vruecht.

- Luid schateren ging op in de herberg. Geroep van: ‘Pauwelijnken, Pauwelijnken!’
ging grappig, gezeid
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van Spaansche monden, aan 't klinken. Maar een gebiedende blik, een enkel gebaar
uit de witte geraamte-hand van den sjofelen grijsaard had in-eens alle rumoer doen
staken. En geweldiger ging het weêr uit de opene deure:
Adieu, ghi doet mi smerte;
adieu, noyt meerder grief.
Adieu: myn jongedom herte
berooft mi als een dief.
Ic en sal u spade noch vroegh,
Schoon lief, ooc niet vergeten.
Mer herteken ic laat u weten
dat noyt pacxken also swaer en woegh...

- De grijsaard was in somberheid gezakt; vaal als de dood was zijn aangezicht.
Doch, als het lied ten einde, en weêr gillen van onstuimige stemmen ‘Pauwelijnken,
Pauwelijnken’ naar binnen had geroepen, en zelfs een paar dronkene makkers de
keuken in waren gewaggeld, en er uit meê-sleurden de afzichtelijke, dikke,
weigerigschuwe zangster, die, drenzend thans, in het vlaamsch ze smeekte van
‘Laat me toch, om de liefde Onzes Heeren’ (‘Een dienstvrouw, zeer gezochte schoone
vroeger, gekomen hier uit Vlaanderen, krank-zinnig thans, houden ze hier in huis
omdat zotten bewaren voor euvelen,’ zei me in mijn oor de vrouw die met me aanzat),
toen was de oude man in volle gestalte gerezen, had tartend de ruwe kerels bezien,
en behoedzaam met fluistrende woorden, de kranke weêr binnen-geleid, bezorgd
als een lievende echt-genoot.
Eenige scherts liep in zijne afwezigheid om deze rid-
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derlijkheid; al bleven de gewone bezoekers van de herberg, als verslagen,
stil-zwijgend. Een dezer zei bitsig: ‘We dronken te veel vandaag. Zouden wij ze niet
als immer in ruste laten?’... Als echter de grijsaard terug kwam, gebroken, gluiperig
weêr zijn blikken en open zijn geile mond, zag ieder gezoend de woede, en geweken
de storm. Het zuipen en zingen begon opnieuw, zóo zeer zelfs dat niemand zag
hoe de oude was opgestaan, zijn grauwen mantel had omgeslagen, zijn oogen dook
onder den breeden rand van zijn vilt-hoed.
Maar mijne oogen hadden hem niet verlaten. Hij had het bemerkt. En het was me
een angst haast als ik hem naderen zag, daar ik, dicht bij deur, was gezeten.
Hij bezag me een poos doordringend. Toen werd zijn blik wee-moedig. En stille
sprak hij: ‘Gij zijt van haar land, niet-waar? Ik heb er haar gekend. Ze heeft me
gevolgd. Haar liefde is krankzinnig geworden om mijne al te veel-eischende onmacht.
Zoo heb ik er duizend-en-drie vóor haar krankzinnig gemaakt. Zij was de
duizend-en-vierde.’
En in mijn oor, knorrend:
‘Men noemt me Don Juan,’ sprak hij, heengaande...
Dien avond ben ik niet langer gebleven te dezer taveerne. Toen mijn vriendin met
mij wilde gaan, heb ik haar zacht geweigerd, en eenig geld gegeven...
Deze reis heeft lang geduurd. Zij was éene pracht. Ik werd tot bij Koning Philips
toegelaten. Toch is me de herinnering eraan, aan...
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Het rad van Omphale
... Maar Herakles weder-voer:
‘Ach, arme, oude Goden!’
en, luide lachend,:
‘Gij, nog gezond alleen door gebrek aan behoeften! Nog wijzen slechts uit onmacht
en grijsheid; gij die de lava kent waar ze koud en vaal is, beneden den berg gevloeid,
en niets dan harde, onbreekbare assche, maar uw nekken te stijf en te krom om te
zien hoe ze stijgt en welft uit den krater, en gloeit, en haar weêr-glans belaait de
wit-heete luchten! Muil-dieren der zedelijkheid, die me nooit ter kimmen opsleurt,
en geen bloed meer hebt dat uw wet zij!... En gíj zijt, die me grootlijks berispt om
Omphalè!...
En dan, ernstig in-eens, en niet zonder eenigen wrevel:
‘Luistert, en wordt mijne schuldnaars, waar 'k mij verwaardig de schoonheid u
mede te deelen van wat me was zaligste bedelarij. Hoort, en worde mijn woord de
zonne-priem door 't hart-vormig luik uwer geblinde vensteren, die de verkleumdheid
warme van tusschen beide uwe schouderen...
- Leeuw der Drie Nachten, Zeus, mijn vader, verkonder der wondren; en, o Kwene
ter deur mijner moeder Alkmènè, Hera, gij, die tien maanden ze kwelde
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van knijnzende dracht, ten bate van Eurustheus het zeven-maanderken; en gij allen
godessen en goden: hulp-vaardige Athènaia die zoo vaak den hemel me
tegen-weende en den Erebos me ontleidet; oud-bekamper Apolloon vanwege den
Drie-voet, maar dienaar vanwege mijn dienstschap; Hermes en gij, die verkocht me
ten eeuwigen heil aan de godlijke Omphalè; allen die waart mijn goed en mijn kwaad,
tot ik was uws gelijke, verwinnaar van alles die ben de verwonnene van liefde en
uwer eeuwige jeugd, o bloeiende Hèbè:
zal ik verklaren 't verhaal der twaalf onsterfelijke werken, en her-worden van mond
en van monkel den held, tot ik werd en verdiende te worden verslaafde?...
Ligt aan de guldene tafelen nu, ambrosia-wegend; en wordt me, luistrend, de
hoorders...
- Toen 'k, de slangen ter wiege geworgd, en 'k gevoed van 't water der Dirkè en
melk uwer machtige borsten, o Hera, - na wat mindere daden: tot oefnen van vuist
en van oogen, aan dood-slaan van meerdere leer-meesters; tot meten der kracht,
aan den bij-slaap der vijftig Thespios-dochtren; tot leeren van moed en handhaven
van recht en de deugd des gedulds, aan 't wreken van Theben en 't bleeke huwelijk
met Kreoon's meisje Megara; - toen 'k me, na de eigen verlossing uit het vervelende
huilen mijner veelvuldige kinderen; welig voor-zien van sterkte en verzekerd van
treffelijk oordeel, begaf tot den kriependen broeder Eurustheus, 'dat ik uit
onderworpene knechtschap mocht leeren verwinning;
toen 'k, in 't hemd, me van úwe handen geweven, Athenè, onder de vettige huid
van een schrikklijken
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leeuw des Kithairoons; in de licht-morzlende handen de Skutische pijl en de knots,
van Daidalos met talrijke ertsen beslagen; rammelend over den schouder de koker
vol koperen pijlen, ging, op herhaalde bevelen van den door dik en dunne rennenden
Kopreus, bode des luien, talrijk-verschrikten, zinnen-schamelen broeder: de deerlijke
vrucht der slecht-berekende maanden; ging, al verder steeds van Eurustheus' stede
Mukènè;
toen 'k om Nemea den leeuw, - die, ten schrik der zonnige streek, als 't grimmige
dreigen van norsche hitte ter razende dagen waar het teeken des Honds aan den
hemel regeert, sleepte een vreeslijke woede om de outers van Zeus den
blij-lichtende; - toen 'k, van pijlen noch knots, maar met bei mijne armen hem doodde
en den hals hem worgde, en eigener klauwen scheurde, ter lange lijne van borst
en buik, de huid van donkeren vuur-gloed; en keerde toen naar Molorchos, den
kweeker van wingerd en zoete plantsoenen, 'lijk een seizoen van hoedende dagen
keert na de dertig dagen des Honds;
toen 'k te Lerna de water-slange, - die, 'lijk de pest-verbreidende adem van honderd
moerassen aan 't walmen, al-waar in den avond, bij warende dampen, de kudden
met hangende koppen keeren ten stalle, en sterven van blatende koortsen, - toen
ik de dood-aanblazende hudra, van honderd hoofden uit-aêdmend een duisteren
dood, had gedelgd met gloeiende pijlen en 't ijverig vuur van mijn wagen-menner
Iolaos; (en telkens herboren de hoofden, alléen van geweldige branden gedelgd:
zoo kan me de hitte der vuren verzuivren de walmende moeren);
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toen 'k in het land Erumanthos, dat straalt aan zijn bergen van sneeuw en zijn
waetren van schuimen, schriklijk een ever, geweldig als lente-gezwollene stroomen
en 't barstende rollen van sneeuwen lawinen in 't voor-jaar, levend gevangen hem
droeg naar Mukènè en Eurustheus, die, van vreeze gevat, ging bevende schuil in
een tonne; en, bij 't keeren, me-zelven genood ten gaste bij Pholos-kentauros, waar
wij vettige hompen gebraads onmatig verslonden, dronken den dikken wijn gebouwd
van den eigensten Bakchos; maar de ontalge kentauren, waar geurden ten luchte
de knarslende vleeschen aan 't braad-spit, van honger gehold hunne maag en
verwondring hun wenk-brauw, nader aan traplenden draf ons brassen gekomen,
zagen 't gemeene vat door-boord en plengend bij beken den wijn-straal: woede
ontstak hunne oogen en grijpende handen; hulpe van barstend-gulpende wolken
ompletst een geweldig gevecht; dra bedelft me tot over de schoudren de vloed der
wervlende waêtren, waar zíj op hooge paarde-schenkels veilig door waden; maar
fel gebleven de vurige pijlen, giftig van verslagene hudra: spoedig ijlt de galmende
bende door wouden en bergen;
toen 'k de bronzene pennen en ijzeren klauwen...’
- Maar onderbrak den blijden daimoon-bezetenen woord-stroom, Zeus, vader van
goden en menschen, en deftig-beradend:
‘Zeker, Herakles, we weten 't, en, waar uw moed, die draaide als een roetenden
fakkel, tot twaalf maal toe de eer uwer afkomst: me-zelf, was; (want vergeet niet dat
alles ge hebt van uw vader, mijn zoon); hoe ge, ver-
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zuivraar en delger van 't booze, verdiendet een treffelijk loon, u gegeven in de plaats
u gegund, daarginder aan 't einde der tafel; - zeker kwam u belooning toe, en een
goede, na lange verknechting en pijnlijk vertolk ervan en door godlijk-schoone
gebaren;... maar u verslaven geheel - foeí, o foei! - aan een vrouw! (gaf ik u ooit
zulk voorbeeld van trouw, zeg?), als daarenboven een eigen genoote u wacht, en
telt aan profijtlijke tafelen 't uur der terug-komst; als Dejaneira belachlijk wordt van
verdriet, en haast waardigheid inboet aan tranen; 'wijl gíj, in de chiton der wijven,
houdt laflijk het spinrokken en bevochtigt den draad, en...’
- Weêr echter Herakles, en zijn oog keert naar binnen, en suist zijne stem als
verlorene hommel bij avond:
‘Ach, arme goden, mocht weten uw armoe!... Mocht weten ge, Zeus; mocht éene
van u... o Heerlijke Omphalè, de melk van uwe armen die, koel aan de koorts mijner
wangen; de wateren van uwe blikken ter laving van dorstige liefde; de vlam van uw
mond aan mijn mond als het vuur dat het vuur roept...’
- Doch Hera, zeer eêl verontwaardigd:
‘Waarlijk: ik vind het schandalig!’
En morden de goden als eerlijke menschen...
- Toen is een traan aan het oog, maar een lach aan de lip van Herakles geboren.
Alle roem-waardige daad ter verschooning, alle verklaring die mocht
verontschuldigen, heeft hij gezwegen. Stil, en verlegen haast, is neêr hij gaan zitten
in glim-lach en tranen...
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En zoowaar: een verbaasde verwachting ging kloppen aan 't hart van de goden.
En slechts éene sloeg galmend aan 't schateren: zijnde Hephaistos...
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Voorbeelden uit het leven van Ursus Secondus
(Deze Ursus is de klein-zoon van zekeren Beer, soldaat in het leger van Odovakar,
en van een minderjarig dochterken die Romulus Augustulus bij eene
schapenhoedster won. Na zijn vader heerschte hij als keizer over wel vijf dorpen
benoorden Ravenna, gedurende ruim tien jaar. Toen werd hij afgezet en zijne
kinderen gingen in den handel, buiten éen, die dichter werd. Deze Keizer is het, die
den heidenschen eere-dienst weêr in voege bracht.)
o

1 . Voorbeeld van moed en zelf-opoffering
Toen Ursus Secondus ziek was aan voortdurenden slaap-lust, zuurheden in den
achter-mond, en knallen die van uit de maag kwamen uiteen spatten op zijn
verhemelte, ried hem zijn genees-heer aan, dat hij verzaken zou de likeuren, welke
dienaren uit Germanië hem stookten uit graan en meerdere gewassen.
Ursus liet den hoofd-man dezer dienaren (en die kende de geheimen) komen, en
zonder hem eenige verklaring te geven, opdat hem bleve bespaard de verrassing,
neep hij hem zorgvuldig den strot dicht tusschen beide zijn eigen duimen.
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2 . Geestig voorbeeld van gevatheid
Toen eene kleine slavin, geheeten Ambrosia, en die hij zich gekozen had tot bij-vrouw
om-wege haren naam die veel zoets beloofde, het guitig aandierf zijn neus te
bespotten, die geleek naar dien van Keizer Nero, en aldus zijn rechten op den troon
te zekerder maakte:
- ‘Zegen dezen neus,’ sprak Ursus ‘die u bij Circus-spelen en wandel-tochten in
de zon, verweert tegen bruin-brandenden dag-gloed door zijn langen schaduw, en
u aldus de kosten bespaart van allerlei blank-bewarend huid-smeersel, hetgeen uw
zak-geld ten goede komt.’
Aldus wist Ursus de spotternij om zijn persoon in geestige lessen te keeren.

o

3 . Voorbeeld van lankmoedigheid
Zeer gedrild en gesteld zelfs, ter ure dat de voedselen hun tragen weg vinden door
het ingewand, op de vermaningen vol geleidelijkheid van een oud man, die zijn
leer-meester was geweest in de kennis der wijsheid, liet Ursus dezen toe, zekeren
namiddag van koel zitten in een goed gesloten kamer, na een maaltijd met wijding
genoten, dat hij hem bewijzen zou hoeveel rechten óp, en welke redenen tót
zelf-moord den mensch van nature en van wege de samen-leving toekomen.
De philosoof, die de encyclopedie zijner wetenschap in de keurigste spreuken te
kleeden wist, beijverde zich, natuurlijk binnen de nobele mate zijns ambts,
beweegreden op bewijs-voering te passen, en zeer voldaan, eindigde zijn betoog
op de overtuigende gronden, in zijn brieven aan Lucilius aangegeven door Lucius
Annaeus
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Seneca, dit tot welgevallen zijns meesters, wiens bewondering hij kende voor alles
wat in betrekking tot zijn voor- en oorbeeld, den grooten Nero Claudius Caesar,
stond.
Nogal diep getroffen door het onomstootbare eener goed-uitgesponnen logica,
docht het Ursus nochtans eene daad van edele lankmoedigheid te zijn, dat hij het
leven blijve torschen. Zijn leer-meester ter wille, liet hij echter een schale wijns
doormengen met een voldoende hoeveelheid vergift, opdat deze de verlossing
smake van hetgeen hij bewezen had als een last zonder weêrga te beschouwen.

o

4 . Voorbeeld van een voortreffelijk geheugen
Dezelfde Ambrosia, wier hij vanwege goedgunstige diensten veel toeliet en vergaf,
en die, als spot-lust haar kittelde, ten monde moeilijk bedwong een rozige punt-tong,
had het, een anderen dag, met proesten en gichelen, over 's Keizers gebit, dat was
van aanzienlijken omvang.
Maar Ursus, zonder meer dan heel enkele minuten zoekens in de duistere
schat-kamer zijns vernufts: ‘Weet ge dan niet, o Ambrosia zoete,’ zoo sprak hij, ‘dat
Publius Syrus, in een zijner spelen, zegt:
Malevolus animus abditos dentes habet?...
Willende aldus wijzen op de excellentie van zijn eigen aard, daar hij zijne tanden,
die inderdaad niet waren gering, lang niet verholen droeg.
En Ambrosia, om deze belezenheid zeer verbijsterd, vergat er bij hem op te doen
merken hoe deze tanden,
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onecht, en bij 't bewerken wat Keizerlijk-groot uitgevallen, waren gesneden uit het
ivoor der Punische Olifanten, die goed-aardig zijn.

o

5 . Voorbeeld van een merkwaardigen zin voor zaken
Onder de getrouwen die Ursus - het spreekwoord indachtig: dat hij slecht denkt, die
alleen denkt, - tot bij de intiemste bezigheden om zich heen duldde, was éene hem
bizonder lief, dewijl hij eene aantrekkelijke dochter had.
Hij sprak tot dezen getrouwe: ‘Gij hebt een schoone dochter;’ waarop de man,
dankbaar: ‘Neem ze, heer.’
Zoo: Ursus liet ze voor zich komen, en vertrouwde haar rondborstig toe dat hij ze
begeerde naar den lijve. Maar zij, eene maagd, in 't geniep gedoopt, dus eene
Christin:
- ‘Ik ben verloofd in der eeuwigheid’ sprak ze.
- ‘De eeuwigheid!’ antwoordde de Keizer toegevend, die, eklectisch, van een
Stoïsch voet-stuk wel eens afdaalde tot onder dezen van Epicurus' kudde, ‘de
eeuwigheid bevroedt ge níet zonder een maat-staf, en die maat-staf is het genot.
Spreek van eeuwigheid als ge 't genot zult hebben gekend, maagdeken. En voeldet
ge dan nog allicht eens eenige moeheid ervan: de geschenken die mijn voldaanheid
u schenken zal, brengen u eene herinnering, die zoeter...’
Doch onderbrak het meisje, dat hare oogen neêrsloeg:
- ‘Ik zal de rijkste diademen dragen.’
Maar schater-lachend:
- ‘Ik zál!’ wedervoer Ursus, ‘maar hebben is heb-
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ben, en krijgen is de kunst! En wacht men, als men leden heeft als de uwe, en
oogen, en... ’
- ‘Mijn lichaam is pulver, en minder in waarde dan de sintelen van uwen haard, o
Keizer,’ zoo sprak ze.
Ernstig ineens; aarzelend een wijle; barsch dan en oog-fronsend, hiet Ursus na
deze woorden dat men haar zou brengen bij een handelaar dien hij kende, en die
duur betaalde de schoone vrouwen zijns rijks, welke hij plaatste bij wél-hebbende
Barbaren.
Des anderen daags liet de Keizer 's maagdekens vader naast zich ter tafel
aanliggen, en gemoedelijk:
- ‘Bij Mercurius!’ zwoer hij, ‘uwe dochter heeft weinig begrip van zaken! Zij zelve
schatte haar lichaam minder dan de sintelen van den haard, en 'k heb er, warempel,
groot geld voor gekregen!’
(Zekeren nacht, na een overvloedig maal in zaligen slaap gezakt, werd Ursus in zijn
paleis overvallen door werkelijk dronken soldaten, die hem van den troon vervallen
verklaarden te zijn. Van alle begoocheling gespeend, gaf de Keizer toe. Zijn lijf-wacht
was trouwens op een paar man geslonken, daar de overigen, zegt men, aan
onvoorzienen honger bezweken waren... Toen vestigde hij zijne beste aandacht op
den land-bouw, gelijk de over-oude Cincinnatus deed. Er wordt zelfs medegedeeld
dat hij de eerste was om te bevinden, dat de knol van eene plant, welke de geleerden
later onder de nacht-schaden rekenen zouden, volkomen eetbaar en hoogst smakelijk
mocht heeten. Deze plant noemde hij eenvoudig en joviaal: Aard-appel. Om er in
ontijdig
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seizoen eene al te overvloedige hoeveelheid van genoten te hebben, kreeg hij een
nood-lottigen buikloop, en stierf).
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De zuivere jongeling en zijne zatte moeder
Toen ze, hun zwart lijf verdoezeld nog in de klamme nacht-straat, maar oplichtend
in-eens hun aangezicht dat strak stond als een masker, even de steenen trappen
stootend, het lage portaalken van het koffie-huis binnenkwamen, de Moeder zorgelijk
door den Zoon bij den arm gesteund, bleef, onder den pijnlijk-suizenden gasbek,
de lustelooze kellner, zijn Beethoven-gelaat overtogen met een effen toon die was
als van ossen-roet, op zijne overeen-geslagen beenen ónroerend staan; tot ze, de
brons-kleurige en felp-wazige gelag-kamer en hare gift-geurige zwoelte moeizaam
binnen-getreden, zich zachtelijk hadden laten zakken, de Moeder en hare
moedeloosheid in de kriepende veren van den wand-canapé, de Zoon behoedzaam
op den rand van den rechtover-staanden stoel. De kellner, als traag en luchtig
flaneerend even na hen in-gekomen, naderde ze toen weigerig; afwerend in weêr-zin
zijn blikken. Hij wist dat ze lang blijven zouden ná 't uur dat hij gaarne, - het late
tochtje in den schralen over-jas op zeere voeten van iederen nacht, naar 't zwarte
straatje en 't gore huis en den engen trap die kraakte, - dat hij gaarne het zoele bed
opzocht waar bij 't stinkend pitje zijn magere vrouw kreunend sliep. Hij naderde deze
gewone-bezoe-
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kers, en zijn geel-kaal voor-hoofd glom met zachte rondende opflikkeringen,
naar-mate hij wandelde onder de gesmoorde gas-lampen, wattig wit in hun matte
stolpen 'lijk de buik moet zijn van de eider-gans als ze broedt. En hij kende
mis-prijzend de beklagens-waarde bestelling van vóor ze de moeder-mond gesproken
had: ‘een absint en een soda’; zooals ze weemoedig, en schor eenigs-zins, werd
geuit door bleek-paarse lippen, met den gebroken klank van een half-vernield
kinder-pianootje waar men pijnlijk-gecompliceerde muziek op aandurven zou.
De absint was voor de Moeder, de soda voor den Zoon. Deze dierf het aarzelend
aan, daarenboven een domino-spel te vragen, dat, voor-bereid op zulke nederige
vordering, de illusie-looze kellner met moe gebaar op 't vijandig-blinkende marmer
krissend en klaterend uit het bakje goot, de oogen traag sluitend, die hij keerde naar
eene andere zijde. De oogen der Moeder zagen, al even-weinig volgend dit gebaar,
zagen, tranen-beneveld, lang en jammerig, de andere bezoekers der koffiezaal aan,
terwijl ze over 't dunne, rimpel-rijke vel van hare magere, gele handen den
pols-elastiek van hare zwart-floretten rouw-handschoenen trok. De oogen van den
Zoon - en deze verwachtte aan zijne fijne delikate slapen het kippe-vel dat iederen
avond dat domino-cascatel verwekte, - schenen, wel wat verbijsterd starend, de
koude, harde, fel-knapperende vierkantjes haast wanhopig na te tellen.
Deze domino-steenen gul-onachtzaam geplengd, merkte de kellner zelf met
eenige ledige verbazing dat het eerste bedrijf zijner rol bij deze voor heden reeds
was
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uitgespeeld. En de wand-canapé ontving, op een eerbiedigen afstand, die nochtans
niet vijandig was maar bedoelde inschikkelijk te wezen, zijn verglijdende leden: zijne
beenen die onderaan de broek kousen lieten raden van schitterende witheid; zijn
rug die bij 't aanleunen de gevoeligheid van zijne schouder-bladen waardeerde;
zijne schouderen die, in het kellner-buisje mooi-rond met watte aangevuld, grappig
vertoonden hun schijn even bóven hun werkelijk wezen.
De Moeder, zij, was 't meewarig beschouwen der overige aanzittenden niet moede
geworden. Het was, zij herkende hem, de dikke heer die rood uitsloeg en scheen
te dampen, met zijn wrevelige brauwen; met zijne oogen zacht-kinderlijk grijs achter
den bril, die rustte op zijn wangen bol als een kinder-achterste; met zijn mond die,
- onder 't stompje neus met zwarte gaten, waar zijne lippen puilden al te dik om te
wezen, als ze bedoelden, verachtend en kwaad-aardig, - zijn mond die blies, blies,
blies als een aêmechtigen Boreas; daar hij lezend zat, doorproevend de naakte
teekeningen, deze vette praatjes van een prenten-weekblad, achter den blinkenden
kroes van zijn onaangeroerd Engelsch biertje. - En 't was de... verlepte? já, verlépte:
dikkende, slapkonige en van ooge-schalen ál te vale, de angstig zoekende met
anthropopithekische blikken onder den lagen hoed-rand waar slap de pluime hing,
de afschuwelijk-aantrekkende oude vrouw van het bedenkelijke pad, met de onrustige
en kleine blanke handen plukkend aan de sprietige pels van den verharenden vos
om haren pezenden hals, en de roode bijt-lippen nijdig tippend aan 't glaasje
Jamaïca-rhum, en de hart-kloppende on-
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verschilligheid van wie noodeloos wachten. - En 't was, verder, 't hartroerend paarken:
zij, de inderdaad loggende in de melkige matheid van haar dubbelkinnig vleesch
en de gespannen rimpeling van haar tailleurjaket, lam pruil-mondende woorden
loozend, maar lokkend de oogen, en smachtend, - zooals ze leunde met al de warme
dikte van dij en heup en arm, en zoekend haar kleine tip-voetje, áan tegen dezen
rechten jongeling van, bepaald, geen achttien jaren nog, met de verveelde oogen
onder 't effen vlas-haar, en den strengen neus en den open mond die kwijlde haast;
hij bleek als wie te veel havanna's aandierf, en, zonder goed-bewuste schaamte,
wufterig-weigerig toch; terwijl ze dronken, op gelijke tijden een slokje elk, zij den
pink lief-gekromd als een vraag-teeken in de hoogte, maar hij de vingeren stijf aan
het glas; zij hare Marie-Brizard, hij zijn Bisquit.
En de Zoon, die in feite en ook in zijne achting dezen luyden den rug toekeerde,
zag niettemin, met een pleizier dat hem walg inboezemde, schuw hunne
onderscheiden, hunne onbescheiden doening, onder 't grijs-bestoste, zwart-betikte,
blauw-getaande vlak van een over hem staanden arm-zaligen spiegel, die hem
tevens, en dichter bij, het arm staartje grauwe haren van zijne moeder toonde,
omcirkeld van den rossigen rekker die haren kleinen hoed, - waar, op
onvermurwbaar-stijve stelen, een ruiker van rouw-violen regeerde, - om haar
vogelhoofd bevestigde.
Aldus zaten zij, andermaal, in deze ‘Taverne Frédéricq’, als te elken avond om
kwart-vóor-tienen binnengekomen, en eender doende: bestellend, bestarend de
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aanwezigen, en, eindelijk, met een dieper adem-stooten, hun drank ontwarend, er
van nuttigend: de Moeder in éen golp de groen-amberige absint te halven glaze
intrechterend, de Zoon, even bedwelmd door de gas-geurige soda-sprieteling, die
zijn huperaisthetisch neus-vlies aansloeg, als, haast, een onzedelijk attentaat, er
van nemend ter gehalte van een note-dop. En toen roerden zijne moe-lange vingeren,
waar hiëratisch donker-fonkelde een koninklijke scarabee-ring, een teeken van zijn
eigen torve onaanroerlijkheid, - roerden als trage en preciese klosjes zijn
spoele-vingeren de omgekeerde domino-steenen, die krassende golf-lijnen schreven
in 't marmeren blad. En dan stelde hij, met een vrome aandacht die niet ging zonder
een ongewilden zucht, zijne stukken op, in halven cirkel, als een klein Colosseum;
terwijl zijne Moeder, zuchtend eveneens, maar met diepere bewustheid, zij, de hare
in eene orde stelde die deed denken aan goed-gedrilde hoplieten. En 't trage spel
ging in.
‘Dubbele zes gaat op,’ loosden atone lippen; en het werd allengerhande, stuk
voor stuk, een teekening, over de tafel, als voor een goed-beraamden vestings-muur;
gebroken weêr telkens, bij elk partij-einde, alsof de mooie raming in 't ongeduld
uit-viel van een mis-lukken; en het dan weêr uit de lange witte vingers des Zoons
het nieuw voorname dooreen-roeren werd, waar de scarabee lucht-hiëroglyphen
bij schreef; om den lastigen bouw van muren en bastioenen te herworden in rechte
en gebroken lijnen, waar hier en daar het steun-blok van een dwars-steen uitstak...
En, zóo voer het voort; tot wanneer, na het derde spel de opverende kellner, die
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haast geen verwittiging behoefde maar deed toch verbaasd en alsof hij herhaalde
uitnoodiging noodzakelijk achtte om eigen gerustheid, bracht voor de Moeder, die
langzaam ineen-zonk, een tweede absint, waarvan zij bestudeerde hoe de smeltende
suiker in dropjes onder het tangetje 't vocht beroerde; terwijl de Zoon, met wanhopige
blikken en een open mond die schrikkelijke angsten uit scheen te willen gillen, zich
ten slotte vergenoegde bij een tweede note-doppig slokje aan zijn perel-kransig
soda-glas... En deze oefening, van reutel en gillen op het tafel-marmer, en bouwen
van puëriele huizekens, en de architectonische zorg om een mooi-hoekende
domino-teekening, - deze oefening werd, voorwaar, na het zesde partijtje, en dan
weêr na het negende, herhaald. En zoo genoot de Moeder hare vierde absint, en
slikte de Zoon zijn vierde slokje, op 't oogen-blik, verwacht met de zekere gerustheid
van wie 't onvermijdelijke gelaten aan weet komen, dat op de St. Jacobus-kerk een
waardige klok het middernacht-uur in 't zwijgen als iets bijzonder-nieuws verkondigde;
op 't oogenblik dat de kellner met een zucht van verlichting de laatste advertentie
van het Avond-blad las; op 't oogenblik dat de laatste bezoekster, de afgedankte
plengster van aphroditische geneuchten, de vingeren van hare hand-schoen vinnig
stuk-gebeten, ook opgestaan was, en had betaald, en in een
onbetaamlijk-luidruchtigen geeuw, zooals de Amerikaansche jaguar in tropische
nachten hem pleegt te uiten, had te kennen gegeven dat ze haar steriele afwachting
wilde gaan ruilen tegen de vergetelheid van den slaap, al spraken hare wrokkige
oogen geens-zins nog van 't onmogelijke eener ontmoeting...
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Toen viel, in de verlaten gelag-kamer, opeens, als een desperate stilte. Het lied der
gas-vlammen ging aan 't zinderen als martelende krekelen-zang in een
onweêrs-avond. De klok snorde haar jammerend-wrokkig getiktak gelijk een knorrend
grijsaard, die bij regelmatige poozen zijn jicht door zijn lijf zou voelen priemen. De
waas die 't groen papier der muren dekte glansde onder 't licht met fleemende
venijnigheid, zooals men van sommige padden verhaalt dat ze u bevuilen op 't
oogenblik dat ze u weemoedig-argeloos bezien. De witte tafelkens hadden het
onschuldig gelaat van een toegevroren vijver, zelfs voor katten onbetrouwbaar. En
het minste geluid scheen een dikke stomp in 't hart der stilte, in 't hart van deze stilte
die was als eene oude vrouw, zich bij winter-nacht verschuilend in den duisteren
hoek van eene koets-poort.
En toen gevoelden de zatte Moeder en de Zoon-volgoede-inzichten dat zij weêr
een heelen avond arglistig het nood-lot hadden willen bedotten, en dat weêr het
nood-lot ze grappig bedot had. En als te elken avond waren zij beschaamd om de
gemeenschaps-leugen die ze hadden gepleegd; om 't voorwendsel dat dit
domino-spel was, tot goeden wil, tot algeheele overgave, en hoe het niet belet had
dat hunne hoogere betrachtingen ze weêr bij de keel hadden gevat, laat ons zeggen:
met knokelige vingeren; zoodat ze daar zaten, thans, bij 't geduchte uur van
midder-nacht, elk met een angstriem om den hals, en met een snik waarin ze dachten
te stikken... De kellner kende het oogenblik: en hij nam derhalve een diepzinnig
amateurs-gezicht aan. De Moeder scheen zorgvuldig het getal druppelingskens te
bere-
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kenen dat haar gulzige dorst in het fraaie eivormig absint-glas wel had achter-gelaten.
De Zoon, het loomende spel gestaakt, schikte methodisch en diep-denkend, maar
vol van angst, de domino-steenen in hun mahonie-houten bakje.
En te zelfder tijd dan zagen Moeder en Zoon elkander aan (de kellner een
voorname discretie waar-nemend). En de Zoon zag met gezwollen krop het sjofele
figuur van zijne Moeder, hoe ze zat met hare uitgebrande blikken, met de passielooze
lippen van haar blauwen mond, met hare grauwe wangen die geen trilling kenden
meer; hoe haar riffig oude-vrouwen-lijf zat, geslonken op den zwaren buik, in 't
magere pak van deze ál rossere confectie die al de jaren van haar weduwschap
reeds duurde ; - en deze zoon had nooit zijn vader gekend... En de Moeder bezag
haar schoon kind met zijne bijzichtige oogen en de verteerende trekken van zijn
grootsch aangezicht: de aarts-engel (met alleen-wat-te-dikken-neus) van het
hartstochtelijk-hardnekkig gelóoven. En zat hij niet als een prins, recht in dit
Bon-Marché-jasje dat hij droeg met strengen, en reeds professoralen, zwier? En o
die namaak-scarabee die hem stempelde tot den hermetischen heerscher over de
zelf-bedachte wereld-geheimen! - Zij zagen elkander aan, en diep mede-lijden was
in hen. En de Moeder zei:
‘O mijn zoon, hoe zijt ge weêr onvermurwbaar-zuiver gebleven van avond, en
van alle smetten vrij! Niet-tegenstaande den domino; 't misprijzen van den kellner
(zij sprak stiller); de aanlokkelijke houding der sletten in hun onderscheiden stand
en positie; de appreciabele voordeelen, die blijken uit de welgedaanheid en de wel-
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tevredenheid van den dampend-dikken heer die van avond tegen-over ons zat,
welke men vindt in de gouden gemiddeldheid van het burger-leven! Mijn zoon, hoe
zijt ge weêr, te dezer ure van midder-nacht die een nieuwen dag aankondigt, even
als altijd rampzalig-absoluut getreden uit het dagelijksch proef-bad, dat u tot meer
menschelijkheid, tot meer joviale alle-daags-bocks moest verteederen!’
En de Zoon zei:
‘O mijne moeder, hoe zijt ge weêr zat van avond, en profiteerdet op de vier
traditie-absinten! Niet-tegenstaande den, dan toch werkelijk interessanten en
verstrooiing-voerenden domino; 't misprijzen van den gemiddeld-soberen kellner
(hij sprak stiller); de stichtende houding dier onkieskeurige vrouwen die u leerden,
o moeder, dat men nooit moet dispereeren; en de aanwezigheid van den glimmigen
heer die er verschrikkelijk wil uitzien maar zulke goedige oogen heeft, en zeker een
gewillig en ijverig plenger moet zijn van troost voor hulpelooze weduwen (hij is
overigens, oordeel ik op zicht, rijk)! Mijn moeder, hoe hebt ge willen keeren terug,
na het geboden rijtoertje, naar alle menschelijke broeder- en zusterlijkheid, nu de
twaalf slagen u een anderen dag brengen, naar de vergetelheid van alle menschelijke
smerte en pijn, gij die niet kúnt vergeten!’
En de Moeder:
‘Mijn zoon, mijn zoontje lief: ik vertel u iederen dag dezelfde historie; hoe ik van
de werkelijkheid zóo ben gesard geworden, dat, met de beste wil der wereld, me
geen andere uitweg nog mogelijk schijnt dan dit evasie-bootje op een mooi rivierken
van absint.’
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En de Zoon:
‘En hoe zou ik, o mijne moeder, met de beste wil der wereld, ik, die me geschapen
voel voor het vol-maakte, voor het vol-voerde, voor het Absolute...’
- Hier dacht de kellner te moeten onder-breken:
‘Mag ik aan Mijnheer doen opmerken, dat alles Relatief is?’
Waarop de Zoon weder-voer:
‘Gij spreekt het zelf tegen, garçon. Want het begrip van betrekkelijkheid houdt in
zich reeds, gij zult het toegeven, een tegen-strijdige onder-stelling in, gelijk gij niets
leelijk noemt zonder in u 't begrip van eene tegen-overstaande mogelijke schoonheid
aan te nemen, als vergelijkings-punt, nietwaar?’
De kellner schok-schouderde compassielijk. De zoon vervolgde tot zijne moeder,
maar ook half-gewend naar zijn onderbreker, waarin hij een bekeerling hoopte te
vinden:
‘Ik, die mij geschapen voel voor het Abstracte, dat de Wil is die de sterren
samen-houdt; die de onafwijkbare Spil der zon, die de onkrenkbare Kreits der
wereld-klooten is; die het oog is van God en de levens-regel der nijvere mieren,
die... Ik wil u niet vermoeien, maar geef, bid ik u, toe, dat al de meisjes leelijk zijn;
dat men niet eens meer behoorlijk koken kan; dat alle wijnen zijn vervalscht, en
geen lente nog op tijd komt; - hoe zou ik versagen tot deze laagheid, te beschouwen
het domino-spel als nuttige afleiding, en de vrouw tot méer rekenen dan de rib die
ik vermoedelijk te veel bezat tot goede lichaams-oikonomie, en den rijkdom anders
schatten dan als 't logge lood dat, te eenre schaal
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der waag, wel zwaarder misschien, maar minder-waardig is dan 't edele tarwe-graan
dat op de andere schale omhoog-gaat (want gelijk-waardigheid ligt niet in het gewicht,
maar in den adel van de verbruikings-mogelijkheden)? o Mijne moeder, hoe zou
ik...’
- ‘o Mijn zoon, hoe zou ik?... Ik heb uw vader zeer lief gehad, die mij mishandelde.
Ik leed aan een kankerende maag-ziekte daarna; en mijne zuster, die 't pad der
deugd had verlaten, stierf, schatten rijk, van 't gichelen, in een prachtig bed... Ik
leefde in de holen van god-lasterende miserie. Ik sneed u kleêrkens uit mijn honger;
toen sloegt gij mij als een verwend kind. Mijne moeder verweet mij, dat ik geen
brood kon winnen, en ik weigerde het geld, dat mijn vader gewoonlijk aan slecht
vrouw-volk verteerde. In al de huizen waar ik woonde leekten de muren afschuwelijk.
Ik heb eens een kinder-lijkje in een muur-kast ontdekt... En ik bleef, helaas, schoon...
Toen wilde een ouwe heer me huwen, en stelde als,
het-spreekt-toch-van-zelf-natuurlijke, voorwaarde, dat ik u, mijn zoon, verwijderen
zou... Hoe zou ik, mijn zoon?... - Gij ziet in de begoochelende hoogte, arme jongen.
Ik, arme vrouw, zie in de verschrikkelijke diepte... Arme zuivere, begrijpt ge mijn
vorm van zuiverheid niet? Ach, onze dagelijksche strijd om 't verwinnen der
midden-maat, povere uitgeschopten die we zijn !... Wat zoudt ge zeggen van een
treffelijken zelf-moord, zeg?’
Maar de zoon, met witte stem, antwoordde als te elken avond:
‘Moeder, ge weet dat mijne beginselen me elke boeddhistische bij-gedachte...’
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Waarop zij dan, ook als te elken avond:
‘Ach, en indien ik u ook niet zoozeer beminde, mijn jongen...’
- Ze rezen zuchtend van hunne stoelen. Er beefde op beider mond een kus, die
ze niet geven dorsten. Zij gingen naar buiten, en de zoon ondersteunde zorgelijk
zijne eenigs-zins zwanselende moeder. De mot-regen koelde hun aangezicht af.
Zij dachten hoe ver, hoe ver ze nog te gaan hadden vóor ze hun afgelegen huis,
buiten de stad, ook bij dage buiten alle verkeer, bereiken zouden; hoe ze er komen
zouden: dat er geen vuur in den haard zou zijn, en geen wenkend licht op den
venster-richel. En de Zoon dacht hoe de nacht hem weer zou zijn een pijnigend
feest voor zijne slapelooze, onpeilbaar-brandende gepeinzen. En de Moeder dacht
met welk houten hoofd ze morgen de vergetelheid van de absint-roes bekoopen
zou... En beiden dachten dat ze dan 's avonds weêr, als te elken triestigen dage,
om wille van 't smartelijke, om reden van de kop-pijn, het experiment van den ten
middenweg-voerenden domino, van 't versmelten in de dagelijksche degelijkheid
van ieder wellevend sterveling, zouden beproeven...
- Intusschen had de kellner zijne beenen verrekt, zijn over-jas aangeschoten, zijn
hoedje opgezet dat hem waarlijk belachelijk stond. En, terwijl hij haastig zijn zeere
voeten over 't plaveisel voortzeulde, dacht hij hoe goed zoel het straks zou wezen,
in bed, naast zijn vrouw, wier kriep-slaap als een dommel-wekkend wiege-liedje
adem-haalde...
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De bestendige aanwezigheid
Aan
Herman Teirlinck
MDCCCCXVIII
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Opdrachtelijk sonnet
Wij zijn gezaam dezelfde haven uitgevaren,
en voer, door de eigen voor verscheiden, beider tocht:
ik zag de schervel-zonne schaetren, die gíj zocht;
gij vondt míjn scheemring over wieren-zware baren.
De storrem die ge u, stoer, te blijden strijd bedocht,
kwam míjne woel'ge ziel weldadig te bedaren;
en, waar míjn schrik der kolken kalmte zou bestaren,
hebt ge eindlijk in der einders ijlte úw vreê gekocht.
- Thans, broeder, zonk het zeil; ons streven kende 't stranden.
Ons heil zou in de veiligheid der máát belanden.
Gij hebt uw huis, ik heb mijn huis: het is genoeg.

Doch, voert Herdenken weêr ter voor van vroeger varen,
mijn kiel weegt van uw vracht; de uw komt míjn last bezwaren:
míjn koortse die ge eens vreesde'; ûw vreugde die 'k eens vroeg.
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Bij wijze van inleiding
‘Het is mijn droom, dat ik een levens-geschiedenis zou schrijven van Admetos. Ik
zou erin vergeten dat hij een koning heette van Pheres in Thessalië, en eenen onder
de vaarders op de Argo. Maar ik zou verhalen hoe hij was een mensch, in wiens
huis, ongeweten, een god verblijf had gekozen. Een mensch; en al het menschelijke
zou hij kennen, en allermeest misschien aan smart. Geen lijden zou hem worden
onthouden, en van elke vreugde zou hij bij voorbaat weten het leed. De roes van
elken hartstocht zou wranger hem laten ten monde den smaak van den droesem,
naar hitsiger was en zwoeler de wijn van zijn drift. Hij zou worden doorpriemd van
al de steek-spelen des levens. Hij zou wezen een smarten-rijk mensch, en zéér
bewust van zijne schamelheid. - Maar zie: een god had Admetos' woning geadeld
door zijne aanwezigheid; Apolloon, onder de menschen gekomen, had zich den
glimlachenden plicht opgelegd, Admetos' kudden te hoeden. Afwezig bij dage, en
verre dwalend allicht met de tingelende schapen en bij de mijmering zijner zingende
en zwijgende en dan weêr zingende fluit, zou niet te minder zijne goddelijke wake
geheimelijk waren door de gangen van Admetos' huis, en blijken misschien uit de
cierlijke orde ter stallen; uit de lyra die,
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bestoft, rust boven de kribbe die zijn slaap-leger is; uit de fluistering der
dienst-maagden die vroom zich gevoelen vóór dezen schapen-herder, dewelke
onbegrijpelijk-schoon haar schijnt... - En Admetos: wìst hij een gód te herbergen?
Eerst bij 't scheiden misschien zal Apolloon zich hebben vertoond met omlijnende
licht, als deden de goden; mij belieft althans te gelooven, dat hij geniepig verkozen
zal hebben de menschen te verschalken door een schijnbare nederigheid, die
straalde onzichtbaar en moest verbazen. Admetos aldus was hij, waarschijnlijk, niet
dan een zeer voortreffelijk schapen-hoeder, en een schoone. Maar toch voelde de
heer van zulk een dienaar, dat de dienaar in huis een ruimere plaats innam dan de
hem-gewezene in den haard-hoek, waar hij de avondmelk, den honig en de uiën
genoot van zijn maal. De gangen luisterden. Er was de benepen fluistering der
dienst-maagden. En dan: er was dat hij, beproefd van alle leed, maar alle leed
vergeefs, oppermachtig gelukkig zich voelde, hij, Admetos...
Want geen god is onder de menschen, of allen zijn, willens of niet, gelukkig; of
allen gaan zich, vroeg of laat, gevoelen als haast-onverdiend gelukkig. Wat baten
pijnen nog, of de wake van een vrees? Wat staart men ten spiegel in de eigen oogen,
en leest er noch hoop noch vreugde? Hoe men weifele of angstig zij: de goddelijke
adem zal wazemen over uw wezen, en gij ondervindt een onbegrepen troost. Gij
zoudt u-zelf gaan martelen, opdat uw pijn schoon worde als een roode bloem onder
de goddelijke koestering. Want álles wordt u schoonheid en een blijde vroomheid,
wordt de streelende aarzeling om het dankbaar genieten van een heerlijke vrucht
die
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ge eerst niet áan durft te raken, en die smelt weldra op de koorts uwer lippen. Uw
blikken krijgen een vleiënd volgen van elke vorm-deining, een zegenend zien op
elke rust van kleur; en gij voelt dat gij vorm en kleur als een ordineerend meester
zijt. Geen groezelige leelijkheid, of uw oog maakt ze schoon; geen wan-gestalte,
die ge niet toegevend en blijde herschept naar wat de Bestendige Aanwezigheid u
lengerhand leerde te zien volgens 't gevoel van alle volmaaktheid... En kome het
sarren van de slechten die u willen misdoen; laat gebeuren om u wat zorge is den
mindere en níet-bezochte: als Admetos zult ge de gratie dragen, dat ge - wie weet?
zonder het zelf te weten! - bewoond zijt van een god; dat ge het tabernakel draagt
van God in u. Gij zult de schoone bestemming, de bestemming-van-schoonheid, in
álles erkennen, en aldus zult ge góed worden. Want Goedheid is de weêrglans van
het Schoone, van dérgelijke Schoonheid...’
Licht-gewijzigd, uit: ‘Kunst en Geest in Vlaanderen’.
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Drie heiligen
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Adilia
Was het dat zij, Adilia, zelfs nadat ze was ziende geworden alle aardsche dingen
met menschelijke blikken, bewaard had in 't hart en om 't spel der gedachten het
Hemelsche Licht, zoo het slechts blindgeborenen in zich mogen blijven dragen; was 't om der wille van Godes genade die in haar had gelaten de glorie der
eenig-ware Klaarte, dat zij door de wereld zou gaan met zulke ónaardsche treden,
en uitstralen zulken schaduwlóozen glans?
Zij immers was eene blind-geborene, Adilia. Toen haar gebaard had de edele
Persiada, genoote van den doorluchtigen hertog Adalrik, had deze haar vader, ten
derden dage en na lang-gebogen en angstvallig beschouwen, zijn
lengerhand-ontwaakten schrik bevestigd gezien, dat zijn dochterken niet vermocht
bij blikken te volgen zijn glimlach, noch te onderscheiden het wuiven zijner
voorzichtige vingers boven hare oogjes. En zijne ontsteltenis werd wrange zekerheid,
toen een geleerd heel-meester haar inderdaad blind verklaarde te zijn. - Nu ging
zwellen tot wrok zijn verdriet, dat dit kind hem nooit in zijn aangezicht als haar vader
zou kennen. En aldus moest harden tot haat de natuurlijke teederheid van dezen
Adalrik, die heerschens-gezind, heerschens-gewoon
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en niet matig, zekeren dag niet langer weêrstond een nijdigen drift, en met koppigheid
beval, het kindje, bij slaap der verslapte en geestes-gedweeë moeder, te brengen
in 't woud, waar het prijs zou gegeven aan wilde, verscheurende dieren.
Maar de meêwarige maarte, met deze spijtige boodschap belast, begaan als zij
was met het lot dezer kleine Adilia: zij verkoos niet langer een meester te dienen
die deelde uit zulke bevelen, en, verzakende allen terugkeer, voerde zij 't wichtje
meê naar de eigene landstreek. Daar zoogde ze het aan inéens-begenadigden
maagden-boezem, en, wanneer het verder deze zorg kon ontberen, besteedde het,
vanwege de opspraak der menschen, bij de goede zusters van een nabijgelegen
Klooster, dat heette Palma.
Daar groeide de kleine Adilia op in geest-volle wijsheid. Haar duistere en blanke
blindheid leerde allengerhande naar blijde en tevredene orde de wemelende wereld
van beelden in haar te voegen en te scheiden, tot een hoorlijk spel van begrijpen
en weten. Elke klank ging te vinden zijn plaats; alle aanvoeling kwam geschalmd
en geschakeld te staan in de keerende en bindende rei harer bleeke en bloode,
maar heldere en wakkere gedachten. Zij vermocht niet te zien; maar elk geluid eener
stem, elk gevlei van een vinger aan de huiver-huid harer konen verschikten in haar
trage en vertrouwde tooneelen. En waar zij smaakte de vruchten of de weeke
vastheid van brood, gingen wel-gevallig open in haar donkere kelders van kil
genieten, of stond ze gesloten in warme en roode kamers van zacht verlangen. Zoo wies zij zonder veel verwonderingen, met veel tevredenheid, tot haar negende
jaar. Bij haar tiende jaar kwam de kennis der verrassing.
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Vroeger voorzag zij niets van ontroerende verbeelding; thans ging ze hopen en
vreezen, dat zij verràst ging zijn. En, waar zij thans goed ging begrijpen dat ze
waarlijk weinig verstond: noch de reden der daden, noch wat deze daden uit mochten
werken, noch zelfs de gedaante die ze met eene ijlte in hare voorstellingen en eene
gaping in haar gevoel gewaar werd niet te zijn als ze waren in haar binnenst, - wat
hadden de zusterkens soms vreemde zegsels over dingen die zij zoo
vertrouwelijk-eenvoudig in haar bewegende vond! -, nu kon zij zitten voortaan in
onroerendheid, en geen speling was op haar aangezicht van luisteren of pruilen,
maar zij zat als een zeer geduldig meisje, dat héél lang zal moeten wachten. Gelaten,
hoewel zij besefte thans dat anderen waren verschillend van haar; maar
koppig-vertrouwend dat zij zou komen te staan naast die anderen, met eendere
blikken en woorden, kon zij zitten turen, uren, met het voorhoofd gespannen naar
hare brauwen toe, den mond strak en hard de kin, tot ineens haar kwam verschrikken
zelfs de best-bekende spraak. En zoo bleef zij, met hare verwachting, die zij geduldig
voedde met hoop en met luisterende vrees.
Tot zij was elf jaar geworden, en deze verwachting vervuld werd.
Te dien tijde leefde in het land van Beiëren een bisschop, Erchardus genaamd, en
die, zekeren dag, mediteerend in de armelijke cel waar hij aflei de waardigheid eens
prinsen der Kerk om te wezen bloot een dienaar des
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Heeren, had het visioen van een gelaat vol verblindende glanzen, dat hem heette:
‘Ga, Erchardus, tot het klooster Palma. Aldaar is verblijvende een maagdeken,
dat gij vinden zult, van elf jaar, en dat blind is van bij hare geboorte. Gij zult haar
heffen in de vonte, haar doopen in den naam der drievuldige majesteit Gods, en,
hare oogen overstreken van uwe zegenende vingeren, zoo zal zij ziende worden.’
Dat heeft Erchardus met vroomheid gedaan, en is naar het Klooster Palma gegaan
in 't ornaat van wie draagt ter volvoering de Hoogste Bevelen. Niet heeft hij gelet
op de verbaasdheid vol eerbiedige drukte der zusters, toen ze vernamen te komen
haarwaarts, en in de staatsie van Gode-gezant, een bisschop uit verre gouwe. Maar
tot de Moeder van 't Klooster heeft hij gezeid, strak in 't gezicht: ‘Waar is het
maagdeken van elf jaar, dat blind is van bij den dag der geboorte, en dat ik doopen
zal?’ En Adilia, in haar blank gewaad, en op bloote voetjes aan zijn hooge
goud-zware gestalte gebracht: zoo heeft hij geknield voor haar, en heeft afgeleid,
behalve de stole, alle teekenen zijner waardigheden, en heeft gebeden, geweend,
en door zijn tranen heen de kleine, en dan den Hemel, tegen-gelachen. Toen heeft
hij gezeid: ‘Gij, die de vreugd zijt van mijne eeuwigheid, wees mij gezegend.’ En hij
heeft ze geheven in de vonte, en haar bij duidelijker stem gedoopt in den naam des
Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Waarna, hare oogen overstreken bij
zijne zorgvuldige vingeren: ‘Maar ik zie!’ heeft Adilia uitgeroepen met een grooten
gil, die was van schrik en van vreugde. En toen de Bisschop, bewogen in het diepste
zijns wezens, Gode zijn dank heeft toegezongen,
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Adilia op het voorhoofd heeft gekust, en tot afscheid: ‘o Mocht in het eeuwige rijk
mijn plaats even hoog wezen als de uwe!’, heeft hij gezucht, terwijl hij haar ten lesten
male zegende...
Nu werd het voor Adilia een wondere tijd van vrees en van blijheid. De wereld: zij
was niet, dan eenigszins bij kleuren, zoo buitengewoon anders dan in de
voorstellingen harer blindheid; alleen niet meer zoo luid, vond ze, noch zoo zwaar
van geur, en niet zoo rijk en verscheiden voor haar tastende vingeren. Want zij zàg
thans, en hare aldoor-zoekende oogen verdoofden hare ooren, mieken te verwaaiën
reuk aan reuk, en onnoodig het glijdende aarzelen en nijdige duwen der tot huilens
toe gevoelige handen. Zij zag thans met oogen, en het was wel hare schichtigheid
van te elker stonde. Maar het was hare vreugde tevens, dat telkens zij zich-zelf
ontdekken moest bij nieuwe verwondering, 'tzij ze de dingen herleiden mocht tot
hun vertoonen in haar bestaan van blindheid en ze daar van gelijke schoonheid
bevond, 'tzij ze eraan ontdekte een stevigheid of een nut, eene waarde of een
vormen-vernuft, die zij vroeger niet bevroeden kon. Zoo vonkte in haar ontallig óp
blijdschap aan blijdschap, al moest soms plots hare vreugde wijken voor eene vraag
of een schrik. Want ook wat schaduw was leerde zij kennen thans, en 't verholen
leven der duisternis, en 't roerend bewegen van wat men niet zien kàn. Er waren,
ondervond zij, vale dieren die kruipen; er kwamen, aan alles, gehei-
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me hoeken en vreemde standen; en zij had nimmer gedacht dat zij dingen zou
moeten zien, die onmiddellijk denken deden aan kwaad-aardigheid. Toch was haar
wezen thans vol zinderend ontroeren, dat zette hare gedachten in stadige lichten;
zij leefde vermenigvoud, en menigvoud waren thans hare gebaren: van een hoofdje
dat, recht, aldoor bewoog, en van wuivende handen, en van beenen die sprongen
en liepen en 's avonds zoo warmzalig konden zijn. En toen zij eens een geitje had
gezien, dat huppelde in een boomgaard, had ze bij slapen-gaan in haar
donker-blanke bedje de guldene gedachte: ‘Ik ben als een geitje thans!’
En zoo was en leefde zij tot op haar veertiende jaar. Maar toen zou zij gaan
ondervinden angsten aan haren lijve, beklemdheid om hare borst, en in haar denken
dat zij niet meer vrij was en besefte wat geluk of ongeluk kan zijn. Het was, of in
haar donkere en onvermoede poelen hadden bestaan, en die men tháns eerst in
beroering bracht. Zij ging lijden lichamelijk; er schroeide bij beurte hitte en kilte in
haar; maar erger gevoelde zij te zijn, dat haar geest kende duizelingen waar hij zag
de peillooze hemelen ín der verbeelding, en de bodemlooze afgronden dóor van
den mistroost. En zij ging zich treurig en moede en vol dreigementen weten in hare
vleeschelijke leden, geschokt en vol raadselen hare onstuimige ziel vol achterdocht;
en zij ging zich lengerhand met schrik opstandig, maar tevens zoo moederziel-alleen
gevoelen. Want zag zij al de zusteren uit het Klooster niet
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blank van onaangeroerde tevredenheid, veilig binnen de muren die haar binnen
den plicht hielden, bateloos blijde, en van alle aanvechtingen bevrijd? Zoo moest
daar wel zijn eene macht die háár werd onthouden en die koelende doeken legt op
de schroeiënde gedachten; daar moest wel zijn, besefte zij, eene wet, die het zoet
moet zijn te volgen en die gerustheid brengt, o zij de óngeruste, aan wie de overgave
kent der onbekende gehoorzaamheid. - In het Klooster was, als de nederigste onder
de nonnen, de maarte komen wonen die Adilia had gevoedsterd en, van-wege dezen
liefde-plicht, geen vreugd meer had gekend noch duur, dan tot op den dag dat haar
zou herbergen hetzelfde gebouw als het kind dat haar, eene maagd, de voedende
moeder-weelde gegund had. Tot deze, die zij met meer vertrouwen beminde dan
de andere zusters, ging Adilia, en sprak: ‘Zuster’, zei ze, ‘reeds vroeger wist ik wel,
al was 't mij geen last of geen kommer, te zijn hier de eenige die leefde als een
vogel of een geitje. Gij waart niet blind geweest, gij, en hadt over vele jaren mogen
verdeelen, in blijde matigheid, wat mij in-éens was komen te overstelpen. Maar daar
dacht ik niet aan, met den wete dat gij mij steeds een glimlach hadt, en nimmer
streng waart voor mijne uitbundigheid. Maar thans ben ik mezelve vreemd geworden,
en niet meer natuurlijk; voel ik in mij om mijne vrijheid de straf. Ik kan niet meer zijn
als toen, nu het is of mijn kleêren gaan bersten van een zwellende jacht die is in
mij. En nu besef ik waarom gij, de rustige, wildet glimlachen en niet streng zijn; maar
ik gevoel ook in mijne uitgestotene eenzelvigheid dat ik nooit zal kunnen worden
als gij, en te glimlachen op kinderen die onna-
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denkend en bewegend leven. Ach, kon ik keeren terug tot mijne blindheid vol vrede,
waar alles stond in de eigen plaats, en de orde een vreugde was! Want ik weet: dan
zou ik úwe tevredenheid vinden, en niet lijden 'wijl ik geen kind meer ben; waar ik
thans niet kan wezen als gij, met úwe zekerheid.’
Hare voedster glimlachte weêr maar omhelsde haar, en wedervoer: ‘Mijn kindje’
- zoo placht ze haar te blijven noemen, - ‘het is dat voor u gekomen is de tijd van
de liefde; gij zult thans niet meer genieten alléen: thans zult gij beminnen. Want al
wat staat om u heen: geloof niet dat het is ú ter onbezorgde geneuchte; gij veel
meer zijt er, 'dat gij zorgvolle geneuchte wordet voor wat is om u heen. De Vader
wil, dat gij wezet onder dezen die díenen; geen geluk is grooter, dan dat men géven
zal, dankbaar Dezen, die u te geven heette. Want liefde-ontvangen verwendt en
verdort; liefde-plegen alleen maakt rijker. o Mijn kindje, dat mij van God werd
gezonden om mij te leeren de dienstbaarheid, en de liefde daar ik koppig en blijde
in volhard: laat mij loven dit uur, dat u wekte, allicht, tot maarte des Heeren; laat mij
danken de stond dat ik u openbare de Minne, o gij, mijn kindje, dat mij de Minne
hebt geopenbaard.’
Toen zij aldus tezamen hadden gesproken, zijn zij tot de Moeder van het Klooster
gegaan. Adilia, die thans in haar-zelf volkomen had begrepen, heeft gesmeekt dat
men haar toe zou laten tot het habijt. Luttelen tijd nadien was zij opgenomen onder
de nonnen.
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Zij gevoelde thans wel, niet bedrogen te zijn geweest, en dat dit was hare echte
bestemming. Zij, die ten overvloede gevuld was met nijveren aandrift; zij die geleden
had in lijf en gedachten van de pijnen des wachtens, van de smarten die 't
liefde-plegen vooraf-gaan, en van de angsten die beteekenen dat men geroepen is
voor de daad van milde caritate: vond zij thans niet in de minste zorge bevrediging,
in den geringsten arbeid voldaanheid, en in de volvoering van anderer wensch eene
belooning? Men wilde haar sparen in het Klooster te zwaren last, als wezende zij
de jongste, en, naar men wist, eene dochter van edelen bloede. Maar wat men haar
belette te doen bij dage: 's nachts rees zij van haar strooien leger, bezorgde de
keuken, keerde den refter, vercierde de kapel, en ging naar bed terug slechts dán,
als haar vermande de zeer-beminde moeheid, die haar vol dankbaarheid miek om
het loozen van de onrust en van de lichaams-pijn. Dit geweten hebbende, heeft de
Moeder haar eerst gestraft bij opgelegd niets-doen; maar daar vond zij in opnieuw
eene weêr hoogere vreugde. Want zij had geleerd de bedwelmende macht van het
gebed; zij wist het te wezen de sleutel tot de zaal harer opperste zaligheid; zij wist
erin te vinden de vurige orde die, weêr-glans in werkelijkheid van den waan dien zij
mocht leven als blind klein kindje, haar als 't ware terugvoerde naar de eerste Afkomst
en haar leidde naar de laatste Bestemming. En zoo heeft men té dikwijls haar
bevonden in de verdooving der wezenlooze aanbidding, opgenomen in den
veel-belovenden schoot der eeuwigheid, dan dat de Moeder niet hadde gevreesd
zulke zieke vervoering, en haar opnieuw verzonden naar lagere bezigheden. En
toen Adilia, terug-
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geschonken aan het nederig werk in zwijnen-hok, moes-tuin, of de kwalijk-geurende
zieken-kamer, weêr mocht bevinden, aan lijf en ziel, profijt der onderwerping en rust
van mindere karreweien, die 't vel van hare handen en den hoogmoed van haren
geest sloofden: dan was ze te blijder, in nederigheden waar het gebed haar aan
had ontrukt, terug te vinden hare oneindige macht van beminnen. En inniger werd
aldus hare glimlach naar nederiger werd haar werk; en, waar sommige nonnen
onder zelfde habijt wrok gevoelden om deze al te klaarblijkende heiligheid, haar
kloegen áan van onmatigen ijver, en in 't geniep bereidden ongelijks: zij kende wel
hare boosheid, maar hield ze voor eene beproeving des Heeren, en was ongelukkig
alleen, dat zij ze had geraden, en aldus benam haar-zelve een middel tot falen dat
ze vergoeden kon bij penitentie.
Maar twee droefheden moesten haar te dien tijde bereiken, die haar smartelijk-dichter
bij de aarde terug zouden voeren. Hare voedster-moeder, die bij hare vrome
verdienste Overste was geworden des Kloosters, stierf; terwijl zij, Adilia, moest, te
harer pijnlijke verheffing, weinige dagen nadien haar vader ontmoeten.
De eerste gebeurtenis bracht haar een smart niet alleen, van te moeten ontberen
voor immer thans deze die haar tot tweemaal toe het leven had gered: zij moest
daarenboven ondervinden, waar het ging om de keus eener Moeder-overste, al te
menschelijke heersch-zucht bij vrou-
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wen, die gelofte hadden gesproken, niets dan de dienst-maagden des Heeren te
willen zijn. Heel het Klooster: het helmde soms van hare krakeelen; het kraaide van
aantijgingen en gonsde van verdacht-making. In de hoeken der gangen ging schuilen
vijandelijkheid. Bleven de oogen gedoken onder de geveinsde nederigheid der
schalen: iedere mond werd strak als van slechte geheimen. En was effen het jurk
over elke borst, daar binnen bonsde een hart van nijd en hooveerdigheid. - Adilia,
zij, werd bang voor een toestand, die tot in haar eigene cel haar vervolgde met
achterdocht, vrees, en zelfs de duivelsche verwachting dat men háar zou kunnen
aanwijzen, al was zij de jongste, te worden Moeder van het Klooster Palma. Dit
laatste gewerd de schrik en foltering harer nachten. Bij dage ontvluchtte zij haar
angst langs de wegen, en in de stulpen der arme menschen.
En zoo gemoette haar de tweede droefheid. Eens dat zij liep, buiten de muren
des Kloosters, met onder haar falie een zakje meel, kwam haar te naderen een
man, nog jong, maar streng van uiterlijk hoe dan uitnemend van manieren. Hoffelijk
was zijn groet, en niet onverschillig toen hij haar ondervroeg:
‘Zuster, waar gaat gij, dragend onder uw mantel een pak ongewoon bij eene non?’
Zij stond stil en antwoordde:
‘Het is een weinig meels alleen, heer, en niet zwaar wegend, dat ik breng aan
een ouden man, denwelke ik daarvan panne-koeken wil klutsen en bakken, want
hij eet dat gaarne.’
Toen sprak haar met hooger stemme toe de wandelaar:
‘Mijne dochter, ben ik dan waarlijk zóo schuldig, dat
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God u niet heeft ingegeven, mij onmiddellijk als uw vader te herkennen? Ik ben uw
vader, en van alles verlaten thans. Uw moeder is gestorven van eene slepende
ziekte. En wist gij hoe zwaar mij nu weegt de wetenschap mijner schuld! Ik heb het
niet aangedurfd u te vragen, dat gij mijn troost zoudt zijn voortaan. Maar ik heb
beters gedaan, naar mijn oordeel: ik heb gekocht dit Klooster Palma en heel zijnen
aanhang. Ik heb het bij rechts-spraak laten plaatsen op úw naam, mijne dochter.
Gij zijt er thans de meesteresse, en niet meer eene mindere die de schotels moet
wasschen. Leef dan gelukkig, daar uw lot was geluk in eene klooster-cel te vinden.
En niets zal ik u meer vragen, dan dat gij mij met uwe nonnen bij den Heere
gedachtig zoudt zijn, en wilt bidden voor mijne zonden.’
Adilia, toen, heeft nauw de lippen geroerd, want te diep was ze geroerd van
binnen. Teruggekeerd tot Palma, verwachtten er haar de zusters, die verklaarden:
‘Gij zijt in ootmoed onze meerdere: wil het thans wezen in gezag.’ Zij zuchtte. Maar
zij was, onafwendbaar, Moederoverste. Dáárop heeft ze toen, naar haar te behooren
scheen, haar leven ingericht. En van dat leven bericht een oud boek: ‘Zij was
volherdig in het gebed, zeer nauwlettende op het lezen der Heilige Schriftuur, zeer
gematigd in hare spraek, zeer uitnemende in abstinentie, alzoo dat zij, behalve de
hooge Feest-dagen, niet anders en nuttede dan gersten-brood en een weinig
hauw-vruchten. In haar bed plag zij een beeren-huid, en voor haar hoofd-peluw
eenen steen te gebruiken. En dat niet om eenigen menschelijken lof, maar begeerde
dat het alleen van haren Zalig-maker mocht gezien worden. En daarom
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deed zij hare devotiën in 't heimelijke, wetende dat hij-zelf gezeid had: ‘En laet uwe
slinke hand niet weten, wat uwe rechte hand doet.’
Aldus trachtte zij met vruchtdragende nederigheid verzoening te koopen voor een
gezag, dat haar was opgelegd.
Kort daarop overleed ook haar vader in het kleed van een pelgrim, ten dage dat
hij zijn gangen zou wenden naar het Heilige Graf. Erfgename van oneindig geld,
gebruikte zij dit tot het bouwen van een kerk, op een berg, heerlijk áan tegen den
hemel. Zij bouwde ook een gast-huis voor de melaatschen, die zij bij voorkeur
verpleegde, gedenkend uit haar blinden tijd de geneuchten van een gave huid, die
beter gevoelt dan oogen. En met de herinnering aan de vlugge jaren, dat zij, niet
blind meer, haar hooge vreugde had als een geitje te mogen leven, liet zij oprichten
eene herberg, waar de wandelaar verkwikking vond, en de bedelaar blijde genood
werd als een koning.
Bij al dat bouw-werk had zij veel drukte aan becijferen en bedillen, te haren onwil
haast, maar, dacht ze, ter eere Gods. En zoo kwam ze zekeren dag te staan,
tusschen kerk en gast-huis en herberg, op een open pleintje dat onbarmhartig
brandde van zon. Kwam daar ineens een man aan haar, met drie kleine roedekens,
als wijmen van een knot-wilg, en hij sprak:
‘Ontvang’, zei hij, ‘deze roedekens, en plant ze hier
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te lateren lommer, en uwen name en memorie ter eere.’
Adilia was zeer betrouwend geworden. Zij heette minnelijk der zuster, die was bij
haar, de roedekens in een kuiltje te zetten, drie-hoekig over elkaar. Maar de zuster:
‘Moeder, wil toch deze roedekens niet planten: daarvan komen schadelijke
wormen.’
Maar Adilia:
‘Wil niet bezorgd zijn: weet ge beter dan ik wie deze roedekens zendt? Niets
kwaads, ik zeg het u, zal ons van deze boompjes bekomen.’
En zij plantte het eerste roedeken:
‘Ik plante u in den naam des Vaders’;
en het tweede:
‘In den naam des Zoons’;
en zij nam het derde:
‘En ik plante u in den naam des Heiligen Geestes.’
En zie: zij stond ineens in een kapelleken van drie geurende linde-boomen...
Het was te dien tijde ook, dat God ten tweeden male wilde getuigen van zijne
tevredenheid om harentwille bij een schoon mirakel. De kerk die zij bouwen liet
stond hoog op een berg, en te dezen toppe leidden wegen langs schuine ravijnen.
Zekeren dag, dat ze bad in de koelte van zulk óverwegend ravijn, hoorde ze boven
haar, binnen het oor-besluitende hulsel harer kap, als een donder-geroffel. Naar
omhoog gezien: twee ossen, die een wagen met steenen naar boven schoften,
waren van op den berg-top naar beneden aan 't rollen, van zeventig voet hoogte
en meer zelfs, slepend meê de ijverige voer-lui en dezen die, gedienstig, den val
wilden stremmen bij macht van nekken en armen. Ook waren daar al toegeloopen
behoef-
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tigen, die hoopten haast den dood der dieren, en verwachtten een deel van hun
vleesch zoo zij moesten uitgeslacht. Maar Adilia had een vlug gebed. En toen het
getrek van beesten en wagen terug in het dal was, toen rechtten de wijs-blikkende
ossen hunne vier-hoekige knieën, en, zonder porren van welke voer-roe, legden zij
áan weêr, en trokken, de helling op, den wagen, die niets van zijne lading verloren
had...
Maar dit waren niet de eenige teekenen harer heiligheid. Had niet zekere zuster,
kosterinne des Kloosters, een uchtend dat zij, ten lochting gegaan om aan gesteltenis
der sterren te zien het uur en of niet de tijd gekomen was dat men luiden zou
mettenen, - had zij haar niet gevonden knielend voor een man, die tegenover haar,
Adilia, geknield zat? En zij had dezen man zoozaan erkend: Johannes Baptista, in
zijne pij van kemelsvel en al dat haar op zijne bloote beenen. En hij wees met een
stok van rechts en van links, en dan naar omhoog. En Adilia keek naar omhoog, en
zij knikte dat zij begrepen had. En toen teekende Johannes, opgestaan en met
groote passen stappend, weêr rechts en links hoeksche lijnen, en het was of hij
wilde wijzen het rijzen van muren. En toen heeft hij over haar het gebaar des
doopsels gedaan, drievoudig, en hare oogen bestreken als deed eens aan haar de
bisschop Erchardus... En volgenden dag heeft Adilia hare zusters vergaêrd.
‘Wij zullen de kerk’, zoo zei ze, ‘heeten naar Johannes Baptista; en daar zullen
bijgebouwd kapellen rechts en links. En er zal zijn eene von te voor den doop van
blind-geborenen.’ De zuster-kosterinne is dan met blindheid geslagen geweest.
Maar toen de vonte gebouwd was,
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is ze klaar-ziende geworden opnieuw bij sprenkeling met wij-water door Adilia.
- Maar hoe zou ik verder verhalen van zulk gezegend leven? Hoe zoude ik vertellen
zoovele wonderen, van haar gepleegd, als daar is van die ledige ton, dewelke ineens
vol wijns kwam te zijn, ten dage-zelf dat de kerk van Johannes Baptista zou worden
ingewijd? - Met volle alteratie kwam haar toegetreden de zuster-cellierster: ‘Vrouwe’,
zei ze, ‘ik kan u niet verbergen dat daar wijn ontbreekt, waar wij af moeten dienen
den bisschop. Maar hoe daarin te voorzien?’ Adilia echter antwoordde: ‘Is daar niet
Iemand, die met vijf broodekens en twee vischjes zoo vele duizenden wist te
verzaden?’ En toen de zuster naar haren wijn-kelder is gegaan, toen klokte de wijn
alreede aan de krane...
Maar toen werd haar te dien tijde haar sterven geopenbaard. Zij zuchtte, en was
tevreden. Zij had nooit vergeten, dat zij een blinde was geweest, en gevoelde thans,
dat ze weêr de klare orde te gemoet ging treden, die alleen blinden in deze wereld
genaken mogen. Zij lei haar op een hoog en hard bed. Zij heette hare zusters een
lof-zang te gaan zingen in de kapel van de maagd Maria. Zoo kon zij sterven gansch
alleen, zonder onnoodige klachten om haar heen, en gelijk het was haar wensch...
Toen de nonnen echter kwamen terug van haar gebed, en haar vonden dood op
de baar, en zónder dat zij ontvangen had het Heilig Sacrament, toen mieken
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zij zóó groot misbaar, dat zij daar wekten het lijk-zelf van Adilia. En deze, zelf ineens
recht-gezet op haar leger: ‘o, Alderliefste zusters’, zoo sprak zij, ‘waarom mij nog
geplaagd met aardsche dingen, als mijne ziel was gekeerd reeds naar hare klaarte
en het pak haars lichaams verlaten had? Laat mij toch slapen, opdat ik eeuwig
waken moge!’
Doch de zusters: ‘Maar gij zijt overleden zonder deel-achtig te zijn geweest in het
lichaam des Heeren!’
Toen heeft Adilia oolijk geglimlacht. En, den kelk gebracht waarin zich bevond
het lichaam des Heeren, heeft zij voorbeeldiglijk gecommuniceerd. Waarna zij voor
goed gelaten heeft deze wereld...
Drie dagen heeft haar lichaam boven aarde gelegen in een geur van de zoetste
kruiden, want zij geurde als eene honing-bij die zwaar bevracht ten korve keert.
Daarna hebben de zusters haar, op eigen verlangen, bijgezet in het graf, dat zij voor
hare voedster-moeder had laten metselen. - In dat graf vond men het geraamte der
vrome maarte geheel ontvleescht, maar waar ongerept en ongeschonden de
rechter-borst blonk, die Adilia had gezoogd.
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Arnulphus
Heden, dertig Juni, dag van uw naam-feest, denk ik aan u, Arnulphus. In dit seizoen
des jaars en van mijn leven dat ik, - mijn hoofd broeiënd van gloeiënde prikkeling
en mijne leden van woelende woede, maar mijn hart vol rouw en vol schaamte, om me-zelf bekommerd ga en om mijn bestaan, hetwelk afschuw heeft van rust
maar niet kan rijzen tot serenen strijd, denk ik aan u. Gij zult mij niet worden een
voorbeeld: ik heb mijn onverdelgbaren hoogmoed die niet bestreven wil dan 't
onbereikbare, terwijl uwe nederigheid, o Veilige, geen behoefte meer heeft aan de
verlokking der afgronden; en me-zelven wil ik niet geven spijt, zooals ik ú niet zal
verminderen. Doch beiden zijn we onder de vechters, Arnulphus, en, moest úwe
oude overwinning me niets leeren dan de onmogelijkheid van míjn zegepraal: mijn
weemoed één oogenblik te mogen onderdompelen in uwe eeuwige vreugde zal mij
reeds geven solaas, en de voldoende belooning dat ik heden, dag van uw naamfeest,
in wroeging en spijt mediteerend aan u ga denken. - Zoo wil ik me-zelven uw leven
vertellen, naar de oude boeken het me hebben verhaald, spiegel waar ik mijn
grauwheid moge op zien klaren; bad van kilte dat ik zoel maak
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van mijn koorts misschien, maar dat mij doortintelt allicht van zijne weldadige
gezondheid...
Zoo zijt gij dan geboren, uit middelbare ouders, in eene der kronkel-stegen vol
winkels ter nijvere kuip eener weelde-stad. Breed-arms mat uw vader laken;
snater-graag bebabbelde uw vriendelijke moeder de klanten; terwijl gij, in de
geniepigheid der duistere achter-kamer, sleet eene geslotene kindsheid vol woelende
nieuwsgierigheden. Gij waart het knaapje dat, uit zijne verlatenheid, een eigen
geloken wereld zou bouwen vol wonderen en vol angsten, vol geheimzinnige vreugd
en de vrees, en het verlangen haast, der leede ontgoochelingen. Uwe ouders,
handelaars, kweekten uit het zoete kindeken dat zij, omwege de zaken, alleen
moesten laten den godganschen dag, kweekten den dichter die niet meer zou
vermogen te leven dan in de paleizen van zijn overweldigende verbeelding, en zich
weldra nog alleen zal kunnen vermeiën in de bittere zekerheid dat hij ze één voor
één zal in zien storten onder een teeken van zijne eigene hand. De hoeken van uw
verblijf, zwart achter den winkel aan, en waar suisde, vroeg in den na-dag, een karig
licht dat nóg brandend gij vondt bij uw ochtend-ontwaken: gij hebt ze bevolkt met
uw arg-waan, gij hebt ze gekozen voor uwe veiligheid, gij hebt de verbeten woede
gekend dat uw vader ze vulde met jovialiteit, en uw moeder met pratende bezoeken
van tantes en gedienstige buurvrouwen. Gij hebt hare onverschilligheid,
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de plompe onverschilligheid van deze voor uwe tengerheid te logge en gezet-zékere
kamer, ingericht naar de bescheiden eischen van uw droomvol leven. Dit hoekje
der zwaar-eiken tafel, gepolijst door uwe ellebogen die uw melk-gladde voorhoofd
schraagden, heeft aan zijn effen blad, glanzend als een giftige vijver, uw uitgezetten
blik weêrspiegeld die, tóen reeds, oneindigheden peilde. Deze stoffige en loome
gordijnen, zij droegen binnen haar plooiën de gestalten van uw wil en smachtend
begeeren. En is het niet in dit, bij plaatsen ontfoelied, glas, dat gij den schrik en de
liefde, o die ernstige liefde hebt gekend, gij klein knaapje van tien jaar, voor uw
mager en bleek aangezichtje met de blauw-omwalde oogen? - En, Arnulphus, híer
dan hebt gij bóeken binnengebracht. In 't gif der Eenzaamheid, hebt gij, onbewust,
maar met hardnekkige woede waarvan brandde uw gansche wezen, het gif
gedruppeld der vervaarlijke Wetenschap. o, Geen straf is erger, dan de latere boete
om het vroege te prille weten; en gij, Arnulphus, die 't dubbele gif en zijn schoone
schijnen te gretiger dronkt naar geweldiger werden uw jaloersch alleen-zijn en de
dorst van een brein dat, nimmer zat, als onleschbaar woestijn-zand de steeds te
gierige zekerheden zoog, - gij bereidet uw lijf en uw geest voor de felste
doemenissen. Gij, wien 't vereenzelvigde leven verrijkt had met overvloedigen
zelf-tooi; gij, als geen ander knaapje rijk aan zelf-verzonnen weelden, aan
zelf-ontgonnen schoon u geschonken bij uw beveiligende gelokenheid: te vroeg
begrijpen zou u helaas het twíjfelen leeren, en het zou wezen de eerste vloek. Gij
zoudt uw teeder-gekoesterde wisheden gaan toetsen aan deze van anderen, die
zóó zeker waren van
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hún wijsheid dat zij ze neêrschrijven dorsten. Gij zoudt u voelen bukken onder 't
leed der ijdel-bevondene genegenheden. Gij zoudt de broosheid kennen van 't eigen
bezit en de ongenaakbaarheid van het zékere bezit der anderen. Want dit veel
ergere gaat komen in u, o vijftien-jarige die kuisch zijt: gij gaat, o te veel begrijpende,
het dreigement ondervinden, in uw bloed en in uw doorknaagde hersenen, van wat
gij niet begrijpen kúnt...
Zoo gaat gij groeiën, te schuchtere, te weinig-eenvoudige jongeling die niet naïef
meer zijt en niet meer blijde, tot den angst voor 't duister leven dat gij door u woeden
voelt, dat gij vermoedt ook door de anderen te wentelen, en waarvan gij ziet dat die
anderen het voor u verbergen. Gij, die uw nachten duizendvoudig bevolkt met
gebeden, gij kent de schrikkelijkheid uwer wake, die de gebeden niet te vermilden
vermogen. En als gij 's ochtends uw bed ontrijst met kranken rug, dan zijt gij te droef,
Arnulphus, om zelfs nog te kunnen gelooven in den vertrouwden God uwer eerste
jaren...
Aldus heb ik u gekend, Arnulphus, en uwe woedende en uwe pijnlijke jeugd. - Ik
heb ze gekend tot op den dag dat de vertwijfelde God u zou brengen verlossing.
En 't was de eerste waarachtige gebeurtenis in uw leven, zoo geweldig van de vrees
des verlangens binnen de onomstootbare wanden eener eenzaamheid, die gij
trouwens met al te norsche liefde bemindet dan dat gij ze zoudt te buiten zijn
getreden...
Te dien tijde - het was om uw zeventiende jaar - hadden uwe ouders eene maarte
in huis genomen, dienstig in het huis-houden, die was, voor hare jeugd, zwaar van
lijf, en had oogen die niet recht-uit keken. Zij zegde niet
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veel; zij werkte met geweld; men hield haar voor zedig. Terwijl ten winkel uw vader
mat en uw moeder praatte; terwijl gij, Arnulphus, onder het zuinige en zingende licht
der vertrouwde achter-kamer, zat in de boeken die gij thans laast reeds met bitter
óngeloof, hoordet gij haar in de keuken dretsen, en rinkelen in hare handen 't metalen
vaat-werk, of schrijvend schrobben over den rooden vloer haar naarstige en ruige
borstel. En onwillekeurig hieldt gij op met lezen dan; het was of ge hare rokken zaagt
slaan om hare beenen, of gij zaagt den rooden bloei van hare bloote armen; en gij
luisterdet naar uw hart dat klopte in uwe keel. Maar gij weerdet deze beelden, en
trachttet voort te lezen... Zij, de dienst-meid, wanneer ze de tafel aan kwam rechten
voor middag- of avond-maal, zij wachtte, de oogen neêrgeslagen, met groot geduld,
dat gij uwe papieren hadt gekeerd, dekte toen zwijgend den disch, en zorgde ervoor,
blijkbaar met schroom en angstvalligheid, dat zij u met niets van haar lichaam of
kleedij aan zou raken. Waar zij dan heenging voeldet gij, dat zij u ter sluiks, heel
even maar, gadesloeg. Zij liet als een wuivenden sluiër warmte en geur na in de
kamer...
Zekeren nacht nu laagt gij in een lichten sluimer, bevolkt met troebele droomen,
toen het u docht ineens dat een schroeiïge lucht u aanblies. Ontwaken deedt gij
niet; in de duistere bewustheid van den slaap ontweekt gij, door u te keeren op de
andere zijde, de nacht-merrie die aldus scheen nakend te zijn. Weinig duurde het
echter, of de stroom heete jaging ging weêr bij gelijke poozen uwe wang tegen
stuwen, tot hij plots, in den druk van brandende lippen geploft op 't verschrikte
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vleesch, stokte, en als een gloeiënde stempel praamde in uw brein. In een schrik
die u toeschroefde de keel, hebt gij uwe oogen geopend: gelijk een groote, bleeke
vrucht hing in den donker het hoofd der dienst-meid over het uwe, hijgende en met
eene onzinnige stameling in den mond. Gij dorst niet verder zien, maar gij wist dat
zij was uitgekleed, en in haar hemd. Toen haar hoofd, zwaar, weêr dreigde aan u
neder te vallen, heeft een stomp uwer vuist haar geweerd. Gij weet niet wat daarna
is geschied. Veertien dagen lang hebt gij gelegen in de koortsen...
Deze eerste ondervinding van wérkelijk leven, - en zij zou uwe eenige blijven, - heeft
u den afschuw geleerd voor wat uwe droomen tergde als eene onontkomelijke
natuurlijkheid. De ziekte geweken, hebt gij meer dan ooit gevoeld, dat nimmermeer
heil u van buiten af zou genaken, en gij alleen nog moest leven en lieven binnen
u-zelf, nu gij begrepen hadt dat men zich in geen anderen erkent, en dat u niets
te-gemoet komt dan wat eigen verzadiging zoekt. Gij wildet geen tweede maal het
dreigement der schennis kennen. En wanneer gij daarop uwe ouders bekend hebt
gemaakt uw wensch, der wereld te verzaken (niet zoozeer ter eere Gods, was uwe
verholen gedachte, maar ter hoede van de eigen zwakheid, die eenige have was)
hebben zij wel tegengestribbeld eerst, maar, uwe onbeholpenheid in de zaken
beschouwend en 't vergaêrde fortuintje dat toe zou laten zonder achter-
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denken den handel te verkoopen, hebben zij er eindelijk in toegestemd, dat gij in
het klooster zoudet gaan.
Gij hebt er wel gevonden veel zoetheid; maar welke wrangheid tevens!
Want voeldet gij u ineens, en op wonderbare wijze, als beveiligd tegen alle
aanvechting die van buiten liep op dees veste áan van uw geweten, hoe zoudt gij
er ondervinden dat de ziel er alle rechten moet verzaken op de duurste
eigendommen! Wijd in offerande uw liefste bezit aan den vrede: gij zult den vrede
niet genieten, zoolang gij het besef hebt van zelfs het schamelste bezit. Mag men
trouwens den vrede kennen onder gedaante van een genot? Hier moest uw geweten
u manen, o Arnulphus, dat men niet genieten mag dan in de vernietiging, de passieve
vernietiging die niet meer weet...
o Mijn heilige broeder: gij hadt als ik in u gestapeld, kameren vol, de wonderste
heerlijkheden. Gij deedt geen deur open, of nauw weêrhouden bergen van
eêl-gesteent stootten de paneelen aan, goten schatten over de vloeren der galmende
gangen uwer ziel. Was het uw wil, was het uw liefde die ze opgeborgen had? Neen:
het was dat gij, alleen in de eigene wereld, niemand gevonden hadt om van uwe
weelde mede te deelen, en naderhand, toen anderen uwe wereld poogden binnen
te dringen, geen u waardig was voorgekomen de schat-kameren open te mogen
zien. Binnen dit klooster dan, uit vrees als het ware van dieven, uit dringender liefde
voor de aanwoekerende schoonheid van 't binnenste bestaan, hadt gij u met uw
rijkdom, met de oogsten gewonnen op den akker der weelderigste eenzaamheid,
met de diamanten ontbolsterd aan de meest-ingewikkelde wisheden, geborgd een
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bestaan, dat gij hooptet te ondergaan of te voeren zonder lijden.
Maar men móet lijden, Arnulphus, als men te rijk is; want slechts de armen kunnen
rijzen tot onbevangenheid, tot de vrijheid die de eerste voorwaarde is van het geluk...
En dieper thans dan den schrik voor het vleesch, dat u den menschen moest
gemeenschappelijk maken, hebt gij den angst gekend om de schatten, die u van
de menschen zouden scheiden. Gij hebt bevroed dat eenzelfde kim, dat eenzelfde
klip boven de zee der zielen, u afzonderen ging door uw eigen afschuw en door de
weigering tevens der anderen. Uw schrik voor de naaktheid belette u, naakt de
anderen nog toe te treden, die naaktheid als het eerste teeken der oprechtheid
beschouwen. Bedolven onder de wanen; geharnast binnen het brallen der doorvoelde
gedachten en doordachte gevoelens: recht nog alleen, en groot, en grootsch, van
een hoogmoed die als schoonste verontschuldiging aan kon voeren dat hij niet dan
uit zelf-geknedene bestand-deelen, uit de innigst-eigene materialen was opgetrokken,
stondt gij, Arnulphus, en waart, onder al die zuiveren, welke u beminden zonder
bedoeling van eigen-baat, zoo jammerlijk-, zoo bitterlijk-alleen...
Maar toen hebt gij het middel gevonden, dat zuiveren moest van alle ijdelheid.
Gij hebt het gebruikt in zúlke mate, dat gij uit u zelfs den trots hebt gebannen het
te hebben gebruikt met zulke doelmatigheid en goede gevolgen. Dit middel hadt gij
aan de kastijding. Met eene dubbele koorde van paards-haar omwonden, hebt gij
u gerold, van 't avond-gebed tot het ochtend-gebed, op een
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bed van stekels en bramen. Een bezem van hulste-roeden trof u, honderden malen
daags, bij wisseling rechts en links in het teederste deel van buik en flanken. Gij
hebt gegaan in schoenen, die, ter plaatse der wonden Christi, van plompe spijkers
stap aan stap doorpriemden uwe voeten. Uwe oksels werden warme schuil-plaats
voor het ongediert dat er kweekte. Uw mond werd rottend van de etter-builen die
gij zoogt aan melaatschen en uw handen keenden van de vieze ziekten die gij
verpleegdet. Gij hebt u, walgend van uw walg, gedompeld in de verschrikkelijkste
ellenden. En slechts het vasten hebt gij vermeden, Arnulphus, omdat het u de ijle
begoocheling kon geven der ontheffing uit het aardsche, en dat het u al te
gemakkelijk scheen te zullen voeren tot het aanschouwen van het aangezicht des
Eeuwigen Wezens.
Want, Arnulphus, - en slechts later zoudt gij 't begrijpen, - nog dit eenig-aardsche
was eene vlek op uw blankheid: gij leerdet de geneuchten smaken van uw pijn. Van
nature als een ieder zeer gesteld om te lijden, gij die het lijden gekozen hadt tot een
bruid, gij gingt het beminnen gelijk men eene bruid bemint. Gij, overwinnaar op den
hoogmoed des geestes; gij, de dankbare en nederige meester over uw vleesch: gij
moest deze laatste temptatie ondergaan, te willen lijden om het genot van het lijden.
En gij hebt ze ondergaan met wellust; gij hebt u gekozen den smart als het heerlijkste
festijn; gij hebt hem beleden als de rijkste geestes-zwelgerij; gij
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hebt hem gekend als de prachtigste ombuiteling der ziel. Na u gefolterd te hebben
met wonden, na de wonden met brandende middelen schrijnend-open te hebben
gehouden, hebt ge dagen soms gewacht dat ge u wêér kastijden zoudt, om de
kwellingen, de terging te kennen van de begeerte ernaar. Gij hebt uwe nachten
doorgebracht in een trage wenteling uwer leden, opdat gij één voor één iederen
hulste-stekel in uw vleesch zoudt voelen dringen, en gij steek aan steek iederen
nieuwen pijn-priem zoudt tellen mogen.
Elken avond werden van uwe eigene handen de lagen en strikken geleid, die over
dag zorgen moesten dat alle rust uit uw leven veilig gesloten bleef. Gij kendet den
nijd om het lijden: gij kondet hem bij anderen niet meer verdragen. En dit hieldt gij,
Arnulphus, voor een teeken der liefde, en het was anders niet dan het teeken dat
God u nog niet rijp achtte voor de liefde.
En 't was om u daar op voor te bereiden gehéél; het was om u waardig te maken
van den schitterenden disch der zaligen en 't brood dat alleen der gemeenschap
van de wetenden wordt gebroken, dat hij u nieuwe krankheid stuurde, God. - In der
waarheid, gij hadt te zeer gemarteld uw lichaam, alleen uwer vreugd om de doornen
van 't felste verduren indachtig, dan dat gij niet zoudt worden gestraft. Gij hadt alweêr
te zeer uw eigen lief-gehad in de folteringen, dan dat u niet zou worden herinnerd
aan het verbod van ook déze weelde.
Toen u, een ochtend bij metten, de koster vond geknield op een mat van distelen
in een vochtigen hoek der crypte van de klooster-kapel, ter zijde geslonken uw romp
en gezonken uw lood-kleurig hoofd op de nauw-nog-
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ademende borst; toen hij ontdekte (een leger blinkend-zwarte kakkerlakken trok
over u in tragen tocht), dat gij, u daar geborgen hebbend in het goorste gedeelte
der onder-kerk voor de geweldigste tuchtigingen (uw nagelen waren zwart van uw
bloed, en uw wangen droegen de sporen, bloedig, uwer nagelen), dat gij er in
onmacht gevallen waart, niet bestand tegen de felheid uwer hardnekkig-blijde woede:
toen heeft men u gedragen in het molligste wollen bed van het klooster, binnen het
fijnste linnen. Dagen nadien slechts zijt gij daar uit de duistere koortsen ontwaakt;
gij hebt u bevonden gewasschen en geurend van zeep; gij droegt een wit hemd
versch uit de plooiën; uwe beenen waren warm en frisch binnen de dekens. Toen,
Arnulphus, toen hebt gij geweend... Gij hebt geweend uit spijt, Arnulphus, en uw
spijt was drievoudig van nature: gij hadt u bevonden onmachtig tegenover de
volheids-eisch van uwe dierbaarste geneuchte; voortaan zoudt ge u-zelf de genieting
naar schaarschte te meten hebben, wildet gij ze smaken nog; en 't ergste: thans
gevoeldet gij dat zij u niets had nagelaten dan de onvoldaanheid van het
nimmer-bereiken. Niet alleen waart gij gestraft óm uwe lijdens-razernij en ín uwe
lijdens-razernij: gij moest ze erkennen als niets dan een drift, nu gij van dien drift
den droesem smaaktet. Uwe, thans-verzwakte, leden, zij kenden het leed van alle
menschelijke passie. Gij die het vasten weerdet, dewijl het u te gemakkelijk scheen
te zullen voeren tot God: nu gij van-wege de koorts de noodige ontbering hadt
gekend aan voedsel, gij weendet omdat de wegen, die gij de lastigste hadt gekozen
'wijl gij ze voor de verdienstelijkste hieldt, u niet hadden geleid naar de poorten des
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Hemels, maar alleen naar holen van zelf-genot, al was dit genot te schrikkelijk voor
de meesten onder de menschen. En weder bevondt ge u te zijn den eígenbatige,
gij die 't ál hadt gedaan ten bate van den Goddelijken tegemoet-gang. Gij zoudt
ondervinden dat uwe vernedering niet was geweest dan een negatieve hoogmoed.
En gij begreept dat gij minder hadt gewonnen, Arnulphus, dan dezen die leven
buiten zelf-dwang, naar de onmiddellijke ingeving, en met den eenvoud der vogelen
uit de lucht, die zaaiën noch spinnen.
En waar gij, ijl van hersenen, in de zachte dekens laagt, Arnulphus, en verstondt
dat gij u deze zachtheid mocht laten, móest laten welgevallen, dan hebt gij,
Arnulphus, eenvoudig gebeden. Gij hebt gebeden, gij hebt getracht te bidden met
de gerustheid en de doelloosheid der bedelaars, die, onzeker van hun dag en hun
voedsel, van hun nacht en den steen waar hun hoofd op te leggen, gaan en niet
weten waarheen, bidden en vergeten hebben waaróm. Gij hebt gepoogd te wezen
als de hulpeloozen die niet begrijpen dat zij hulp behoeven. Het heeft u 't leed gekost
om zóoveel prachtigere pogingen, maar gij hebt thans willen zijn als de onnoozelaren,
als de inderdaad-armen van geest, als de werkelijk-beroofden van 't licht der ziel
als van den bijstand naar den lichame, en die reddeloos vergaan moeten zoo de
aanhoudende zorge Gods ze niet wiegt in de plooiën zijns mantels, ze niet spijst
met het brood zijner goedheid, ze niet laaft met het roode bloed zijner genade, - dit
alles krijgen en nemen naar het komt zonder dat zij het eens beseffen mogen, aldus
de gasten te zijn die het dichtst aan zijne zijde zitten... Lang zijt gij ziek geweest,
Arnulphus.
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Toen dag aan dag de broeders van het klooster liefderijk uwe wonden in lauw water
kwamen wasschen, hebt gij deze éen voor éen, en lengerhande met minder spijt,
toe zien gaan en alleen nog blijven bestaan in bleeke peerlemoerige striemen. Toen
gij geheel genezen waart, was uw lichaam geheel blank als van een zuiver kindje,
dat nog de zonde niet kent...
En een nieuw leven is u begonnen. De langzame beterschap bracht u in de tuinen.
Gij hadt ze vermeden, waar gij vreesdet dat ze u, in hunne schoonheid, aftrekken
mochten van wat u docht de eenig-noodige, eenig-doelmatige, de eenig-waardige
bezigheid. Thans hadt gij de zwakheid der grasjes en der kevertjes. Gij voeldet
blijde, niet zeer lang achterdochtige bewondering voor de gouden vliegjes die slechts
éen dag leven, en uwe oogen werden vochtig als gij zaagt dat de zwakste stengel
nog sterk is genoeg om een steun te verstrekken aan de wentelende vitse. Gij kreegt
afkeer voor het symbolische voedsel dat den wil schraagt tot lijden, maar gij voeldet
dat de nederige aard-beien, die geen voedsel zijn, in hunne zure zoetheid den smaak
hebben van God. - Gij zijt ook de menschen toegetreden, die, wist gij, zondig leven.
Maar zij kweekten het graan en den wijn-gaard, die den Heer welgevallig zijn. De
moeders zoogden de onnoozele kinderen die, ontvangen in zonde, onwillekeurig
groot werden gebracht ter grootere glorie Gods. Gij naderdet de visschers: met de
spijs voor de rijken halen ze uit de diepten der wateren de ziekten naar omhoog
waaraan zij-zelven sterven zullen; maar zij glimlachen. Gij zaagt wel 't ónzekere
overal, maar gij leerdet beseffen hoe het toegelaten werd, dewijl het den eenvoudigen
los-
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geld was voor de eeuwige zekerheid; gij bevreemdet u om 't halsstarrig-slechte,
maar gij begreept hoe het inhield het standvastige profijt der wroeging. En dan: gij
gevoeldet de Bestendige Aanwezigheid onder dezen, die niet hadden behoeven te
zoeken. Zij waren, en zij was midden in hen. Zij vreesden niet dat ze hun ontgaan
zou; zij deden hun arbeid, en zij wisten dat hij zoude gezegend zijn, als zij hem
hadden gedaan naar hun beste vermogen. En de ootmoed, die zij onbewust droegen
als hun edelste en eenvoudigste bezit, hij was voor ieder dezer de sleutel, die, te
goeder ure, het hemelsch slot wel openen zou.
Doch naar gij sterker werdt, Arnulphus, bevroedet gij tevens dat deze nederigheid
des harten niet geheel volstond voor dezen, die van aard en wezen rijk is aan eigene
schatten, en zich van hun bezit maar al te zeer bewust. Gij, de wellusteling, die
driemaaal ten rechten pade moest worden gedreven, gij wist dat gij u zelf te tuchtigen
hadt om weelden, die de anderen moesten ontberen en zelfs nimmer zouden kennen.
Hun begenadigd voorbeeld was waarlijk niet goed voor u; men nadert God alleen
in naaktheid, en de hemel is den rijk-beladenen gesloten. En gij wist wel, Arnulphus,
gij wist het bij al te droevige ondervinding, dat gij u-zelven van de gaven des geestes
en de hitte der verlangens niet te berooven vermocht, dan door het straffen aan den
lijve. Maar tevens wist gij, dat uwe ziel er nu tegen zou kunnen.
Want zie: thans was het zoo alles anders geworden in u. Wèl greept gij weêr naar
de geesel-roede, en zij was van verige teenen. Gij hadt deze gekozen omdat ze
eene pijn geven die niet fleemend is en niet geniepig-bran-
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dend: hare pijn is beslist en mannelijk, brutaal en gezond. Zij is een tucht; zij is eene
orde; zij is een groote kuisch. Zij geeft u geen genot; zij slooft u af voor den eisch
der zindelijkheid. En zekeren dag gingt gij u weêr kastijden. - Gij sloegt. Maar van
bij den eersten slag hadt gij de strikte openbaring van wat in u gekeerd was. Gij
dacht niet meer aan het lijden en aan den grond van het lijden. Gij sloegt. En bij den
tweeden slag al kendet gij de waarneming van een bevrijden. En gij sloegt ten
derden male, en...
Gij hebt het nimmer verhaald, Arnulphus, Arnulphus. Maar zij hebben het gezien,
zij, uwe broeders. De geeselen ontvielen opeens uwe handen. Gerezen van den
grond uwe knieën; uw hoofd ten hooge en vlak ter zonne uw aangezicht, is uw
aangezicht geworden plots klaar en effen in gespoelde klaarheid als de zonne-zelve.
Gij hebt open gespalkt uwe oogen; uw neus ging trillen als van iemand die in zich
gevoelt eene wondere jolijt die hij niet melden mag; gij hebt uw lippen samengeperst
als op het wonderbaarlijkst-blijde der geheimen. Maar niet lang mocht gij zwijgen,
Arnulphus. Een lach heeft uw lippen open-gebroken. Gij hebt hem schroomvallig
beteugeld eerst; maar toen gij niet langer hem in u houden kondet, toen is hij
uitgebarsten als een krater van vreugd. Gij hebt gelachen, gelachen, en het was of
de hemelen wedersloegen, in duizendvoudigen echo, uw lach. Hij ging de dag
vergulden als myriaden zonne-stralen weêrkaatst in al de facetten van een spiegel
met myriaden vlakken. Hij verbijsterde de aanwezigen, als hadden zij in iederen
schater, in iederen klater-schervelenden schater de stemme-zelve gehoord van
God. Gij lachtet, Arnulphus, gij
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lachtet. En toen uw lachen zweeg, ineens, en bevangen scheen binnen ernstigere
vreugde, toen ging langzaam uw lichaam aan 't wiegelen. Eerst alleen op de heupen
't bewegen, als op mate van 't bloed, naar rechts en naar links, naar voren en naar
achteren, van den schitter-blanken romp, dien 't lachen had bloot-gewoeld: een
eenvoudig gaan en komen, onweêrstaanbaar echter, en dat gij niet weêr-stondt.
Maar het werd aldra of uw hart niet meer klopte alleen van de eigene kleine
menschen-beweging. Uw lijf ging draaiën, breeder, breeder, breed weldra 'lijk de
gang is der boomen-kruinen, als een onweêrswind ze bestrijkt, en, sterker steeds,
ze bestreeft met zijn kracht, en, waar de harde stammen onwrikbaar staan in den
bodem, de kruinen beschrijven gaan den oneindigen kreits der hemel-lichamen:
zóó stondt gij, Arnulphus, en uw aangezicht, lichtend van de extase, draaide als de
zon, draaide als de maan en de zon, draaide als de maan en de zon en de sterren,
draaide, draaide, draaide als 't Heelal om den vasten stand van uw beenen, om den
strakken en sterken stand van uw beenen die waren als 't vergader-punt der aardsche
wisheid... Maar ook díe vastheid zou zwichten uit uwe knieën. Rillingen gingen uw
leden door. Uwe armen hieven hun gulden palmen naar de zon; uw dijën rezen; uw
kuiten kenden de siddering der springens-geerige dieren. En zie, gij sprongt, gij
danstet, gij wiest, - o, Arnulphus, gij wiest ten Hemele, en gij zijt er, langer dan een
weêr-licht, verblindender dan een weêr-licht, dáar, ten Hemele, hangen blijven,
zoodat uwe broederen zijn gevallen ter aarde, en u niet meer hebben durven bezien...
En toen gij weêr gedaald waart, hebt gij ze verwon-
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derd bekeken, en gij hebt gezeid in stilte, met een ernstigen monkel: ‘In den naam
des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.’...
Arnulphus, ik lees van u in de boeken:
‘Ja, als hy sich-selven met de scherpe gheesselen sloeg, creegh hy groote
blijtschap, waer door hy soo seer wert lacchende, dat hy de roede uyt syn hant
werpende, door eene gheestelijcke vreught zijn handen t' samen sloegh... Ende soo
hy iet hoorde segghen van de blijtschap des herten, van 't aenschouwen der Heylighe
Dryvuldigheyt, van de glorie der heylighen, wiert zijne ziele met blijtschap vervult,
dat hy buyten moeste gaen, om sijnen lach uit te lacchen, ende in de kercke te gaen,
om zijnen gheestelijcken dans te dansen.’
Dít waart gij geworden thans, Arnulphus: God's danser. Gij mocht uw gelouterde
woede uiten in dans, die was 't klaarblijkende teeken van uw gewonnen evenwicht.
Uwe rust hadt gij in den dans gevonden, o gij die de onrustige waart geweest, door
al de jaren uws levens, in het roerelooze van uwe eenzaamheid. Gij,
geboren-beschouwende, gij mocht leeren in u het roeren, dat u bracht in
gemeenschap met de Oneindige Aanschouwing. Gij waart de nieuwe David. - Doch,
waar u deze kroon der zege was gereikt, hebt gij verkozen ze niet te dragen dan in
den meesten eenvoud, en dansende geroepene wien wachtte een koningschap,
zoudt gij er voor zorgen voortaan onder te gaan in de nederigheid der
meest-batelooze naastenliefde. God echter liet nimmer na, u te
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geven blijk van uwe verkorenheid, o eindelijk-rijke die ze thans kon dragen zonder
verbijstering en in de juiste verstand-houding; en weinigen zullen hebben gekend
als gij eene genade, die zich uitte in zulke schamele zaken, maar met zulke
duidelijkheid.
Zoo hadt gij den abt uws kloosters verzocht thans nog alleen te moeten dienen
als een knecht in de gemeenschap, opdat u werde gespaard een hoogere arbeid
die mocht verleiden tot de oude en gevreesde neigingen. En aldus had hij u zekeren
dag bevolen, de abt, twee zwijnen op eene steek-kar te voeren stedewaart om
aldaar te worden verkocht ten bate van den armen. Gij bondt ze in zakken en reedt
het klooster uit, toen de dieren gingen aan 't gillen, zooals men verwacht dat jonge
meisjes zouden doen, die men kelen of verworgen wilde. Maar gij, Arnulphus, die
vreesdet dat men u op straat of ten markte met kwaad vermoeden bezien mocht,
of eenvoudig bezien zonder eenig vermoeden, gij spraakt de varkens toe: ‘Gij
varkens, hoort mijne woorden. Indien 't God niet behaagt, dat ik u uitreik tot behoeven
der armen, tier dan maar voort als gij doet; maar bijaldien het Gode behaagt dat de
honger der armen door uw vleesch gestelpt worde, zoo beveel ik u in den naam
van Jezus Christus, dat gij ophoudt met tieren.’ - Ophouden met tieren deden de
varkens, alsof zij dood waren geweest. En het is alleen, als gij ver buiten drukte van
menschen gereden waart, dat weêr oorlof ge gaaft tot tieren, waarvan de beesten
ruim gebruik hebben gemaakt...
En hoe zoude ik verzwijgen ook dít exempel van uwe verkorenheid, waar gij
verkoren hadt uit eindelijke minne niet te wezen dan deze die dient?
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Een deel uwer broeders in het klooster had wel gezien, dat gij niet waart van hun
begrip en van hun bedoelen, en daarvan uwent-wege in zich gekweekt een haat,
die wel moest vermeerderen, maar u intusschen bloot-stelde aan hunne lagen. Zoo
hadden ze u dan beschuldigd - en misschien hadden zij niet mis-gerekend, - te veel
brooden aan den arme te hebben uitgedeeld. Ik weet niet welke genade-volle
boosheid den abt toen bezat die, dit gehoord, oordeelde dat gij niet langer in het
klooster kondet worden geduld, en u verjoeg buiten de poorten. Gij hebt u niet
verdedigd, maar elf dagen zijt gij blijven zitten op de zulle, en hebt honger gekend,
dorst en koude, maar tevens de wetenschap gevoed dat gij zeer zeker uit eigen
aandrift niet zoudt hebben verzocht weêr toegang te mogen hebben onder de
broeders. Dan is u ook Maria verschenen met haren Zoon op haren arm, en zij reikte
u Jezus 'dat gij hem kussen zoudt. En Hij kuste u met zijn week en wak mondeken,
zoodat gij u niet inhouden kondet te roepen: ‘God is hier! God is hier!’...
Men heeft u natuurlijk gehouden voor een krankzinnige. Het is uit medelijden, dat
men u weêr binnen liet in het klooster.
- En zoo verliep uw leven, Arnulphus, en zóo mocht gij naderen de verlossing.
Maar God wilde u niet roepen tot zich, zonder u aan u-zelf te hebben getoond.
Zekeren dag waart ge aan den zoom van het bosch, toen u verschenen drie
vrouwe-gestalten. De eene was slank en mager, en gij herkendet in hare trekken
het droef en teeder aangezicht, dat gij, knaap, in een half-ontfoelied glas vol van
schimmel en roest, bemind had als uw diep-
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ste en meest-gevreesde bezit. En zij bezag u, Arnulphus, met uwe eigene blikken
van toen gij de eigen oneindigheden peildet, en zij sprak: ‘Weet gij dan niet meer?’
En gij zaagt de magere pezigheid harer leden, en hunne spieren als palmen-hout,
en gij zaagt, dat zij leefde voor eene steeds-dreigende eeuwigheid. - De tweede
der naakte vrouwen was ouder. Zij had een weduwe-gelaat vol wrangheid en vol
begeerten. Zij toonde een open mond, die dorst had. Haar lichaam was uitgemergeld;
maar zij heupte zóo, dat zij hare ribben toonde in hare borst-kas, als wilde zij wekken
den lust, dat gij ze er een voor een uit rukken zoudt. Hare dijen waren dik, en vol
zwarte zweep-striemen. Zij sprak: ‘Weet gij dan niet meer?’ En gij hebt de hardheid
betast van hare arm-kuit waar zij eene sterke geesel-koorde om droeg; maar zonder
blozen hebt ge uwe oogen gekeerd naar de derde gestalte. - Deze zag er uit als
eene zedige boerin, die oud gaat worden. Zij was naakt van eene melkige en wat
slappe naaktheid; maar zij glimlachte gul. Zij streek even heure haren effen, omdat
een klein windeken ze verstreuveld had. Zij liet hare hand over hare gladde heup
glijden en het scheen wel of zij zwanger was van eenige maanden. Of was zij als
iemand die altijd zwanger schijnt te zijn?... Zij heeft u het woord niet toegestuurd.
Maar gij, ge hebt ze niet eens goed bekeken...
En zoo kwamen aan u te staan, kort vóór uw dood, de drie gestalten van uw leven,
o Arnulphus. En gij? Gij hebt een kruisken geslagen en de drie gestalten waren
verdwenen...
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Arnulphus, Arnulphus, ik heb u gevolgd door heel uw leven. Laat mij u volgen tot in
uw dood. Laat mij wezen de bij, die de bitterste tijlooze zuigt voor den zuiversten
honing. Want hoe zou mijne ellende en mijn geeren vergeten dat gij verscheent in
mijn slaap, in uw kleed van purper en sneeuw, en mijn vrage, waaróm dit kleed van
purper en sneeuw, beantwoordet: ‘Deze witheid is dat ik weder een kind ben
geworden, en deze roodheid de lange kastijding die noodig was, 'dat ik weêr tot
kindschheid zou geraken’?...
Arnulphus, heden, dertig Juni, dag van uw naam-feest, zijt gij niet uit mijne
gedachten geweest. In dit seizoen des jaars en van mijn leven, dat ik, mijn hoofd
broeiënd van gloeiënde prikkeling en mijne leden van woelende woede, maar mijn
hart vol rouw en vol schaamte, om me-zelf bekommerd ga en om mijn bestaan
hetwelk afschuw heeft van rust maar niet kan rijzen tot den eindelijk-serenen strijd,
denk ik aan u. Zult gij mij zijn een voorbeeld?
Ach, Arnulphus!
Doch beiden zijn we onder de vechters; en moest úwe oude overwinning mij niets
leeren dan de onmogelijkheid van míjn zegepraal: mijn weemoed één oogenblik te
hebben mogen onder-dompelen in uwe eeuwige vreugde zal mij geven solaas,
misschien, en dan toch voldoende belooning dat ik heden, dag van uw naam-feest,
in wroeging en spijtig, mediteerend aan u heb gedacht...
En dan, in een woord als in duizend: bid voor mij, bid voor mij, Arnulphus...
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De heilige van het getal
De opbouw van dit geestelijke leven, beëindigd tot in de stalen naald, wit en scherp
in den guursten maar puursten der hemelen, heb ik u niet voltrokken uit
werkelijkheden. Ik zou huiveren, hadde ik het bestaan van dezen heilige, wien ik
zelfs geen naam zal verzinnen, naar echte feiten en daden, naar gepleegde daden
bij gebeurde feiten, opgesteld. Afgeleid bloot uit eene bedachte, weze het haast
ongelooflijke, mogelijkheid, is dit verhaal alleen de inkleeding van sommiger heiligste
wenschen. Ik ken er die, terwijl zij afgezonderd zich waanden, verbaasd zullen zijn,
in 't brokaten gewaad waar hier de meest-cerebrale der droomen gehuld staat, het
dierbare weefsel te erkennen, in hetwelke zij-zelf hunne huiverende en beschaamde
naaktheid koesteren gingen. o Mijne vrienden, de trots van uwe afgetrokken eenzaamheid, de hoogmoed uwer
meest heldhaftig-abstracte gedachte, de onbevattelijke gestalte van uwe
zelf-verblindende en ten slotte wrangste hoop: gij steldet u voor, het beeld ervan
alleen binnen u-zelf, hunne duister-gesluiërde of brutaal-schitterende beeltenis
alleen in de hermetisch-geslotene kamers van eigen hart en brein te weten. Maar
slaat thans de oogen op: gij ziet ze aan uwe vermoedelijke verbijstering verwezenlijkt,
staande met
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klaar gezicht in de zwaarte van 't ornaat. En misschien merkt gij dan dat gij in u-zelf
veel leugen hebt vertroeteld, die den schijn had aangenomen der, eerst nú erkende,
volstrékte waarheid.
Mijn held - hij is er eene - heeft, van vóór zijn hart zou rijpen tot eene andere liefde
dan deze der jonge dieren voor hunne moeder, en toen geen jacht nog was in hem
dan tot natuurlijk oefenen van spieren en longen, zijn leven vermogen te voelen als
den slag en weêrslag van het Getal. De frissche ijlte van zijn begrijpen werd, hij nog
een kind, niet gevuld bij vaste of wisselende gezichts-beelden. Van spel en van rust,
uit blijdschap of verdriet, onthield hij 't liefst het bewegen, vaster of trager, warmer
of gedempter, van zijn bloed dat stootte of kroop, beneep zijne keel of schroeide
zijne oogen, mokerde aan zijne slapen of dat hij zachte heffen zag, matelijk, op zijne
polsen. Waar hij, moe van rennen, ging zitten op een stoel, voelde hij in zijne beenen
eene dubbele wriemeling, die naar boven toog en spoedde naar beneden, als zouden
doen twee legers van mieren. Als 't einde van den dag ging kloppen in zijn zoeler
hoofd en hij gegaan was te bedde, herleefde hij binnen zich de vervlogen uren, nìet
aan de gestalte zijner makkers of in den stillen licht-krans der familie-lamp, maar
aan het blijde gonzen van zijn oor bij vlugge tikjes en aan den gang van zijn hart
die luider werd of vrediger...
In latere jaren, die van den rijpenden en van den rijpen leef-tijd, heeft hij zich
amper mogen verbeelden, uit die eerste kindsheid, hoe ongeveer zijn vader er moet
hebben
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uitgezien. Van den dood zijner moeder herinnert hij zich nog alleen, maar dan zeer
duidelijk, dat, toen men hem kwam wekken, 's nachts, in zijn bedje, en men zei hem,
heel zacht: ‘Sta op manneken, uw moeder is bij den Heer,’ - dat het hem dan, pijnlijk
en voor 't eerst, geweest is of hij waarlijk het kloppen in zijn binnenst plots niet meer
voelde. En hij weet heel zeker, dat hij nooit in een spiegel heeft gekeken; maar dat
hij nimmer in slaap is gevallen dan van het tellen zijner pols-slagen. Zoodat men
kan zeggen dat hij toen leefde veel minder van plastische, dan van zuiver-rythmische
bevinding.
Van de tijden dat men hem voorbereidde tot de plechtige eerste communie, heeft
hij, zijn leven door, behouden het allereerste gevoel, en een zoet, der beteekenis
van een geestelijk leven. Te leeren lezen had hem geen genot des kennens, te
leeren schrijven geene vreugde des herkennens gegeven. De woorden, geüit in
klank of geteekend in schrift, beduidden hem niet het verdiepen zijner wetenschap.
- Er zijn kinderen die heerlijk vinden, eene tafel te weten bestaan als haar
wezenlijkheid en tevens als hare overdracht in letters: de tafel verkrijgt er verhoogde
waarde door, en verinnigde; hare realiteit komt er door te leven van eene eigene
vervorming, eene zelf-onderscheidene gedaante. Hém, die niet veel woorden
gebruikte, - nooit heeft hij veel gesproken, - waren zij niet meer dan nuttige klanken,
die in hem geen beeld opriepen dat zou zijn een innerlijk en onvervreemdbaar bezit.
- Toen hij echter leerde bidden, wat dienstig was en noodig ter toelating tot de Heilige
Tafel, ontwekten in
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hem de gebeden iets teeders, dat hem liever was dan bloot nog te luisteren naar
het beurtelijke spel van zijn rijzend en dalend bloed. Niet dat de aaneengerijde
klankenreeksen ervan voor hem een dieperen zin haalden, al vermoedde hij dat
men ze hem leerde omdat hunne macht grooter was dan wat zij hem onmiddellijk
beteekenden. Maar het was of hun gelijkmatige deining: hun stijging en hun val, als
zij luide ter school en mild in de eigen stilte zongen, bij hem, naast zijn natuurlijk
levens-bewegen, en onafhankelijk ervan, eene nieuwe, niet meer zoo eenvoudige
beweging had doen ontstaan, waarvan de geneuchte niet zoo oppervlakkig was,
en die van zijn luisteren meer gebondenheid, van zijn begrijpen meer aandacht
vergde. De gebeden hadden hem, bij hunne evenwichtige orde en dracht, geopend
de zoele zalen van een innerlijk leven, dat nog wel duister van zin, maar niet bloot
physiek meer was. Zij leerden hem, eerste en onbegrepen poëmen, bevatten den
rythmus des geestes. Er was, buiten alle eigenlijke beteekenis, hun golf-slag noodig
geweest, 'dat hij zich, hoe dan nog vol heimelijkheid, bewust zou worden van 't
woelende en wentelende leven des gemoeds.
Bevreemdend wel eenigs-zins in den aanvang, en met eenige achterdocht aanvaard,
bracht die toestand hem echter niet tot norschheid, dan toen hem ging kwellen zijn
vleesch. Hij was altijd een struische jongen geweest, en, gij weet het, zonder
inbeelding. Aan het rijpen zijner zinnelijkheid was het pijnlijk en angstig vermoeden
en vreezen der zintuigen niet vooraf-gegaan. Kuischheid was
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hem niet moeilijk geweest, omdat hij in zijn hoofd zuiver en oprecht was. Maar toen,
door zijn gezwollen nek en zijne hardere kuiten, ging drijven, koppig, het bloed met
de aanhoudende duwkracht van een hevel; toen hem, als van buiten, de verschrikking
voor 't eerst overviel van zijne ontwaakte, reeds dringende, reeds bral-gebiedende
mannen-macht; toen zijn hoofd ging duizelen van de paniek der strijdige botsingen
aan verlangen en aan onwil, en pijnlijk werden al zijne gewrichten van scheuten
daad-drang en 't wegen van broeiïge loomheid tot bij het wanhopige toe: toen trok,
te gelijk met het aandruischen door heel zijn lichaam van de tegen elkander
vechtende eischen des vleesches, - toen trok door zijn brein, zwolg in den woelenden
kolk zijner heete hersenen, de plotse openbaring der waarde-wisselingen, tragisch
en verbijsterend, van en met het geestelijk Getal. Hij, de geslotene, van
moeders-zijde vroeg-verweesde, die men wist niet vlug van begrip te zijn, maar op
wien straf en dreigement geen vat hadden; hij, de lijdelijke, wien tot op dien tijd
volstonden, eerst het duwen van zijn naarstige of kalme pols, daarna 't wandelen
en glanzen in zijn hoofd van de woorden en zinnen: niet lang duurde zijne vrees om
de nieuwe gebeurtenissen. Hem docht de begeerte des vleesches een gebod. Aan
dit gebod voldaan, leerde hij, werd hij bewust zijne mannelijke bestemming, en dat
hij ze had te volgen. - Doch, was nu eenmaal met rust geslagen de branding van
zijn bloed: niet spoedig zou de onstuimigheid die klepelde als om storm in zijn brein,
zou de onbegrepen angst die prangde om zijn strot, verklaard staan in zijne oogen,
en in de orde gerijd eener natuurlijke logica: deze die de halve bewustheid in zijn
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begríjpen moest bevredigen. In een woord: er was óneenheid in hem geboren.
Eenheid kwam eerst terug, toen eene vrouw, ouder dan hij en vol wijsheid, hem
beminnen ging. Zij voldeed zijn drift; zij leerde hem erdoor de kalmere liefde kennen,
die liefde bleef. Mat zijne leden, ging zich evenen de maat die heerschte in zijne
hersenen. 't Herdenken van de minne-daad of 't voorvoelen ervan deed ze breeder
slaan of haastiger hameren. Toen hij echter herinnering of verlangen zich-zelven
of der geliefde mede zou deelen, zoo 't hem gebood die teêrdere of vurigere slag,
toen vond hij weer geen beelden, en hij vond alleen een zang. Een zang met voor
hem geen zeer preciese, geen zuivere, geen goed-verstaanbare bediedenis. Een
zang alleen, die was geheel zijne liefde, en waarin hij ze niet dan huiverig en met
schroom bekende en herkende. Een záng.
De dichter die hij aldus was geworden, de dichter zóo hij die geworden was, hij
werd niet zeer geacht door de menschen. De meesten vonden hem voor een goed
deel onbegrijpelijk. Daar waren er ook om te zeggen dat hij cynisch was, - en dezen
begrepen al wat beter. Wanneer hij zijne verzen toonde aan zijne geliefde, bevond
hij dat ze ook haar niet bevredigden. - Zij was eene vrouw die vele mannen hadden
gekend. Sommige dier mannen hadden haar bemind, en die liefde eveneens
uitgedrukt in verzen. In de verzen van al die mannen kwamen steeds dezelfde mooie
uitdrukkingen terug, binnen dezelfde makkelijke wiegeling op de vers-voeten. Niet
aldus in de gedichten van dezen haren laatsten lieveling. Zij zegde
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het hem al lachende. Hij was teleurgesteld; maar bleef gehecht aan, en verliefd op
die vrouw. En hij vreesde dat zij gelijk had, en dat hij in zijne verzen maar moest
gelijken op de andere dichters.
Het gevoel, hierbij, zijner onmacht, en tevens dat deze vrouw misschien terug
zou keeren naar de mannen die het wèl kenden zooals het hoorde, maakte hem
diep ongelukkig. Waar echter, dien te gevolge, zijn drift was gekoeld en hij daardoor
den nood van een tucht erkennen ging; waar aldus het geestelijke Getal ging eischen
van zijn bloed eene grootere gehoorzaamheid; waar dat bloed echter, waar het
Getal echter van zijne zintuigen stelden den eisch van hun opper-gezag en dat hij
daarentegen zingen zou, zingen gelijk hij kon, zingen gelijk hij móest, onontkomelijk:
daar werd hij van lieverlede de dichter eener geestelijke ellende, eener armzalige
ontreddering; de dichter van den onuitsprekelijken en onleschbaren dorst der
vollédige uitdrukking; de dichter die, gedoemd tot absolute oprechtheid, weet nimmer
te zullen bereiken het berg-meer tusschen de ijs-klippen, waarvan het water zóo
klaar is en zóo diep, dat hij bij zijne absolute doorschijnendheid, den droesemigen
bodem zou zien van zijn eigen wezen. Liegen - hoe hadde hij het gekund? Hij was
immers te arm aan beelden, en bezat niet dan zijne zinnelijkheid, het druischen van
zijn onstuimig of verloomde bloed, den walg en de laaie van zijn begeerte; - en dan,
weêrslag ervan, de rythmus in zijne ziel, die hij nimmer meester zou zijn, en nimmer
naar behooren mocht dienen. Hij was gekweld tot in zijn vleesch door de
noodzakelijkheid der uiting. Zij sleepte hem achter haar aan als een bende razende
honden. Hij tracht-
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te zijn drift te smooren in ontucht en slemperij; hij tuchtigde zijn lijf met de striemen
der zelf-verachting; hij hitste ze ook wel aan, zijne vleeschelijke woede, 'dat ze te
spoediger inzakken zou. Maar vermoeid, gekastijd of schijnlijk bemeesterd, bleef
uit de botte passie óver de beschaamde melancholie, die meer hem pijnigde dan
het zwarte vuur waar ze aan ontstond, en - waarboven uít klonk onverbiddelijk, luider
en luider, de Wet van den Zang. En slechts als hij dan - in wélke woorden? ach, de
armoede der woorden! - gezóngen had, dan eerst voelde hij, genoot hij, dronk hij
den veiligen vrede. - Tot wanneer? Helaas, steeds maar eischte het oppermachtige
vleesch den onmachtigen zang op, den zang waar niemand louter het vleesch in
herkennen wilde, den kranken zang waar nimmer tot overeenstemming konden
komen, tot bevredigende harmonie, het Getal van zijn bloed en 't Getal in zijne
gedachte.
Zijn zang, hij had hem lief gekregen als een ziek zoontje. Hij koesterde hem, met
de zorg en den weemoed eener moeder, die haar kindje vertroetelt, waarvan ze
weet dat het nimmer genezen zal. De antinomie die streed in hem, en waar zijn
geest, waar de onbevlekte broeder van zijn vleesch steeds bij was de verslagene,
maakte hem liever steeds en liever dezes kwetsuren, waarvan hij vreesde dat hij
ze nooit tot op het blank lid-teeken der genezing zou mogen verplegen. - Zijn leven
was onzuiver en onzeker. De vrouw, die, ouder dan hij, hem had binnen gevoerd
in de doornen-tuinen der liefde, hij had bevroed aldra dat hij haar niet beminnen
zou tot op het seizoen dat er zouden bloeiën de klare rozen. Zeer gezond naar den
lichame, had hij de zwakheid zijner gezondheid. Zijn
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wil hield geen stap met zijne zinnelijkheid. - Zoo dan, die eerste beminde, voor de
welke hij walgde, verlaten: in andere armen had hij wel dezelfde knelling en dezelfde
verlamde ontspanning ondervonden, maar nimmer de ontroerde dankbaarheid waar
hij smeekend op wachtte. Te rusten op eene teedere borst, onder den wakenden
blik van vreedzaam-beminnende oogen!... Maar neen, de bronst dreef hem aan of
hij beet aan zijn kuiten, en steeds kwam hij terecht tusschen dezelfde zure lakens,
en steeds - en 't ergste - zag hij geen uitkomst, kende hij geen afloop der beveiliging
dan in zijn zang, dan in 't gekrenkte en onmachtige Getal...
‘Aangezien,’ zei hij bij zich-zelf, ‘aangezien het gezochte evenwicht tusschen
aanzettenden drift en zijne uitdrukking in wat wij plegen poëzie te noemen, onmogelijk
blijkt, en het tevens zeer duidelijk is dat niet de drift het is, die faalt, maar zijne
uitdrukking; dat het niet den lijve, maar den geeste schort; - aangezien, anderdeels,
me voorkomt, dat te pijnlijker wordt de uiting naar te ingewikkelder de stuwende
beweeg-kracht, zou misschien grootere zuiverheid van leven...’
Waarheid is, dat hij zich zeer vermoeid begon te gevoelen. De gewelddadige
uitbundigheid van zijn leven zou aan de sterkste zenuwen overmatige spanning
hebben opgelegd. Waarbij dan wel kwam, inderdaad, eene onrust om zijn
dichterschap. Zij had van hare oprechtheid niets verloren: hoe ware het mogelijk
geweest bij de bralle drijf-veeren ervan? Maar van ze te weten onvolmaakt en als
onvolkomen, was als van zelf intellectuëele inwerking er den toon van
dwangeloosheid, van vrijheid - hoe deze dan ook niet dan stamelend - aan komen
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ontnemen, en deze geordendheid, die hem aanvankelijk zoozeer in den wensch
lag, deed hem thans áán als ónwaarheid, als eene verkleeding, eene huichelachtige
vermomming van wat hem het liefste was: het geestelijke Getal.
Hij ontvluchtte toen de stad, waar hij gegloeid had als git: zwart, met flikker-glanzen,
maar zonder de heilige vlammen. Hij betrok, op het land, eene kleine woning, aan
eene rivier. Het was, toen hij er aankwam, het jaargetijde, dat de vier-voudige wind
in zijne strijdigheden ook wel de hersenen weet te keeren gelijk eene graan-wepele
schuur, en dat een prille zonne reeds vermag, de harten in eene vinnige warmte te
zetten. De dag dat hij naar zijn nieuw verblijf trok, zonk hij, sakkerend, tot bij de
knieën in zompen. Maar in die zompen was het vol duizenden bewegende
puit-koppen, ontallige kikkertjes met goud-becirkelde oogen, die zwommen, sprongen,
en dan plots bleven zitten, starend in zon, op hun wijd-billend achterste. Naar die
zompen zonken mollig-rondende deiningen van sleutel-bloemen neêr, van af de
bermen tapeeten van gele fluweelige bloemen, saamgepakt als tegen koude, zoo
dicht bij elkander dat een bittere en balsamische geur, eruit geprangd, de klei-grond
overwaasde. Uit die zompen, naar de droogere wegels op, rezen de grassen, de
gladde, azuur-begleden grassen, en daaraan wandelden reeds de kevertjes. En
over die zompen uit lag het rag, het wevende rag, het zingende rag, het
zonlicht-doorzinderde rag der vroege vliegjes... Het was hém, stedeling, eene
verrassing. Zijne zintuigen:
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zouden zij dan toch werkelijk tot anders zijn bestemd dan tot de eenige voorwerpen
eener spijtige en schroeiende passie?... Het bleef even eene vráag. En dien eersten
nacht sliep hij als in een bad van lauw en lavendelgeurend water...
Hij herinnert zich hoe hij daar, op het land, aan dat welvend water waar hij thans
niet meer dacht zich-zelf in te gaan spiegelen, doch waar hij gespiegeld zag den
hemel, en de weiden, en de varren en twinters op de weiden, en dat sloeg van den
rythmus der winden, van den rythmus der onder-stroomingen, van den rythmus der
zee en getijën, van den rythmus der werelden, van den rythmus des heelals, - hij
herinnert zich hoe hij daar eene liefde heeft gekend voor de geringste der
werkelijkheden, zoo zij hem leeren mochten eene schoonheid die niet kwam uit
hem-zelf; eene liefde die bateloos was, en die, waar hij bevroeden ging de groote
samenbindende belangen, hem dreef naar wat zooverre beneden hem was naar
zijn eigen grootsch bevattings-vermogen: van de kerf-diertjes tot de nederige
menschen. Zijne lange wandelingen en de zuivere zwaarte der lucht hadden geweerd
haast allen drift. Hij was een rústige geworden, zooniet de volledig-blijde. Want er
was, dat hij een dichter was.
Reeds waren zijne pogingen, dat hij met eenvoudige woorden zou verwezenlijken
een schamel, en het meestgeliefkoosde, deeltje van zijne nieuwe bevindingen,
beloond. Zijn vers had, bij het eenvoudige zeggen van zijne frissche ontvankelijkheid,
eene zuivere welving, eene geëvende dartelheid, een speelschen ernst gekregen,
die hem teeken schenen te zijn dat hij gered was uit de duistere angsten. Het had
de lenigheid en de plotse vreugd, de
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sterre-schittering en de felpen nacht-zoetheid, het mysterie en de doorschijnende
klaarheid van het Getal, zooals het thans naar geest en lichaam tot overeenstemming
gekomen, hem bewoonde. Zijn rustiger bloed, niet zoo bral-gebiedend meer waar
het eischte dat het zou worden uitgezongen, miek blijder ook den zang, en vooral
gemakkelijker. 't Meêleven van de buitenwereld, die scheen te leven van eenzelfden
harteklop, scheen ook de weêr-strevende even-maat des gemoeds naar den slag
van 't áleenige te regelen. En hij was zoowaar gelukkig, daar hij evenwichtig was.
Maar dat hij, na dag aan dag, maand aan maand, en de opgestapelde
doorschijnendheid der jaren, ten langen leste in de uiting van zijn ziele-getal
omzettingen ontwaarde, waarde-verplaatsingen die als de lok-stem waren van
vroeger-onvermoede afgronden, zou hem weêr zijne rust benemen, en vrees
aanjagen. Hij kende nu tot op heden onvermoede vermaningen, die zijn geest angstig
splitsten als bij nadering van eene ziekte.
Zeker, hij achtte zich de geredde uit het vleesch. Niet dat hij zijne zinnelijkheid
eens mans uit zich zou hebben gebannen: het ware hem thans onnatuurlijk, derhalve
onnoodig voorgekomen. Maar hij onderging ze niet meer als een gebod, en, werd
ze hem, in 't heete seizoen, een te geweldige meester: zijn hart, zijn overvloedig
maar zoo bewust-geworden hart wist ze behoorlijk te kanaliseeren in, weze 't dan
ook soms sombere en zwoele, zangen. Zoo was hij haar inderdaad geen slaaf meer,
en zij hing af, mocht hij erkennen, van zijn geestelijk Getal.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

406
Die nieuwe, hem docht: minder-reine, die duister-dwarsche, die soms valsche en
norsche onder-toon dewelke, zonder dat hij er ooit herkomst van wist te wijzen,
soms naar het klare opper-vlak zijner gelijke en gladde zegging rees gelijk de donkere
moeren die op stille en zilver-blinkende vijvers, waar zij plots en onverklaarbaar
rijzen, bellen laten als van louter goud: was hij hem echter niet een teeken, dat
sommige nieuwe gevoelens in hem waren gewekt die, geheel onafhankelijk van zijn
zinnen en tuchtigen drift, toch buiten zijn gezuiverd natuur-beschouwen, waar hij
bij was gered, bestonden?... Een tijd streed hij ertegen: hij wilde den eenvoudige
blijven, die zich eindelijk heeft leeren uitspreken. Maar hij bemerkte weldra de
onvoldaanheid van zijn geest, die zich niet langer tevreden kon stellen met
gemakkelijk aanschouwen; waar de woorden, trouwens, vrome aandacht reeds
onnoodig bij hadden gemaakt. En zekeren nacht had hij een visioen, dat hem
verduidelijkte de verdieping der dingen, waarvan het voorgevoel hem had verontrust
als eene andere dreigende stoornis van zijnen vrede. Hij lag in eene ijlte die was
van slaap en wake. Het was of hij, van alle gewicht, van alle zwaarte verlost, hing
in een spheer ver buiten de tastbare wereld. Wel zag hij, en allereerst, en
allerduidelijkst, de aarde zooals ze hem was te elken dage, met het grootsche water
en de beminnelijkheid der diertjes en nederige gewassen. De stille en monkelende
boeren gingen hem voorbij. En waarlijk: het was wel de eerste maal dat hij, verrast
door een hooger bewust-zijn, door een óver-schouwend besef, begreep de eigenlijke
waarde van een beeld-op-zich-zelf. Maar onder en boven het vlak van den bodem
werd een geheimzinnig
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leven hem aléven duidelijk. Van onderscheiden klaarte wel, maar even klaar van
onder als van boven, zag hij het werk van vreedzaam-stille wezens. Zij leken wel
jongelingen; maar hun blank gewaad en 't goud van hun haar, helder als het stond
in den aether, tot blauw en brons overschaduwd in de onderaardsche
geheimzinnigheid, waren te wazig dan dat men ze zou hebben toegedacht aan
schepselen die als wij hebben geslacht en vasten vorm. Zij waren onaardsch tevens
door hun bedrijf. Bij gebaren alleen mieken zij aren te rijzen uit de koren-velden,
terwijl ze denzelfden aren uit de duisterste diepten spijzen aanvoerden en 't weldadige
sap. Hij zag ze, dat zij ongezien kinderen leidden ter schole. En ééne zat bij een
stervende vrouw, op hare hoofd-peluw, en hij deed haar verhaaltjes, 'dat zij er zalig
om glim-lachen moest...
Hij moest in dien tijd wel meer zulke droomen ondervinden. Tot ergernis toe. Toch
niet zonder dat hij er in zag vermaning. Wilde men van hem, was dit (aldus
redeneerde hij weldra) een spoor-slag, dat hij zou gaan leeren kènnen,
wetenschappelijk, onwrikbaren oorsprong, vast wezen en precies nut, der
verschijnselen die hem voordien verschaften eene te gemakkelijke Getals-uiting?
Hij vermoedde het, en studeerde. Het bracht hem, moest hij ervaren, alleen
ontgoocheling, en deed dat zijne liefde niet langer belangeloos bleef. Toen wijdde
hij zich aan wat mochten bieden de wetten des geloofs. - ‘Ai mij!’ was hierbij zijne
eerste ondervinding.
Zeker, zeker, in deze wetten stonden weldoende uit-
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leggingen, en duidelijke. Beter dan die der wetenschap, gaven zij troost, en lieten
toe lief te hebben zonder bijgedachte. Zij waren trouwens zoo geschikt en zoo
toegevend, dat zij wel waarheid moesten inhouden. Want is weten, verhoogd en tot
eenheid gebracht weten, anders, en heeft het meer noodig, dan de kennis der
best-passende betrekkingen, dan die der geschiktheid van de bestand-deelen
onderling?... Dogma dan en vaste wetenschap, die zich overigens zoo lichtelijk
aanvullen, wat konden zij hem geven ter verklaring van wat onrustig en woelig weêr
miek zijn geest, en zoo armelijk-angstig zijn geestelijken rythmus?
Want de onzekerheid was herboren; niet meer, thans, uit het stoffelijke, maar uit
de vermoedens-zelf, en uit de verlangens van den geest. Bevrijd, door welke genade?
van halsstarrige lichamelijke kwelling; los in zijne leden en ónachterdochtig in zijne
gedachte; onbaatzuchtig van zintuigen en zeer gerust in zijne zinnelijkheid, stond
hij, en hij gevoelde het niet zonder eenige verwondering, zeer stellig open voor eene
nieuwe bevatting. Hij was als een klaar en zindelijk huis dat ongenoode, maar
zéker-komende gasten verwacht. Hij kende ze, docht hem, van oudsher. Van toen
hij heel jong was hadden zij hem ongetwijfeld bezocht. Maar alleen dan bij geloken
duisternis, en gedoken in dichte sluiers. Thans echter waren zij, van bij den prillen
ochtend, niet binnen gehéél nog, of zij stonden zonder omhullende gewaden. Van
waar zij uit de verste lanen te naderen kwamen, beefde zijn blik van de schittering
hunner hals-sieraden. Hun glimlach blonk als eene witte roos door den ochtend-mist.
Van uit de verschieten ontploken als leliën, waren zij dichter tredend
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als zonne-stralen door blanke gordijnen in de oogen van een ontwakenden zieke.
En waar zij betraden zijn duisteren drempel, daar was de blijheid oneindig in hem...
Helaas, deze transsubstantiatie - dat was het geworden - in de minst-betwistbare
werkelijkheid, in het zekerste en onvervreemdbaarste eigendom, van krachten en
beslissende oorzakelijkheden, waar hij te meer in gelooven moest, die hem te
klaarblijkelijker waren, naar hij ze niet wist van menschen of uit boeken, maar zooals
ze hem werd geopenbaard, bij onvermoeide herhaling geopenbaard; - o zijn schoone,
zijne oneindig-geliefde gasten, die hij één voor één was gaan erkennen, hoe ook
niet als wetten, als onverbiddelijke wetten, en alleen nog maar als, bewust, de
makkers zijner dage-reis: hoe had hij geleden, dat hij, die jubelde van hun aantreden,
ze niet bezingen mocht waar zij stonden in zijne nabijheid!...
Gevoelde hij zich den onwaardige, misschien? Was zijne keel gesnoerd door het
gevoel van de onverdienende nietigheid? Neen, want hij had zich alles-behalve
onderworpen in eenvoud en in betrouwen. Hij had zich, in den aanvang, gebelgd
tegen verklaringen, die hem onnatuurlijk voorkwamen. Zelf had hij het huis niet
voorbereid op het, soms onverlangd bezoek; slechts na hun herhaald kloppen, na
koppig-aanhoudend en indringerig-beminnelijk kloppen, had hij maal bij maal de
gasten te gast gehad.
Het was, wat hem zoo lastig miek, de beminde ongenooden niet naar behooren
te ontvangen, en dat zijne woorden er niet vaardig voor waren. Hij begreep de aan
hem gepleegde gunst: te beter begreep hij zijne onbehol-
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penheid. En naar te talrijker werden de bezoeken en te onbescheidener; vriendelijk,
en te voller aan gaven van ooft en van edel metaal: te beschaamder werd hij, dat
hij de eenvoudige woorden der ontvangst, de rijke woorden van het dankende
afscheid, de verheerlijkende woorden van 't herdenken niet te zeggen vermocht.
Want weêr dezelfde onmacht als toen hem prangde tot zingen zijn vleeschelijke
drift; eenzelfde wanhopig onvermogen bij deze zuiverheid uit de hoogten als toen
de laagten hem aanzogen; wéêr het gebrek aan evenwicht tusschen gebod van
buiten en de uiting van het innerlijk Getal. Meer dan ooit voelde hij zich wéêr de
arme aan eigene beelden, aan figuratieve kunde, aan schoonheids-omschepping.
En nimmer tevens zóozeer den angst, die zijn borst omknelde, der noodwèndige
uitspraak.
Wel was hij, buiten bediedenis, buiten eigenlijke beteekenis om der woorden,
vergelijkingen vast gaan stellen tusschen sommige klanken en enkele der
bezoekende gestalten. Elke nadering wekte in hem eene bijzondere zindering,
waarvan hij de gelijkwaardigheid in zijne menschen-taal, weze het dan ook in
meest-abstracte overdracht, terug-vond. Wel genoot hij, bij-wijlen, de vreugde van
een plotse identificatie, de blijde verrassing van den absoluten samen-klank. Wel
voelde hij zich soms te staan op de kimmen waar zij, zijn gasten, in natuurlijke
woning verbleven, en leek het hem of, waar hij te spreken ging, zíj het waren die,
met hunne stem van trillend krystal, zijne tong en tanden ter sprake dwongen. Wel
vermocht hij, een enkel maal, zeer stipt zijne eigen taal te vernemen als niets anders
meer dan de hunne. Maar welke smarten
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hij dan leed, onmiddellijk na de ontvangen gratie, zich terug te bevinden op eene
harde aarde, met zijne grove menschelijkheid, moe van de bovenwereldsche
gespannenheid, geradbraakt als het ware van een hoogen val!
En dan, hoe het hem ook weinig schelen kon of zijn zang van de hoogste
oogenblikken nog overeenkwam met de taal der menschen; hoe weinig hij er om
gaf dat men hem zou begrijpen (was het innerlijk Getal in zulke batelooze momenten
niet zalig bevredigd?): hem knelde de gedachte, dat zijne aaneengeschakelde
klanken en woorden niet vermochten te staan buiten den doem der zinnelijkheid.
O, de beelden zijner innerlijkheid, zij stonden, - hij wist het, zij reiden in een ronde,
zij gingen in een schoonen dans; zij hingen als guirlanden bovenaardsche bloemen,
als het wissel-spel van tallooze engeltjes, als de cirkelende beweging van glinsterend
meteoren-stof. Zij waren niet van deze wereld. Zij behoorden niet waar hij-zelf,
helaas, zich nog wist te bevinden, en onverzoenlijk. Hij gevoelde dat zijn geestelijk
Getal op hooger vlak was gerezen, dat het zich gelouterd had tot eene hoogere,
wissere, meer standvastige, niet meer brooze en vergankelijke wezenlijkheid. Het
er te volgen echter met zijn woord, - hoe 't hem, weze 't ook slechts in te zeldzame
stonden, bij zonderlinge genade gegeven werd ze te bereiken in de ijlte, de
zuiverende en subtiele ijlte waar het woonde, - het benaderend uit zich te belichamen
was hem eene foltering, waar hij geweldig onder leed. Want kon hij het anders, hij
een arm mensch, uitdrukken dan met menschelijke teekens, al hadden die teekens
nu ook hunne gewone waarde verloren, en de beteekenis verkregen van symbolen?
Vermocht hij het
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beter, dan bij middelen die zijner zin-tuigen welgevallig waren, waar zij in zijne
zin-tuigen hun oorsprong hadden? Was hij, lengerhand, hoe ook, nu en dan, onwillig
- want nimmer verloor hij wan-trouwen, - gemeenschap ontwassen met zijne
mede-menschen: bleef het niet aan hunne omgangs-taal dat hij de bestanddeelen
van zijne uitspraken te ontleenen had, wilde hij in zijn zang de gedaanten van zijn
voortaan eenig-eigenlijke leven terug-vinden? En was dit niet - het werd de kommer
zijner minst-bezochte, zijner meest-áardsche dagen, - dat hij aldus zijn dierbaarste
uren niet te gedenken vermocht dan door ze in aanraking te brengen met wat hem
van den doem uit het vorige, het helsch-driftelijke bestaan overbleef?
En zoo kwam hij te staan voor het dilemma: in zich, door de hardnekkigste
ontkenning, het edelere, het geopenbaarde, het eindelijk-begrijpende leven te
worgen; of ervan afzien, zijn behoefte aan getalsuiting er verder meê te voeden. Hij
trachtte, opstandelijk, zich weêr te wijden, geheel, aan het bloot-zichtbare, -hoorbare,
-tastbare. Hij ging verder: bij zwarte en geheime middelen trachtte hij te wekken zijn
dommelend vleesch door een opnieuw geweldig-stuwend bloed. Maar in elke bloem
zag hij weêrspiegeld het gelaat van een zijner hemelsche bezoekers, en van de
pogingen aan zijn lichaam onthield hij niets, dan de sarrende zekerheid dat het voor
goed dood was, - misschien wel, dacht hij, door hem-zelf vermoord... Nóg echter
gaf hij niet óp zijn wil, den stoet der schoone beelden, die hem verliet nimmermeer
en overal begeleidde, te ontvluchten. Hij zocht in de philosophieën 't bewijs hunner
ijlte: hij vond er alleen
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de ondubbelzinnige bevestiging in van hun bestaan. Hij hoopte de leering der
priesters in tegenspraak te bevinden met de waarheden die zij hem hadden
voorgehouden: hij mocht echter in gaan zien dat wat de priesters stamelden niets
was dan de weêrglans zijner nederigste ondervindingen. En als hij-zelf zich
overleveren ging aan kerkelijke praktijken, met de bedoeling, aan zich de
waardeloosheid ervan te genieten: dan zag hij ze, zijne gasten vol zegeningen,
zitten naast zijn bid-stoel en bidden als hij, met een glimlach...
Hem bleef dan niets meer over, docht hem, dan in zich het Getal tot zwijgen te
brengen. Hij zou zich de kastijding opleggen van de geestelijke vernietiging. Hij
wilde niet meer reageeren tegen de engelachtige bezoeken. De besliste lamheid
van zijne tong, liever dan dat ze stotteren zou in onmacht en beschamen den
onwrikbaren geestes-rythmus: zij zou hem wáárlijk-verdienende maken hunne
hemelsche genade.
En hij ging zich wijden aan het onuitsprekelijke, aan wat alle menschelijke uitspraak
wel ontberen móet, 'wijl het zich alleen nog uiten laat in ideëele overeenkomsten,
buiten alle zinnelijkheid om. Hij zou zich niet meer betuigen, naar welke wijze ook,
die nog éenige aardsche gewaarwordingen inhouden of verwekken kon, - zéker
aldus, dat hij niet dikwijls meer het zwijgen zou onderbreken. Wars van alle
onmiddellijkheden, en zelfs van de subtielste als licht en klank, wilde hij niet meer
kennen dan verhoudingen in het abstracte. Hij wilde weten of het Getal bestand zou
blijken tegen deze beproe-
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ving: omzetting der gestalte, der schoone gestalte zijner, thans dagelijksche, Gasten,
in de Dorheid, de zeldenmogelijke verklaarbaarheid, de eeuwige afgetrokkenheid
eener formule. Hij wilde niet meer hebben dat het zich vermeiën zou in spiegel-beeld,
weze het zelfs met de onbestendigheid van vloeiënd water: het zou zich kennen in
de onverdelgbare, hoe ook wisselende betrekkingen door tijd en ruimte, die geen
vorm vertoonen dan in het spirituëele der veralgemeening, die geen waarde bezitten
dan in de volstrekte abnegatie, die geen schoonheid en geen goedheid hebben dan
als blijk der voortvarendheid van heldhaftige inductie. Het zou worden aldús, zijn
geestelijk Getal: aldús, en nimmermeer anders, zou het de wezenlijkheid der blijde
en onnoozele bezoekers bekennen en belijden, - of het zou niet langer bestaan.
Hij ontving ervan, integendeel, een onzeglijk genot. Bij oefening van dergelijke
uitspraken, ontheven als zij waren van alle zinnelijke baat, naakt als zij waren in de
onschuld hunner klare waarheid, boden zij een aesthetische vreugde, waar het
Getal in zichzelf opgaan, waar het zich-zelf tot aldoor andere maar bestendigende
vernieuwing vernietigen kon; deelden zij eene praktische voldoening uit, waar het
Getal zich onmiddellijk en in volle duidelijkheid en zekerheid van wezen erkennen
kon, en in zijne verhoudingen ten stiptste en ten onafhankelijkste, tot in alle
tijdeloosheid bevestigen zag...
En aldus, voelde hij, mijn held, mijn inderdaad-zeerroekelooze held, voelde hij
zich lengerhand, in onverbroken communie met zijne vereerende bezoekers,
opgenomen in een wereld, waar niets aardsch' meer aan was, en die hij, binnen de
eigen eenheid, vermocht uit te spreken
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naar onpersoonlijke, maar des te eeuwiger duurzaamheden, in hunne ijle vastheid,
met hunne onzichtbare, ontastbare, onhoorbare, maar des te meer onbetrekkelijke,
te absolutere waarheid.
Der zieke, onzekere en onzuivere krankheid ontrezen van het vleesch voor de
onkreukbare gezondheid van een gelouterd ziele-leven; de wet in hem der maat en
van 't getal, der klanken en der rythmen opgenomen in de deugdelijkheid der blinde
maar des te minder weifelende harmonie die de werelden samen houdt...
En toch: hij leefde nog in angsten soms. - Aan zijne verkorenheid dorst hij niet meer
te twijfelen. Aan de wisheid van zijn weten kon niets meer afbreuk doen. Maar was
daar niet de vrees, dat hem eeuwig het raadsel verborgen zou blijven der
oorspronkelijke oorzaak, van het scheppende begin, van 't Wezen dat het alles had
beschikt in der eeuwigheid, voor der eeuwigheid? Zou hij niet mogen kennen de
aanzettende en uitzettende Eenheid, de aanvankelijke en oneindelijke abstractie
die reden was en wezen van alle bevattelijkheden?... Raden dorst hij niet; weten
mocht hij niet; en hij kon niet blind gelooven... Moest hij zich tevreden stellen met
de geweldige genade, die, onbegrijpelijk, zijn deel was geworden? Zou hij steeds,
hij wien 't verblijf op de ultieme kimmen was verleend, zou hij steeds voor zich uit
hebben te kijken, en nimmer in de afgronden, boven hem en beneden hem, aan
wier boord, aan wier uitersten zoom hij leefde; - zou hij nimmer, zonder het gevaar
der duizelingen, de diepten vermogen te peilen, en kennen,
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hij die àlles kende, de bevatting van hun zijn?...
Hij, die àlles kende...
O, mijne vrienden, toen is het heiligende mirakel gebeurd. Zekeren dag lag hij, in
de cel die hij zich had gebouwd aan den hoogste der gletschers, lag hij op de ijs-korst
die er de grond van was, en het bed van zijne vertwijfelingen; lag hij in zijne
vertwijfeling, en dat hem iets onthouden bleef, hij den begenadigde, en dat dit Iets
hem àlles moest worden nochtans. Hij lag, en hij dacht bij zich-zelf, en heftig in hem
sloeg de eisch van het Getal, waarom hem werd ontzegd de vreugde dier eenige
kennis, dier kennis van de volstrekte Eenheid, terwijl al het andere hem werd
geopenbaard. Zou hij, de wétende, dan moeten berusten in de ontbering van dit
laatste? Zou hij dit eenige alleen te aanváárden hebben, waar hij niet dan het te
vermóeden vermocht? Zou hij het niet mogen doorgronden, hij die het kon de
donkerste mijnen bij blikken te peilen; zou hij er de evidentie van te erkennen hebben
alleen bij de brooze wankelheid van een schamel gelóóf? Zou hij, oppermachtige
kenner...
- Maar toen kwam, aan zijn gesloten oogen, eene duisternis staan. Verwonderd
eerst, en vol vreezigen schroom, dorst hij niet te kijken. Maar toen dringender werd
in hem de vordering dat hij zou zien, en te zekerder het vermoeden dat het te zijnen
bate zou zijn, ontlook hij zijne oogen. Hij rechtte zich op zijne knieën: vóor hem
stond, in een gewaad van rouw, en met in het gelaat de vaalheid van eene diepe
droefenis, een Engel, die hem wél was bekend. Die had hem herhaald bezocht,
maar toen in een kleed van eene matte blankheid, en vol rozige teederheid de vrede
van zijn wezen. Het was, hij wist het,

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

417
de Engel der Nederigheid... Thans was hij, de Engel, gehuld in duisterheid, en zijn
gelaat vol droefheid. En de wrokkende vertwijfelaar, wien zwart het was in het
gemoed, maar niet van de zwartheid des rouws, verwonderde zich met achterdocht
dat zijn voormalige gast, hem telkens van zulke blanke schijning, thans stond in
deze donkerheid van kleed en treurnis van wezenstrekken, en wilde hem vragen:
‘Wat is het dan, dat u aldus den vrede ontneemt, en maakt triestig?’
Maar hij vroeg het niet. Doordringend tot op den bodem van zijne ziel, had de
Engel, door 't rag heen der tranen, zijn strengen en toch meêwarigen blik, zijn bitteren
en toch zoo oneindig-meêlijdenden blik op hem gericht, en zoo lang, en zoo
aanhoudend, en zoo onafwendbaar...
Weêr wilde hij vragen, in den angst die hem beknellen kwam:
‘Hoe mag het zijn dat gij, Engel der Nederigheid...’
Maar de Engel was hem vóor, en:
‘Gij hebt dan in mij den Engel der Nederigheid erkénd?’ vroeg hij met zijne
tranen-doorsnikte stem, die teeder was en verwijtend...
- Toen heeft de vertwijfelaar, die niet wilde gelooven; niet wilde, zonder meer,
gelooven; toen heeft hij begrepen waarom de Engel treurig was. Hem werd klaar,
waarom de laatste genade hem ontzegd bleef. Hij heeft lang in zich-zelf gekeken.
En zijn hoofd, zijn snikkend hoofd, liet hij zinken dan in zijn schoot, en hij heeft, 'als
de Engel, bitterlijk over zich-zelven geweend... Toen hij weêr zijn hoofd heeft
opgericht, stond nog immer de Engel daar. Hij heeft zijne oogen smeekend gebeurd
naar
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die van den Engel, en die van den Engel zijn vreedzaam gaan stralen. Dan is hij
gaan bidden om vergiffenis; en zie, waar hij daar, aldus, geknield zat, en de oogen
gericht op het zwarte gewaad van den Engel, is deze ineens als doorschijnend
geworden. Eerst eene zoete klaarte; daarna, bij glimpen, eene nog gedempte
schittering; weldra de aanwassende laaië van een scherp-witten gloed; en weldra,
weldra...
‘Maar ik zie Gód!’
riep hij plots uit.
En inderdaad, hij had God gezien.

Mei 1912-Mei 1913
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De vijf zinnen
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De boer die sterft
Een oude boer lag te sterven. Op de vout-kamer, in de zure lucht, stond zijn bed.
De dag ging al naar den avond, en die boer lag, uit de diepte van zijn kaf-zak, onder
de sargie die grauw en groezelig was, te kijken. In de sargie haakten zijne donkere
knekel-vingeren, en hij merkte het een oogenblikje, en dacht: ‘Daar-zie, ik maak al
mijnen pak.’ Maar hij keek, de vlakke glazerigheid zijner oogen boven de
geel-gespannen huid zijner jukbeenderen, en niets bewoog over zijn voorhoofd of
aan de zwarte inzakking van zijn mond. Hij zag de hooge sponde, en daarachter
zijn geel kasken met de Lieve-Vrouw erop en de kommekens. De muren waren
blauwgevlekt van zilt en de roode tegels van den grond vochtig in hunne hoeken.
Hij had al-lang geene vrouw meer, en zijne kinderen waren allen weg. Nu kwam er
van tijd een oud wijf. Daar dacht hij óók aan, terwijl hij naar zijn kasken keek en dan
naar den stoel. ‘De stoel staat scheef,’ dacht hij. Hij zag dat het late licht in richelkens
lag over de biezen der zate. Toen voelde hij wat koude aan zijn schouder. Waar
bleef het wijf nu? Hij deed geen moeite om wat dieper onder de deken te komen.
Hij wist wel dat hij te sterven lag.
De avond werd grauwer en grauwer. Weldra was er
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zelfs geen glimpje licht meer aan het porceleinen wijwater-vat. Dat zag hij ook. Hij
zag daarnaast de prente van zijn Bertha hare Eerste-Communie. Daar was nog een
glansken over. Wat stond er weêr op die prent? Hij zocht er een tijdje naar in zijn
hoofd. Hij wist alleen nog: zijn Bertha had nu al elf jongens. Daar was ook zijn
Domien, maar die was in Amerika. Maar hij was toch getrouwd met een meisje van
het dorp. Zij heette Felicita. Zij stond aan zijn bed: ‘Hoe is het nu met u, vader?’ ‘Wel,’ antwoordde hij, ‘een beetje beter dan van den duivel bezeten.’ Dat was lastig
om te zeggen: zijn mond wilde niet goed meer open. Hij keek een keer op zij, dáár
waar Felicita moest staan. Maar zij stond daar niet. - ‘'t Is waar ook,’ zei hij, zich
bezinnend. Hij keerde zich moeilijk op zijn linker-kant, naar den muur toe. De sponde
kriepte. Hij haalde zijn arm onder de sargie, want hij kreeg werkelijk kou. Hij smekte
met zijne lippen, want ze waren zeer droog.
Toen keek hij tusschen den muur en zijn bed. Dáar was het al goed duister. Er
lag een lijn stof op den kant van de zij-plank van zijn bed, en dat was haast wit. Hij
gevoelde zich góed liggen nu. Zijn eene knie rustte zwaar op zijne andere. - ‘Treeze
zou mij wat zoete melk moeten geven,’ dacht hij. ‘'t Zal straks te late gaan zijn om
nog te komen, de dwaze-konte.’ Hij meende dat hij de klink hoorde van de
achter-deur. Hij wachtte een tijd met zijne ooren. - ‘'t Zal zíj niet geweest zijn,’ zei
hij half-luid, en luisterde nóg een tijd, tot hij er moe van werd in zijne borst. Dan
dacht hij: ‘'t Zal niemand zijn geweest.’ Toen hoorde hij, onder het raampje, gefoefel
als van een snoet in hard gras. - ‘'t Zal zíj zijn met
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haar geite,’ stelde hij zich ditmaal gerust. Maar daar kwam niemand binnen. - ‘'k
Ligge hier toch wel verlaten,’ dacht hij daarop.
Hij liet zijn hoofd naar den anderen kant rollen, en verlei, pijnlijk, zijne leden. 't
Was hem nu weêr klaarder, maar 't was toch al heel donker. Zijn bed was klaargeel
in den donkere. En hij zag ook zijn klakke die hing aan den stoel. Ja, 't was zijn
klakke. Maar het kon hem niet schelen. Zijn hoofd was zoo hol van binnen, en zoo
groot. Waar dacht hij ineens aan? Hij wist het niet meer, maar zijne lippen plakten.
- ‘Wat ligge ik hier toch alleene!’ zuchtte hij. Hij was een beetje kwaad, als in-der-tijd
op zijne vrouw. - ‘Hoe lang is zij nu al dood?’ vroeg hij zich af, en hij begon te tellen.
Maar het ging niet. ‘'t Is al te donker,’ suste hij zich-zelf. Hij deed zijne oogen toe,
en lag nu in een groote, ronde ruimte waar hij niets in zag dan een dubbele gele
wemeling. Hij wilde nu voort-denken. Maar het wilde niet meer meê. - ‘Ik zal maar
slapen,’ zei hij in zijn eigen, en hij lei zich góed om te slapen. Hij lag diep en zoel,
en voelde niet waar hij in lag. Het wemelende donker in zijne oogen werd blauw en
daar rolden gele en groene bollen in. Het werd warm in zijn hoofd. Hij bewoog eens
zijn tong tegen zijn tand-vleesch, en zij was nu zoo droog niet meer. En zijn dikke
knieën waren óok warm, en in zijn buik. - ‘Maar ik zal toch niet kunnen slapen,’ zei
hij weêr in zijn binnenst, en 't was alsof hij noodig had zich ongelukkig te vinden. ‘Ik ligge hier toch veel te alleene.’ En hij dacht daarna: ‘En ik ben al zoolang alleene’...
Hij had nu geen pijn, en goed warm overal, maar het was of hij ging lust krijgen te
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weenen. Er kwam geen verzet op, maar iets als een koppigheid, dat hij alleen, alléén
lag. Vroeger was hij kwaad, als hij van 't werk kwam, en hij zag heel zijnen nest
jongens. Nu voelde hij zijne zieke eenzaamheid. Hij dacht er weêr ineens aan, dat
hij op sterven lag. En het drensde nu in hem. ‘Ik zal toch nooit mijnen wél hebben...’
Hij deed een beetje zijne oogen open, maar het was hetzelfde 'of hij ze niet
opendeed: diezelfde blauwe donkerte, en de fluweelen bollen. Hij deed weêr zijne
oogen toe, die al moe waren van dat beetje open te zijn. Zijne oogen waren nu ook
warm en zelfs zijne borst. Hij voelde zich niet meer liggen. Waar was hij ergens?
Daar was weêr zijne vrouw. Neen, 't was Bertha, de oudste. Zij hadden eens een
klein wit hondje gehad met krullekens. Die bollen in het donker, zij rolden als hondjes
met witte krullekens... Maar het weende weêr in hem: ‘Ik zal toch nooit mijnen wél
hebben.’
Nu werd dat donker wit, als melk is wanneer het donker wordt. Neen, 't was dát
niet: zijn hoofd was nu wit gelijk melk, van binnen. Daar was nog als een ver
vooyzeken: ‘Ik... zal... toch... nooit...’ - Maar dat wit, dat ronde wit, en dat niet blonk,
begon een beetje zacht te bewegen. - ‘Ik... zal... toch... nooit... mijnen... wél...’: het
was nu alsof zij zongen om hem te doen slapen. - ‘'t Zal zeker Bertha zijn?’ en hij
zag in 't wiegelend bewegen iemand staan, met een blauwe schort in dat wit. - ‘Maar
ik zal toch niet kunnen slapen. Ik heb toch nooit mijnen wél gehad. Ik ben toch...’
Toen zag hij zeer duidelijk, dat het zijn dochter Bertha níet was.
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Het was een jong meisje met een blauwe schorte. Zij had schoon blond haar, dat
glad en bruin was van de boter; zij had een zuiver aangezicht dat blonk als een
appel, en bleek-blauwe oogen als van een kalf. Zij was danig-proper aangedaan
met een katoenen jakke en een schorte die, pas uit de vouwen, gewafeld lag over
haren buik. 't Was of hare handen uit de wasch-kuip kwamen. Zij rook naar niets.
Zij zag er helder uit gelijk de lente na een malsche uchtend-vlaag.
- ‘Bah zóo, bah zóo, Nand, gij hebt gij nooit uwen wél gehad,’ zei ze. Haar mond
was wak en rood: - ‘Bah zóo!’ En haar mond bleef een beetje open, en hare oogen
lachten ook.
- ‘Die komt hier nu met mij den zot houden!’ dacht Nand wrevelig. En hij meende
dat hij het haar zegde, maar hij zei het haar niet.
- ‘Bah zóo,’ sprak het meisje weêr, alsof zij hem niet gehoord had. En toen zweeg
zij een beetje. Maar toen lachte zij niet meer, en zij sprak:
‘Nand, herkent ge mij niet meer? Ik ben uwe Oogen. Ik ben nochtans altijd bij u
geweest, vermits ik uwe Oogen ben. Maar gij wordt oud, mensch, en daarom vergeet
gij mij. En gij zegt daarom, dat gij nooit uwen wél hebt gehad, Nand. - Nand, weet
gij dan niet meer? Gij zijt maar een klein boerke geweest, een koe-houderke met
één beeste, en 't is nu al vijf jaar dat gij geen beesten meer hebt, omdat gij in den
heerd zit met uw pijpe en geen land meer hebt. Maar gij zijt altijd een goede boer
geweest. Te weke zaagt gij niet veel, niets dan uw plekke werk en uw schotel eten,
en gij moest peinzen op wat te doen was. Maar 's Zondags na de Hoog-mis, dan
gingt
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gij niet, gelijk de anderen, bollen in de rol-banen en druppels drinken op het spel;
maar gij gingt uw land eens rond en gij hadt er pleizier van. Gij zaagt de lucht, en,
was zij blauw, daar waart gij blij om, als het niet te lang had gedroogd. Maar als de
droogte te lang had geduurd, dan waart gij blij zoo de lucht een smak regen beloofde.
Dat hebt gij den Zondag gezien; want in de week werkt men. 't Is de Zondag dat gij
de schâ hebt gezien van den hagel in den boomgaard; maar een wijze boer verkoopt
zijn fruit als 't nog in de bloem staat, en daarom hebt gij er u niet veel om bekommerd.
Dondertorens in de lucht zijn het teeken van een onweêr; maar als het graan niet
te hoog staat, kan het daartegen. Ter contrarie, 't is er goed voor...
Maar 't is vooral uw land dat gij gezien hebt, den Zondag. Het lag rond en hoog,
maar dat is goed voor den afloop van 't water. Ter vroege lente ziet gij de aarde nog
tusschen de sprietjes van 't graan; maar te Meie komt er, slap, het aar al in en gij
zijt voldaan. 't Kool-zaad bloeit dan, en het is zoo geel dat het uwe oogen zeer doet;
en in den nacht zijn de fruit-boomen nog witter dan in den dag, met al hunne
bloemen. Maar het is triestig als gij den kop van de aard-appels zwart-gebrand ziet
van den vorst, in dat seizoen; maar het is nog vroeg in het seizoen, en zij kunnen
nog weêr in nieuwe scheuten uitloopen... Als dan de zomer komt, dan is 't weêr wat
anders dat gij ziet. Den Zondag-ochtend wandelt gij tusschen de koren-stukken. Gij
ziet dat de rogge geel is en als een pisse; maar de tarwe is, een beetje later, rood
gelijk bier. 't Groen van de klaver is zeer groen, maar de dikke bellen zijn al zoo
schoon als
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rooskens. De aard-appels staan ook in bloem, wit of gelijk de malven die in natte
hoeken groeiën. Op dien tijd ziet gij het water ook, omdat het effen is, en blinkt.
Want het is de tijd dat niets zich voor de zon kan wegsteken. Het is de tijd van de
zonne-bloemen bij den mesthoop, en, aan de achter-deur, de dahlia's zoo groot als
kinder-hoofden... In den komenden herfst kapt men de aard-appels; den Zondag,
na 't lof, komen daar de koeiërs in hun Eerste-Communie-kleêren, en ze maken
vuurkens van het loof, om er pataters in te braden. De rook dan gaat liggen in lange
slierten over het land. Dat ziet gij tegen den avond zoo, als ge een partijtje gaat
jassen... Daarna wordt er geploegd, en 's Zondags ziet gij het werk van het groote
paard, en de aarde die in vette, purperen schellen gekeerd ligt. En dan hebt gij
gezaaid met uwe zaai-schorte aan, met wijze grepe en breeden zwaai, en den
vasten stap van wie zijn eigen land bezaait. Gij hebt het zelfs den Zondag gedaan,
want men moet den tijd nemen als hij komt, en 't werk dat men geerne doet...
Worden nu de bieten gerooid, dan staat de winter voor de deur. Gij hebt het
dikwijls genoeg gezien, van de boomen die zwart stonden van de natte, en van de
kraaiën die roeiën door de lucht, en op het wepele land aan 't azen. En dan is 't
sneeuw, de groote, breede sneeuw op de aarde en aan de daken. Een boere-mensch
heeft dan geen werk meer dan een beetje in huis en in de schuur. Maar door het
venster ziet gij den sneeuw onder den looden lucht, den witten sneeuw die gelijk
blauw wordt van achteren...
En Nand, gij hebt nog zooveel andere dingen gezien.
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Gij hebt de stad gezien, en vele herbergen, als gij naar den markt gingt om uwe
kalvers te verkoopen met hun hooge pooten, en de naakte ronde plekke op hun
voorhoofd als een heilige hostie. Gij hadt altijd van die kleine, Bretonsche koetjes,
en gij ziet ze nog staan op uwe stal, of als uw jongens ze leidden langs den
grachtkant. Op den markt hebt ge eens een trek-hond gekocht. Het was een machtig
beest, een gele gelijk bij de been-houwers. Op weg naar huis sleurde hij zóó aan
de koorde, dat gij al den tijd hebt moeten draven. Gij zaagt toen, dien zomer-middag,
hoe het stuiven kan als men loopt. Al de looverkens wiebelden aan de Canada's
langs de baan. En gij zijt niet eens kunnen binnen gaan in “Halfwege” om een pinte
te stekken, zóó hard trok die hond... - Herinner u, in stad hebt ge twee burgers-huizen
gezien, waar uwe dochters dienden. Men is er maar op zijn gemak in de keuken.
En gij hebt ook de expositie van Brussel gezien, en gij weet het nog heel goed, van
den duizel in uw hoofd en de moeite in uw beenen...
En dan, - hebt gij het dan vergeten, Nand? Gij hebt toch uw wijf gehad, uw Wanne.
Ge waart gij nog niet lang weêr van den troep. Uw vader leefde nog. Op 'nen ochtend
in het voor-jaar hebt gij ze eens gezien, dat ze afkwam. Er was zoo maar een frissche
wind. Al heur haar vloog weg op haar voorhoofd, want zij had allemaal van die fijne
krullekens. Op haar lijf en op hare beenen deed de wind haar kleêren naar achteren
waaien. Zij lachte gelijk; zij was rood gelijk een kool. Dan zijt gij gelijk begonnen met
haar gaarne te zien. Gij zijt er meê getrouwd. Zij heeft u kinderen gegeven als
pioenen. En zij is altijd toch een goed wijf geweest... - Bah zóo,
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Nand, gij hebt nooit uwen wél gehad? Vergeet gij dan Wanne-de-vrouw? En de
kinderen dan? Gij hebt ze allemaal zien groeiën. Het waren gelijk bloemen, gelijk
pioenen. 't Zijn brave kinderen geweest, en zij hebben toch voor hunne ouders
gewerkt. Domien is een beetje te vroeg getrouwd, maar hij is toch devoorig. Hij is
in Amerika. Zijn kinderen hebt gij niet gezien. Maar de kinderen van Bertha kent gij
allemaal. Zij is een proper wijf, en ze is óók devoorig met hare elf kinderen. Gij weet
toch wel dat het oudste Nandje heet?...’
- Het jong vrouw-mensch zweeg op deze vraag. En Nand zei bij zich-zelf dat hij
het wist, van Nandje. 't Was precies Bertha als ze klein was, maar 't was een
manneke. Hij glimlachte. Bertha was nog altijd bezorgd om hem, van alle weken
nog eiërs te brengen voor hem. Zij had veel kippen. Haar man prutste aan het
kippenhok den Zondag. In de week werkte hij in de stad. Men wint er toch veel meer
dan op den boer. Hij was brave. Maar Bertha was óók brave. Was dat nu Bertha
die bij hem stond, of was het Nandje? Ja, van zijn kinderen had hij geen klagen
gehad. Van zijn wijf ook niet, bijlange niet. Een mensch mag niet pochen, maar 't
was hem altijd toch nogal meêgegaan, met de beesten en met het land. Alleen
maar... 't En is maar dat een mensch toch nooit... Niet-waar, Bertha, gij weet het
toch, niet-waar, kind? Bertha? Niet-waar, Bertha?... Bertha, waarom antwoordt gij
mij niet? Bertha...
Hij wilde zich een beetje omdraaiën. Maar hij moest niet. Hij zag zónder zich om
te draaiën. Het was Bertha niet. En 't was 't meisje ook niet met de versche schorte.
Maar daar stond nu weêr een ander vrouw-mensch.
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‘'t Is waar, mensch, 't is waar...’
En zij deed met deftigheid hare oogen open en toe gaan. Haar aangezicht was
heel wit, maar gij zaagt niet hoe het er uit zag. Maar dat geeft er niet aan. Zij was
geheel in het zwart gekleed, gelijk Marie Burgemeester's als zij 's middags achter
't gordijntje zit van de koele voor-kamer, met een hand-werkje. Men ziet haar niet
zitten als men het niet weet. Zij is niet jong meer, en zeer deftig. Déze hier zag men
ook niet goed, met haar kleed zonder schort. Maar men hoorde haar spreken met
een diepe stem, gelijk het orgel in de kerk als het stillekens speelt met zoo een
béverik.
- ‘'t Is waar, mensch,’ zei ze; met het pleizier van zijne oogen alleen zou een
mensch geen vette soepe koken.’
Zij sprak met een klein mondje, gelijk de pachter-dochters die in 't pensionaat
hebben gelegen. Zij deed altijd hare oogen open en toe: altijd een wit plekje en een
donker plekje, 'dat het Nand begon te vermoeiën. Hij deed zijne oogen óok toe, en
't was nu alleen nog het schoone blauwe duister. Hij moest er een beetje bij lachen.
't Is of hij aan die Marie Burgemeester's een poets gespeeld had. - ‘Laat ze nu maar
praten!’ dacht hij... Maar hij moest tóch luisteren, omdat het deftig was wat ze zei,
en schoon gelijk een bevend orgel onder de consecratie. En ze zei:
- ‘Met uwe oogen zoudt gij niets zijn, als gij uwe ooren niet hadt: Nand, man, ik
ben uwe Ooren. Ik ben dat altijd geweest, al wist gij het niet. Maar ik neem u dat
niet kwalijk, omdat gij uw gehoor toch altijd goed hebt gebruikt. En gij hebt er plezier
van gehad, doet gij niet?
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Peins er 'nen keer op: ge mocht gij oud of jong zijn, ge laagt gij allang wakker te
luisteren of de haan nog niet ging kraaien, dat gij óp moest voor 't werk. En 't en is
maar de Maandag-ochtend, als uw hoofd nog wat zwaar was van de pinten bier,
dat gij níet te luisteren laagt, en 's winters, als gij niet vóor den klaren op moest, en
de haan putten kraait in den nacht: toen bleeft gij, wakker, nog wat liggen, en gij
zeid't: ‘Loop naar den weêr-licht!’; maar de beesten hoordet gij, die aan 't roeren
gingen in den stal en in de kotten, en gij stondt tóch op, met kippe-vel van den kou
aan uwe kuiten, 'dat het haar er van recht kwam... Maar als gij zoo, in 't voorjaar,
te wachten laagt naar 't gekraai van den haan, dan was daar al éen vogelken dat u
van zingen wakker hield. 't Is 't vogelken dat altijd iets vragen moet, zou men zeggen;
ofwel, bij regen-weêr, 't water-vogelken dat piept als een pompe. - Goed, gij zijt op.
Nu zijn ze daar met honderd vogels aan 't vechten en roefelen in de boomen, terwijl
de dauw er uit neêrpletst. Uw wijf haar rokken slaan rond haar. Terwijl ze koffie zet
zijt ge al op 't hof. De koe trampelt in haar stroo; de geite schuurt haar huid aan den
stal-muur; de snuit van het zwijn heeft een nat gesnork onderaan de halve-deure.
Gij gaat weêr naar huis toe. Uw wijf staat in het deur-gat en zij roept: ‘Tie! ti-ti-ti-ti,’
en al de hennen overstappen zich van het kakelende loopen, terwijl de deftig-gaande
haan die hoog de pooten opheft, als achterdochtig ‘Kok, kok, kok’ doet. En gij hoort
dat allemaal, en gij hebt er deugd van, omdat alles zoo goed gaat. - In den zomer-tijd
is op dat uur al iedereen naar het werk. Van bij slijt-tijd tot na den haver-oogst moet
gij vroeg op de
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been zijn. En op de baan hoort gij hun galmenden stoet, van de werklie, terwijl het
nog duister is in de huizen. Zij blijven bij wijle staan, en 't is een lange schoone roep
om, onder weg, de makkers te vermanen die nog niet buiten gekomen zijn. En waar
zij gaan in de wegels, daar suizelt het vlas, of doen zij van hunne handen het graan
hard ruischen en schudden. En 't lijdt geen tijd, of daar ploft zingend de pikke; gij
luistert hoe de zet-steen zindert alover het staal, en van verre het pleizierige
hamerken klopt. - Bij bamis-weer, dan is 't in een latere vroegte, dat aan uw
vensterken de regen tokkelt. Gij hebt zoo'n haast niet, al heeft de haan een tijdeke
gekraaid. - “De haan wordt gelijk schor van dat weêr,” meent gij, en gij trekt uw
broek aan. Gij kunt nu wat later in huis blijven, en gij lanterfant. Nu hoort gij beter
de geruchten van binnen-huize: de kinders die snateren of schreeuwen voor zij naar
school gaan; de afwasch van de vrouw in 't klotsend water. Zij vertelt iets. Dan gaat
gij in uw schure dorschen, en de vlegel ploft matelijk en met een blij geweld. Of er
moet gewand, of, door de zeef die aan den zolder hangt, gezeefd; en dan hoort gij
de graan-korrels hagelen op den zeildoek. In 't kot daarnaast snorkt zuchtend het
varken. Op de dilte zitten, achter hun schot, de duiven, die trappelen en
roekedekoeën. - En niet-waar, in den winter heeft de uchtend als géén gerucht, en
de sneeuw hóórt gij niet...
Maar 's noens! - Als gij, te Meie, 's noens naar huis keert: horkt hoe van verre
uwe vrouw zingt bij 't slaan van den karn-stang. Aan tafel wordt niet veel gezeid,
omdat men eet. Maar 't is Mei, en daarom komen
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kinderen, of het zijn oude dompelaars, en zij dragen de Mei-boom met de papieren
bloemen en de eiër-mande, en zij zingen van “Jezus den Mei-boom schoone”. Zij
komen te noene, omdat de boer dan óók thuis is. En is het liedeken 't einde, dan
krijgen ze hunne twee eiërs. - Na den eten is het uur van laveiën. Maar 't is maar
nadat het hooi gestapeld is, dat de lavei-tijd komt. Gij ligt op uw buik in 't koude gras;
op uw buik vanwege de hommels. Zij snorren aan uw oor dat het wreed is. Gij kunt
er eerst niet van slapen, maar ten leste snorren zij u in slaap. En dan hoort gij het
snorken niet meer van de anderen, die daar liggen in den boom-gaard, maar gij
snorkt zelf zóó luid, dat gij er van wakker schiet. - Weet gij 't nog? in 't naderende
na-jaar hoort gij, onder 't middag-eten, dat de appelen met een zoeten plof uit den
stillen boom vallen in het malsche gras. Wat later gaan de jongens met gaffels slaan,
of met lange boonestaken peuteren in den notelaar, 'dat het dicht gebladert er
geweldig van reuzelt, en de noten neêrtuimelen als bolketten. En 't zal de tijd gaan
worden dat, als gij eet, op stal de koe om eten zal staan beurelen. Want de beesten
zullen nu binnen zijn, om de natte, en dat het winter wordt. - En in den winter, als
gij thuis-komt, 's noens, dan is het uw wijf niet die gij hoort zingen van verre: het is
het Kerst-zwijn dat gilt en rochelt onder het groote mes van den slachter. Gij zijt er
gauw bij; gij hoort het haar afroosteren; gij hoort den harden schrobber over de huid;
gij hoort het vele pletsen van water. Als 't open beest aan de ladder hangt, moogt
gij gaan eten, en morgen-Zondag zullen het karbonaden zijn.
En tegen den avond... - Weet gij nog, weet gij nog,
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Nand-mensch, wat het is, als het zoo al stillekens naar den zomer gaat, 's avonds,
en gij al wat aan de deur kunt zitten met uw pijpe? Evarist kwam al voor uw Bertha.
Gij kondt hem goed verdragen. Hij was metsersknape, in de stad, maar hij dronk
niet. De drank, daar moet alles van kapot; een druppel na de Hoog-mis 's Zondags,
en 's avonds een paar pinten onder 't jassen: dat is genoeg. Als gij jong zijt, dan is
dat wat anders: dan is het 't recht van al 'nen keer zat te zijn; maar gij moet het in
tijds kunnen laten. Evarist dronk niet. Met den avond kwam hij uit stad, in de verte
wit van kalk, op zijn velo die zachtekens nader-ratelde. Hij ging dan wat hurken
tegen een appelaar. Bertha breidde naast het deur-gat dat de priemen er van
knetterden tegen-een. Zij koutten heel zoetekens. De lucht vezelde. Bertha lachte
'nen keer, dat het gelijk een klaarte was. En de koeiën kwamen terug uit de weide,
stil al beurelende... Gij, gij kroopt den varken-stal in. Wanne, uw wijf was er al; zij
had óók al de zeug hooren kriepen, zuchten en klagen. Gij staakt den bol-lantaren
aan: het baren was nog niet aan den gang. Maar gij zijt met Wanne gebleven, en
gij hebt zelfs fluisterend een partijtje kaart gespeeld, zoo in het stroo. Dan heeft de
liggende zeug, met hare toeë oogen waar water uit kwam geloopen, wat harder
gekermd, en ineens een luiden “ach!” uitgestooten: het was het eerste biggetje. Dan
is verder alles goed verloopen; zij heeft nog wat korte gilletjes gehad; haar
voorpooten deden stampend het stroo kraken; toen heeft zij alleen nog wat gegrold,
en hare jongens snuffelend met haren natten snoet betast. Zij had er veertien.
Wanne is nog wat bij haar gebleven om te zien of zij niet kwaad
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werd. Gij zijt buiten gegaan. Heel de hemel zong luide van een nachtegaal, waar
gij wel heel uw leven zoudt naar luisteren... - Maar 't is vooral den lateren Zomer
toe dat de avond luide is. Al de vijvers van 't kasteel krijschen van vorschen; 't is of
die beesten gaarne bij rijke menschen wonen. Bij de armen is het de krekel, de
klapperende krekel, die al niet ver meer van zijn winter-woonste toeft. Maar 't zijn
de slijters, die in de late verte het schoonste galmen, als 't stuk áf is, en ze blijde op
het werk zingen onder de maneschijn, en ze gezamen de vraag van “Zullen wij den
slijt-pap eten?” met een langen, hoogen “Ja!” ten hemel toe bevestigen. Te Sint-Jan
kraaiën de kinderen als jonge hanen. En later, al het graan gepikt: als 't volk van de
akkers komt, heel de roode avond-zon op 't blinkend zweet van hunne bloote borst,
dan hoort ge ze aankomen op hunne grove blokken, en zij zingen als koper: “En
d'er is nog ólie ólie in!”... Nu zwermen al de fijne muggen, de muggen als een vliem.
't Is teeken dat de avond weldra gaat stil worden. - Maar in het na-jaar is het níet
stil. Gij zit binnen-huis, in den naderenden donker, en de nijdige wind blaast onder
de deur tot tegen de pijpen van uw broek. Gij hoort hem kolken in de schouw en
schudden aan de stal-deuren. Hij kan jammeren als een vrouw in de pijnen, en
razen gelijk de champetter als hij zat is. En hij is niet nog 'nen keer zat!... En de
kinderen luisteren. Maar zij stellen zich gerust met schoolke te spelen. Gij hoort dat
zij “Masoeur” moeten zeggen tegen Bertha. Gij hoort dat Bertha matelijk slaat met
een stok op de achter-deur, waarop de andere zeggen: “Ba, be, bi, bo, bu”. Maar
gij hoort uw vrouw die zegt: “Ik ga maar de lamp
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aansteken; wij zullen zoo den wind niet hooren.” - Zóó komt de winter in het land,
die verdrietig is omdat gij hem altijd zoo hoort regenen. Ik weet het wel, dat kan
geen kwaad, en alles is binnen. Maar als gij bij de beesten moet zijn, die onrustig
worden vanwege de avond-kost, dan moet gij een baal-zak over uw veste leggen,
en uw klompen hoort gij soppend kletsen. Maar de schoone tijd dan van zang, vanaf
Kerstavond tot Drie-Koningen! “O ster, o ster, waar zullen wij gaan?”; en als het
liedje uit was, was het ineens heel stil. En dan: “Drie koningen uit Oriënten”... Ik zie
het, Nand, aan uwen mond: 't is of gij er bij waart...
Want niet-waar, Nand, peins er 'nen keer op, mensch: gij hebt gij daar toch
allemaal deugd van gehad. Ik weet het wel, gij zijt gij geenen groote boer geweest,
maar een mensch is een mensch, en hij heeft toch pleizier van zijne ooren. Gij zijt
gij wel niet meer dan een koehouderke geweest, maar...’
- ‘Gaat die dwaze-konte daar haast gaan ophouden?’ begon het in Nand zijn
hoofd te wriemelen. Met al haar woorden van mijn ooren is 't gelijk een spinnekop
die in mijn hoofd zou rond-loopen. 't Is precies alsof ik anders niet had dan mijne
ooren. Ja, 't is precies alsof ik niets anders dan mijne ooren had, is het precies alsof
ik niets anders dan mijne ooren had. Is het niet precies alsof ik...?’ - Het ging nu
aldoor, aldoor, als een spoele, als een spoele die speelt over den weef-stoel. ‘Is het
niet precies alsof 'ne mensch niets anders...’ Het werd een gehaspel in zijn moe
hoofd van altijd diezelfde woorden, die altijd door malkaar gingen loopen. Hij
probeerde er orde in te brengen. Hij wilde het met zorg
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zeggen tusschen zijne eigen lippen. Hij hoorde die Marie Burgemeester's niet meer.
Hij moest met aandacht zeggen: ‘Precies alsof ik potferflakmij niet anders dan...’
Dan schrikte hij ineens op door een luiden lach.
Maar zijn schrik was al even-gauw opgelost in een soort van klaarte. Hij moest zijne
oogen niet open-doen om heel goed te zien. - ‘'t Is gemakkelijk,’ vond hij. Maar wat
hij zag maakte hem weêr wrevelig. Was dat die kleine smotse niet van aan den
bosch-kant? - Van die Marie Burgemeester's wist hij al niet meer. Maar daar lag nu
half over hem, dat het zijn klaarte haast benam, die slonsige dochter van den
schoen-lapper aan den bosch-kant, die ook klompen snijdt uit sappig hout, en in
den winter Kruis-Lieveheerkens maakt in apothekers-fleschjes. Maar gij moet hem
zelf de fleschjes brengen. - In zijn zwart kot, dat vast zit als een slakken-huis in den
heuvel-wand van het woud, riekt het naar beschimmeld pek en nat-getaste
herfst-bladeren. - ‘Ja maar,’ dacht nu Nand, ‘die vent moet allang dood zijn!’ Hij was
nog met zijn slonse van een dochter in het bosch geweest, 's avonds. Maar, dat
mocht hij zeggen: hij was toen nog jong; hij moest aan niemand rekening geven.
En nu moest hij er om lachen... Waar kon ze nu wel zijn, vuile Zulma van aan den
boschkant? Maar zij lag daar half over hem, en haar kleêren vol aarde aan haar lijf
geschoten, twee drooge blaêren in haar stoffig vlas-haar, hare twee handen aan
weêrs-kanten van zijn warm hoofd, en die rood waren als vleesch. Zij rook in hare
rokken naar pek en natten bosch-grond

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

438
en de beulingen van wilde konijntjes. En dat rees in Nand zijnen neus, dat hij moest
zeggen: ‘Gij kunt wel rieken dat gíj het zijt! kleine slonse!’
Maar hij moest het niet zeggen. Want zij rechtte zich, en hij zag de volle klaarte
van haar gelaat en de klaarte rondom haar gelaat, dat oolijk was; en zij lachte weêr
gelijk een kalkoen, en zij antwoordde al:
- ‘Ha, daar is geen perikelen van, Nand, dat gij het niet zoudt kunnen gerieken!
Ben ik uwe Neus niet, dan? Ja, Nand-jongen, uwe Neus, dat ben ik. Ha! wij hebben
vieze dingen gedaan in ons leven! En gij kunt gij niet zeggen dat wij geen pleizier
hebben gehad!’ Zij lachte nog eens, maar stiller en gelijk van binnen. Ze zei: ‘'t Is
al begonnen, Nand, van als gij eene kleine broek-vol-billen waart.’ Nand moest nu
gelijk ook 'nen keer lachen. - ‘'t Is waar,’ dacht hij, ‘'t is waar.’ Al wist hij niet goed,
wàt waar was. Maar hij luisterde met welgevallen naar die zotte Zulma die vertelde:
- ‘Gij weet het nog wel: t is begonnen in het hondekot. Gij waart gij zeker nog
geen drie jaar oud. De hond had jongskens, en gij hebt dat eens willen zien. De
hond was weg met uw vader, aale voeren in een vat, onder een zijpenden dweil.
Gij zijt in het kot gekropen, en gij weet nog hoe het daar rook, heet en reeuwsch als
van opgestapelde ossen-huiden in de schuur van groote boeren, en zuur ook als
van oude melk. Dat wist gij toen nog niet, maar gij rookt het, en nú weet gij het. Gij
zaagt de honde-jongens niet liggen; maar gij zat in dat warm en donker kot, op 't
korte, stofferige stroo van de teef, en dat walmig geurde. Gij vondt het daar goed,
en gij hebt u een beetje neêrgelegd. Toen is daar in dat hok
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eene woeling gekomen, en er is iets dat u week bij uwen neus heeft gegrepen, en
er aan begonnen zuigen is. 't Waren de jonge hondjes. Gij zijt bang geworden; gij
zijt naar buiten gekropen. De hondjes al sleepend op hunnen buik, zijn u gevolgd.
Aan den ingang van het kot zijn zij blijven liggen, op den vetten flank, de oogen toe,
de mondjes naar lucht happend. - Gij weet gij het nog, uit den tijd dat gij klein waart,
van den geur van 't heete brood, als gij bij uw moeder mocht zitten in 't oven-buur;
en van de appelen op de vout-kamer, waar gij niet aan kunt omdat zij op de kast
liggen; en van den geweldigen adem van uw vader, die pruimde, als hij u 's Zondags,
na een borrel of twee, om de lolle een baardje zette met zijn rasperigen kin.
Van als gij naar school gingt, weet gij nog het haar van den meester. Hij had een
wit pap-smoel, maar den Zondag deed hij pommade aan zijn haar. Hij leidde de
kinderen naar de Hoog-mis. In de kerk zat gij naast hem. Gij zaagt zijn haar, dat
blonk. Het rook gelijk naar rooskens en naar azijn. - Gij riekt nog de wasch-tobbe
van Fientje van den secretaris, als de meester u de boodschap deed doen dat hij
daar 's avonds zou komen kaarten. Op 't kerk-hof was er een hoekske; 't was de
tijd van uw Eerste-Communie; 't is in dat hoekske dat gij altijd kwaamt met uw
makkers, om te fezelen en te konkelfoezen; er groeide daar een dichte foefeling
van paarde-bloemen, die 's avonds stonken als katte-pisse.
En, weet gij het nog, Nand? We hebben wij samen onze Eerste-Communie
gedaan. Ge zat gij altijd naar mij te kijken onder de leering, alsof gij kwaad waart
op mij. Gij hebt eens op mijn rokken geslagen met uwen kloef.
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De pastoor rook naar snuif en de kerk naar koele karnemelk en naar kaarsen. Toen hebben wij in geen vier jaar elkander nog bezien. Maar op een avond hebben
wij elkander ontmoet aan den bosch-kant. Wij zijn er in gegaan. Het bosch rook
naar terpentijn, om de stoven meê te kuischen. Wij hebben ons gelegd. De varens
roken naar peper. Daar liepen rond ons wel duizend beestjes op den grond, en die
roken naar mei-kevers, als gij er goed aan riekt. En Nand, gij rookt, gij, gelijk naar
kaas... Als gij naar den boer zijt terug-gekeerd, waar gij koeiër waart, zijt gij maar
dadelijk naar uwen polk gegaan, in den stal, zonder goên-avond te zeggen. Gij
waart ijl in uw hoofd en uw hart dwaalde een beetje. De koeiën geurden log. Gij
hebt gedacht aan mij, en gij hebt niet kunnen vinden naar wat ik rook.
En dan hebt gij Wanne gevrijd, Nand. Gij hebt wel een beetje boven uwen stand
gekeken, maar gij kwaamt van den troep terug, en gij waart geen leelijke jongen. 's
Avonds gingt gij uit vrijen, met uw veste aan. In 't voor-jaar gingt gij langs de
omgeploegde stukken; daar stond te wachten op den anderen dag de tonne met
beer, die rook gelijk een bruine bezie. Wat later in 't jaar waren het de linden, die
geuren zuur en zoet; het was aan ieder arme-menschen-huizeke de vlier-struik die
gelijk ademt; het was, bij dat al, het hooi dat walmt gelijk een pijpe goeden tabak
van uit de stad. Wanne haar moeder kookte den koe-ketel, waar de
aardappel-schillen te allen seizoene denzelfden geur hebben. En Wanne rook niet
dan naar room. Maar als het kermis was, en heel het dorp rook naar wafels en warm
bier en naar feestelijke karbonaden, dan gingt gij dansen met haar in de tente,

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

441
en dan bedwelmde u de geur van het zoete zweet van Wanne.
Gij zijt getrouwd, en zoo gaat de tijd voorbij, mensch. Ge hebt gij hard moeten
labeuren. Gij hebt gehangen met uw heet hoofd in 't gloeiënde koren, geweldig aan
het pikken, en uw brandend hoofd geurde als een zeer groot rogge-brood. Gij hebt
uw rugge dan gerecht in de lucht, om 'nen keer te drinken, en 't koele water heeft
door uwen mond gevloeid als munte. De zatte hommels sloegen uw naakte en
blinkende borst aan, en ze geurden naar van alles, en 't was ook gelijk naar warm
roggebrood. - Kwaamt gij dan 's avonds late naar huis, dan at gij de aard-appels
met de ajuin-saus. Ajuin-saus riekt gelijk ajuin-saus, die veel zuurder zou zijn. Gij
naamt uwen jongste op den schoot, die rook gelijk boter-doeken. De anderen roken
naar zure appelen, naar den mesthoop of naar de duiven-til, al naar zij gespeeld
hadden. Toen zij grooter werden, was daar uwen Triphon. Hij heeft nooit goed willen
deugen. Als hij vijftien jaar oud was, droomde hij van niets anders dan van eenen
velo. Hij was op stiel bij den smid. Hij rook toen naar lijn-olie en wagen-smeer. Maar
Bertha heeft altijd frisch naar de zeep geroken... Gij gingt toen nog een beetje buiten
zitten, Nand. Ge zat gij in de lelies, en zij gingen rieken gelijk uw pijpe; maar uw
pijpe rook gelijk een beetje naar de lelies. En als de kinderen dan naar bed waren,
en ook Wanne zou gaan slapen, en hare armen roken nog naar den afwasch, en
haar jakke rook altijd gelijk naar gist: dan hebt gij wat getalmd, of gij niet meê zoudt
gaan slapen. Maar gij hebt u opgepakt, en uit het kot uw sleep-net gelangd, en uwe
klakke opgezet. Gij
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zijt in uwe ponte gaan zitten, die ligt op de Leie. Gij hebt uw net geworpen en
gewacht. Het water walmde. Daarboven was een windeken, dat naar de koude
boomen geurde uit de over-Leische boom-gaarden. Maar in de ponte, zoo dicht bij
het water, dan geurde het van eene zwoele en kleiterige rotheid die gelijk op uw
huid blijft plakken. En ge moet daar niet al te lang blijven zitten, op dat water, want
een mensch krijgt er pijn van in zijn kop, van al de drassen die gij meê ophaalt en
die rieken naar modder. En wat haalt gij dan nog op? Wat pierkens van alen; een
grondelinkske nu en dan; en zit er al 'nen keer een baars tusschen, dan hoort gij
hem al weêr in 't water plonzen nog vóór het net geheel boven is...
En zoo wordt een mensch oud, Nand, mijne vent. De kinderen waren groot en gij
moest gij al niet veel meer van uw hof gaan. En daarom kond't gij zoo goed niet
meer slapen, binst den nacht, dan in den tijd van 't labeuren. En dan, en dan, de
muggen kwamen u stekken, nietwaar? Maar gij streekt uw wezen en uw handen
vol petrol, en zoo bleven zij van uw lijf; maar dan was het Wanne die u wakker hield,
omdat zij wakker werd van den stank, en morde. - Of in den winter kroopt gij in bed
met uw aale-veste aan, voor de warmte, want met jaren wordt een mensch
koudelijker, maar dan ronkte zij weêr omdat het stonk. Alsof gij ooit hadd't opgespeeld
omdat zij zoodanig kon zweeten, 's nachts, dat heel het bed er van rook. Maar gij
zeid't gij niets; gij schooft gij eenvoudig wat op...’
En Zulma lachte weêr, stillekens. Maar Nand dacht niet meer aan Zulma. Hij dacht
aan Wanne. Wanne was gestorven. Hij weet het nog heel goed: zij rook toen
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vreemd naar was. Neen: naar den droogen, papieren polk van muizen, die hij eens
op de dilte gevonden had. Neen: zij rook, zij rook naar...’
- ‘Laat mij gerust!’ pruttelde daar iets tegen in Nand. ‘Altijd van dat rieken naar
dít, en van dat rieken naar dát! Altijd maar van riek en 'n proef niet!’... - Nand had
schik. ‘Ja, ja!’ stemde hij in, ‘van riek en 'n proef niet, van riek en 'n proef niet!’
- ‘Wat durft gij daar zeggen?’ klonk plots een niet-toegeeflijk verwijt.
Nand verschoot daar niet bij: ze was zij zoo, ze was zij altijd zoo, Boldina van den
pastor. Want het was Boldina van den pastor: dat moest gij niet vragen. Daarbij,
Nand lag te goed nu, om zich over iets te verwonderen. Hij lag heel stil, diep en
warm. Hij voelde zich zalig. - Moest hij geen goeden-dag zeggen aan Boldina? Maar
neen: hij sliep immers. Neen, hij sliep niet. Maar ze moest zij maar peinzen dat hij
sliep; niet-waar, als een mensch ziek is... Was hij dan werkelijk ziek? Hij wist het
bijkans niet meer. Maar ja, hij was ziek; hij lag zelfs op sterven, en ze bracht hem
iets vanwege Mijnheer de pastor, om op te eten. Zou hij zijne oogen open-doen?
Het duurde lang, vóór hij zich kon voorstellen dat hij misschien goed zou doen, zijne
oogen te openen. Intusschen stond ze daar naast hem. Hij wist het. Hij moest ze
daarom niet zien. Zij had haren caraco aan met franjes. Er lag gelijk snuif tusschen
de plooitjes van den platten strik op haar peerlen mutse. Zij had weêr groote roode
vlekken op haar stroef gezicht, van-
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daag. Zij had weêr haren jenever-neus ook, vandaag. Zij had altijd een
medicijn-fleschje met jenever in haar zak: dat wist iedereen. Zij spuwde daar niet
naar, naar jenever. Ze zei:
- ‘G'hebt gij nooit naar 'nen druppel gespuwd, Nand.’
Maar Nand roerde niet, noch sprak dat tegen. Hij moest niet toonen dat hij niet
sliep. Als ze iets meê had om op te eten, dan zou zij het wel zeggen. Hij had nu wel
den smaak van warme panne-koeken in zijn mond, met appels, maar dat geeft er
niet aan. Ze moest zij dat niet weten. Ja, een druppel, dat kan geen kwaad. In den
winter verwarmt het en in den zomer doet het uw zweet indrogen. Maar gij moet er
niet te veel van drinken... - ‘'t Is precies alsof ik een druppel zou gedronken hebben,’
dacht Nand nu, want hij zweette een beetje langs binnen, en hij moest eens blazen...
- ‘G'hebt gij gelijk,’ zei Boldina, ‘een mensch moet zijn zinnen eens verzetten. Het
pikt op de tong en het doet deugd. Ge weet gij dat zeker niet, Nand?: ik ben uwe
Smaak. Een druppel van tijd tot tijd, een pijpje tabak, en rond Kerst-dag, als gij uwen
pacht gaat betalen, een sigaar van den baron...’
Nand vond: ‘Ja, ja, dat zijn goede dingen.’ Hij proefde na, maar met een mond
die te droog was. Hij vond: ‘Er zijn, van eten en van drinken wegens, nóg veel dingen,
die goed zijn.’ En zijn mond werd van een klein beetje speeksel wat natter. Hij moest
zwelgen. 't Was nogal lastig en riep hem terug tot de pijn in zijne knieën. Maar dat
duurde heel kort: hij zonk weêr in zijn zaligheid. Want daar sprak iets; hij wist niet
of
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het Boldina was, de meid van den pastor, dan of hij het zelf was. Het kon hem ook
niet schelen. Het sprak:
- ‘Ja, er zijn veel goede dingen, van eten en van drinken wegens. Den Maandag
staat gij op, en gij hebt in uw mond een smaak die slecht is: van hout of van koper,
gelijk gij wilt. Maar gij hebt gij koffie, heeten koffie, en dat spoelt door. Koffie is altijd
goed, zelfs als gij bij ongeluk uw pruim tabak ingezwolgen hebt, en hij smaakt den
Maandag 't beste. Gij drinkt hem met uwe stuiten, al gaat den appetijt niet, 's
Maandags. 't Is daarom dat een sneedje vet vleesch goed is, dien dag, 's noens,
en zout smaakt bij uwe aard-appels. De aard-appels moeten niet al te veel bloemen:
als zij zijn gelijk eiërs, dan smaken zij haast gelijk eiërs, niet-waar. En als gij 's
winters niet werkt en 's noens niets dan aard-appels krijgt, dan moeten zij goed zijn,
maar dan worden zij al slecht. Maar g'hebt gij uwen pap en die is altijd goed; 't is
gemakkelijk. En 's avonds hebt gij uwe aard-appels, met wat sala daarin gesneden
en de zure saus met kaantjes. Heel 't dorp riekt ervan,'s avonds, en gij zoudt gij niet
moe gewerkt zijn, dat gij er nóg honger zoudt van krijgen.
Den Dinsdag is dat hetzelfde haast. Maar gij zult gij misschien geen spek hebben
's noens. Maar dan hebt gij, naar 't seizoen, princessen, stampsel met kool, of roode
kool ook al eens. De rijke menschen eten sala zonder zure saus; maar daar moet
gij een kop voor op hebben! Sala is flauwe kost. Erwten, ja, dat is beter, maar de
beste gaan naar stad, voor de rijke menschen, en een boeren-mensch moet zich
kontent stellen met de dikke. Maar roode kool is het beste; dat is zuur, en gij gevoelt
het lang op de maag.
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Den Woensdag, hawel, dat is weêr hetzelfde, niet-waar; en den Donderdag ook.
Maar gij eet aleens een appel ook. De aard-beziën gaan naar den markt. Aalbeziën
en stekel-beziën zijn bucht voor de kinderen. En al de andere vruchten worden op
den boom verkocht, en de vruchten van den vlier-struik aan Mijnheer den pastor;
daar maakt Boldina siroop van voor zijnen hoest, zegt zij. Maar een mensch heeft
allicht een appel. Te noen-stonde vliegt, om iederen appel van den boom, in
geweldigen vaart, een appel-bie. En 's avonds hangen zij in een kleed van dansende
muggen. En zij zijn goed zuur, tegen den dorst.
Den Vrijdag is het markt-dag. Gij gaat naar de stad. Gij drinkt een koelen druppel;
dat is geen mis-bruik, als gij er maar twee drinkt. En gij drinkt ook een kapperke
bier. 's Middags eet gij zoete-melk-pap met brokken, en gij krijgt een ei bij uw
aard-appels. En de reste van den dag deugt gij voor niets meer. En 's avonds eet
gij een natten haring, die zout is.
Den Zaterdag-ochtend is het brood zoo droog als een schorse. Gij smaakt beter
dat het naar gruis smaakt. Maar den Zaterdag-avond eet gij van 't versche brood,
dat heel het huis overeind zet van zijn geur. En 't blijft goed op de maag liggen gelijk
een wafel, en het slaat al 'nen keer zuur op.
En zoo komt de Zondag. Er zijn er die al druppels stekken van vóór de Hoog-mis.
Maar dat hebt gij nooit gedaan; gij hebt gewacht tot ná de Hoog-mis, omdat gij goed
stond met den pastor. De anderen zijn van de andere klieke, en zij blijven langs
achteren staan in de kerk. Maar gij zit langs voren, en gij wacht tot de secre-
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taris buiten is, om óok buiten te gaan. En dan gaat gij, niet-waar, een druppel drinken
in de ‘Doop-vonte’, niet méér dan éénen te gelijk, tenzij als gij gelijk een worm hebt
in uw maag: dan drinkt gij een druppel rhabarber; dat is bitter gelijk beer, dien gij
ook moet proeven vóór gij hem koopt. Maar 't is goed voor den worm, en voor alles.
- Gij zijt nooit een groote lief-hebber geweest van het bol-spel. En jassen, den
Zondag-morgen, dat gaat gelijk niet: zij blijven allen recht staan, en ge kunt gij op
uw gemak niet zitten, en op uw gemak niet peinzen op uw kaarten. Wat doet gij
dan? Ha, ge drinkt gij nóg een druppel. En dan gaat gij eens op uw land rond, en
gij ziet de groote boeren hun land rond-gaan met een spaadje; en zij houden zich
recht, maar de kleine boerkens houden zich krom van het werken. - Maar de lucht
hangt al vol van gebraden vleesch. Gij gaat naar huis; 't is Zondag; men eet al 'ne
keer soepe, van pareiën of zoo; maar dat is goed voor 't vrouw-volk. Men eet van
't eigen vleesch, uit de kuipe; men heeft al 'nen keer een bokje uitgeslacht, of 't is
de koe die te wege was de plaag te krijgen. 't Is een verlies, maar de rijke menschen
koopen toch elk een stuk, en zoo brengt het nog iets op. Maar gij hebt gij gelijk toch
nog liever varkens-vleesch... - Ge gaat gij een beetje op uw bed liggen, omdat de
Zondag-namiddag zoo lang is. Als gij opstaat gaat gij in uw witte hemds-mouwen
eens uwe koten rond, en gij rookt een goede pijpe. Maar gij peinst dat gij straks wel
eens van de hesp zult eten. De hesp heeft haren tijd in de zout-kuip gezeten, gedrupt
met wat citroen-kruid en wat venkel; ze heeft dan haren tijd gedroogd en men heeft
ze gerookt; ze hangt, nu, in de
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heerd-kap, en er is geen beter eten... - Alzoo verloopt de namiddag. Tegen avond,
dan gaat gij, allangs uw land, naar de ‘Bosch-keete’ gaan jassen. Gij drinkt pinten
op het spel. Gij drinkt voor 't afscheid een slaap-mutseken. En ge weet gij wel dat
gij morgen geen appetijt zult hebben. Maar wat wilt gij daar aan doen?... dat is zóo
de kontoer van de wereld...
Maar 't is te Kermis dat er gegeten en gedronken wordt! Den Zaterdag al riekt het
naar de vladen, de witte van room, en de bruine van peper-koek, Als gij 's avonds
van 't land komt, gaan de wijven u voorbij met de appel-taarten groot als
wagen-wielen naar den bakker toe. En den Zondag is het bouilli met wortelkens en
karbonaden van 't zomer-zwijn, en dan rijste-pap om de gaatjes te doen vol-loopen,
en om te eindigen een boterham, want zonder dat heeft een mensch niet gegeten.
Heel den namiddag is het tractatie van wafels en vladen en taarten voor de vrouwen.
De mannen gaan danig veel pinten pakken, en als zij geen bier meer kunnen drinken,
stekken zij een druppel, en na den druppel nemen zij een glazeken Leuvensch,
tegen de gespannenheid van de blaze. En 's avonds is het hesp men kan niet meer.
En tegen naar bed gaan, zijt gij zoo dik gegeten en gedronken, dat gij niet weet hoe
gij niet berst. - En den Maandag loopt gij nog altijd met uw wit hemd; in den nanoen
is het koffie-bal met suikerbollen, peper-koek en een halveken zoete. En ge doet
gij meê, omdat gij daags te voren gelijk zat geweest zijt. Maar 's avonds gaat gij
toch weêr een druppel drinken, want gij hebt dorst. En gij jast gij een partijtje, en gij
wint een pinte Audenaardsch...’
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- Nand wist dat allemaal, en hij voelde zich warm en gelukkig. Terwijl hij onroerend
lag, kwam een kleine verteedering in hem bij de gedachte: ‘Ja, ik heb dat gehad; ik
heb dat God-dank allemaal gehad.’ En zijn gedachte ging verder, en naar-mate rees
zijne verteedering. Hij dacht aan de ronde doop-feesten en de meter die
stillekens-aan dronken wordt van de halvekens anijs, munte en meetjes-konte; hij
dacht aan de witte Eerste-Communie-feesten en dat men chocolade-melk drinkt en
daarna een druppel, en dat Bertha, zijn geliefde Bertha, zulke schoone stijve
krullekens had. Op trouw-feesten is het van eten en drinken nog geweldiger dan op
de kermis, maar 't is iederen keer een verlies; 't één kind trekt langs hier, 't andere
trekt langs daar. Zat zijn Domien niet in Amerika? En zij lieten hun ouden vader
alleen met den last van het land en de beesten... - Nand kreesch er haast van. Er
kwam gelijk warm water in zijnen krop, van uit de donkerte van zijn binnenst; er
kwam gelijk een hitte in zijnen neus en in zijne oogen. God, God, zij hadden hem
allen alléén gelaten... En toen hij ging denken aan het begrafenis-maal van Wanne,
van zijn Wanne; en dat hij toen ineens geheel alleen, zoo moeder-mensch alleen
bleef; en dat hij hier nu zélf... Want ja, hij lag nu toch óók te sterven, niet-waar? Hij
lag hier toch; hij lag hij hier toch ook zoo moeder-mensch verlaten en alleen... Hij
lag hij...
- Toen, toen...
Maar hij kreesch niet. Eene groote duistere gestalte stond gebogen over hem, eene
gestalte in al de plooiën
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van haren kap-mantel. Met magere handen die beefden en zijn deken deden beven,
dekte zij hem toe, duffelde zij hem in, vertroetelde zij hem, gelijk toen hij een kleine
jongen was, en eens ziek was geweest. Hij was al getroost; nog niet geheel; maar
haast. Hij lag goed. Hij lag om te slapen. Een zoele adem woog matelijk op zijn
oog-leden en naar dien adem ging zijn eigen adem ademen. Hij lag diep, diep. Zijn
hoofd voelde hij heel diep in de kussens liggen. Hij lag met geheel zijn lijf onder
eene hooge zachte stapeling van dekens, als 't ware. En hij ging gelijk weg in zijn
hoofd, als sliep hij al een beetje...
- Maar hij had geen wrevel, noch kende den spijt van een weder-ontwaken, toen
de gestalte hem, zeer warm en stil, aan zijn oor vroeg:
- ‘Herkent gij mij? Herkent gij mij?’
Maar hij moest ze niet herkennen, want het was zijne moeder...
Zij nam de stoel waar de klakke aan hing. Hij dacht als in een diepe verte: ‘Moeder
zal mijn klakke toch zeker wel op het kasken leggen?’ Maar ze had ze er al op
gelegd. Zij zette zich naast zijn bed: Hij voelde het. Hij hoorde de kleine beiërkens
van haren paternoster. Zij ging haren pater-noster bidden. Hij hoorde haar de
woorden mummelen in den donker. Het donker was zacht en warm als zwarte panne.
Zij mummelde haren paternoster. Hij hoorde 't. Maar 't was, in den dommel waar hij
lager en lager in zonk, of hij hoorde:
- ‘Ge ligt gij goed nu, gij ligt gij warm zoo, nu ik u heb toegedekt, mijn jongen.
Niet-waar dat gij nu góed ligt? Een arme mensch heeft maar de warmte van zijn
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lijf om hem te genezen, en van den koude komt de dood. Maar nu ligt gij warm, mijn
jongen, en gij kunt gij rústen...
Ach, wat ziet anders een arm mensch niet af van den koude! Ja, als gij jong zijt
jaagt de koude van vorst of wind uw bloed op, omdat gij de leute kent van uwe
armen en beenen uit te slaan, zoodat gij gaat zinderen van gloed tot in de toppen
van uwe vingeren en van uwe teenen. De kinderen lachen zich warm van te smijten
met sneeuw-ballen. En als de jonge meisjes de sneeuw-vlokken voelen die traag
aan hun wang komen zitten, of zelfs de ongenadige naalden van den ijzel, dan
gichelen zij, omdat het zijn als kille maar heete zoentjes. Maar liggen zij in hun bed
en hebben zij geen goede sargie, dan bibberen zij van kou; de kinderen schreiën
dan van kou; en 't zijn maar de koeiërs en boevers, die in de nachten van den harden
winter, gedoken in de diepten van het hooi, warm genoeg hebben om te droomen
van liefde. Want de arme heeft geen rijkdom dan zijn warmte. Het is een zegening
van den huwelijken staat, dat gij van met twee te slapen warm hebt. En niets is
triestig als de koude der weduwnaars.
Maar als gij warm hebt, hebt gij couragie. Gij hebt nu goed warm, niet-waar, Nand?
Dan kunt gij denken aan uw jongen tijd, toen gij u in 't zweet kond't spelen op het
erf, of al meê-gingt met de pikkers, en gij u, onder het pikken, in 't binnenst van uw
lijf heeter voeldet dan de zonne-zelve. Maar kwam dan de verfrissching, dat gij met
uw bloote beenen gingt loopen door de beke, of 't kille water stroelde uit de kruike
naar de kelders van uw keel, dan waart gij der hitte dankbaar, dat zij u
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de verfrissching bezorgde. En als gij getrouwd zijt: zijn de zoele nachten niet schoon
voor getrouwde menschen? En als gij oud zijt geworden: gevoelt gij niet dat het van
de warmte is alleen, dat gij nog bewegen kunt, dat gij nog uw gedachten hebt, en
dat gij nog kunt spreken? Want de koude maakt u broos en hard als glas, in uw
hoofd gelijk in uw beenen...
Maar ge ligt gij nu warm, Nand, in uw goed bedde. Daar zijn geen weeren meer
aan uw vingeren, van het werken. Zoo kunt gij voelen over uw maag de zachte
versletenheid van uw katoenen hemd, en, waar gij ligt, aan uwe dijën de korreling
van uwe goede lijnwaden lakens. En dat is wel niet veel, van 't pleizier dat gij er aan
hebt, maar het geeft toch eene gerustheid. Gij voelt, aan weêrs-kanten van uw
hoofd, de gerust-stellende aaiing van uw wollen peluw. En hebt gij een koelere
streeling over uw voorhoofd, 't is goed tegen de ijle gloeiing van uw hoofd. - Voelt
gij wat koelte over uw voorhoofd, Nand? Dan kunt gij nog denken aan uwe kinderen
en aan uwe vrouw, dan kunt gij nog denken aan heel uwe doening’...
En ja: Nand kón er nog aan denken; hij kon er nog aan denken in de schemering
van den zoeten slaap, waar hij wel wist dat hij nu in lag. Want hij wist dat hij niet
meer wakker lag. Waarom, zou hij nog wakker zijn?: het was zoo góed, zóo... En 't
mummelde verder in hem:
‘Nand, 't vleeschken van borelingskens is 't zachtste om voelen van de geheele
wereld. 't Is bijkans niet meer, zoudt gij zeggen, dan een geur, dan den geur van
een bloem of van een koek. Maar worden de kinderen grooter, dan geven ze u
bekommernis, als gij voelt dat zij

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

453
heet zijn in de vouwen van hunne ledematen. Want gij weet dat het de ziekte
beteekent, Nand. - Maar de zorgen deelt gij met uwe vrouw. Gij kent ze al lang nu,
vermits gij samen kinderen hebt die ziek zijn. Gij staat met haar over hun beddeken
gebogen. Hare armen zijn bloot. Als gij samen uit vrijën gingt, waren hare armen
koel en glad als spoelen. En dan tasttet gij met een blijden trots aan uwe eigen
armen, die van macht hard en vol bulten waren. En gij staat hier nu naast haar, in
de angsten. En gij denkt aan hare heupen die breed, vet en warm zijn, en dat gij
als onpasselijk zijt geworden, den eersten keer dat gij er uw hand op gelegd hebt...
Ge zijt gij geen groote boer geweest, Nand, maar toch een wijze boer. Ge hebt
van uwe hand den ploegstaart gepolijst, en den steel der spade er lengerhande
minder-rasperig onder voelen worden. Na 't gedane werk, ging uwe vrede over de
ruigheid van uw hond. De gladde huid uwer koeiën heeft u met vrede vervuld. En
hebt gij onder de oksels der kalveren de hitte gevoeld der koorts, ge wist er tegen
remedie, beter dan voor uwe kinderen. - Gij kendet, als het ware, bij blikken alléén
de korrelige kilte der teilen, de gleuvige droogheid van den boter-keern, de ijzige
nijdigheid der zeisen. Uwe natte handen over uwe geribde pannen-broek, Nand, en
de raspe van uw huid onder het scheer-mes...
Zoo zijt gij oud geworden, Nand. Gij hebt de stramheid gevoeld van uwe dikke
vierkante knieën. En gij hebt, Nand, gij hebt...’
- Nand wist wel wat zij zeggen wilde. Zie, hij wist het niet goed, omdat hij hier zoo
zalig-diep en -goed en -warm lag, en omdat hij het niet goed dorst te weten.
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Maar hij wist toch wat het was, dat hij nog wist. 't Was gelijk een klein lichtje, dat
brandde in hem; en hij mocht niet blazen, hij mocht niet ademen, of het zou uitgaan,
het zou dood gaan, het zou weg zijn, en hij zou het nooit meer zien. Het was, het
was dat laatste in hem, dat hij zou willen hebben blijven bezitten; het was het laatste
van hem; het was het laatste van zijn leven: het was - dat hij met zijn duim en zijn
wijs-vinger de oogen had gesloten van Wanne, zijn vrouw, toen Wanne gestorven
was, en dat hij het in zijn duim en in zijn wijs-vinger nog altijd gevoelde...
En nu lag Nand daar ineens vol triestigen angst, omdat hij vreesde dat het ging
uit gaan, dat het ging weg zijn, die laatste herinnering, en dat hij ging sterven met
al de droefheid van dat verlies. Ha, wat zou het allemaal geweest zijn, al wat hij
mocht genieten van oogen en van ooren, van rieken en van smaken, en van gevoelen
met zijn handen, en van gevoelen met zijn hart, als hij moest heen-gaan met de pijn
van dàt te hebben verlaten, - dàt, hetwelk hem nog belette te sterven?...
En Nand lag in de diepte van dat ongeluk, dat nu ging woelen door heel zijn lijf, dat
stokte in zijn keel, dat priemde door polsen en knieën. Hij wilde zich roeren; hij wilde
beletten dat het voorvallen zou; hij wilde zeggen, zeggen dat... Maar hij kon niet
meer spreken; hij wrong zijn tong die niet meer los wilde; hij trok met geweld zijne
oogen open, als wilde hij smeeken om hulp...
- En zie, daar werd hij plots heel rustig. Hij had zijne oogen open-gedaan. De
kamer lag heel zindelijk in
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zoete avond-klaarte. Hij zag alles heel goed op zijne plaats staan: het kaske met
de Onze-Lieve-Vrouw; zijn oude klakke aan den biezen stoel. En hij zag nog wat
anders: hij zag Wanne, zijne oude Wanne, compassielijk naast zijn bed staan...
Maar het was Wanne niet: het was zijne ontwakende Ziel... Maar het was Wanne
tóch...
- En hij zag dat Wanne hem vredig tegen-lachte. Stuk voor stuk deed zij traag
hare kleêren uit, die ze proper opplooide en lei op den stoel, bij zijn klakke. Ze ging
zij ook te bedde komen, zag hij. En nu had hij de zekerheid dat zij voortaan altijd bij
hem zou wezen... Hij zag dat zij zich op hare knieën zette, voor haar gebed. Hij
deed zijne oogen toe. In zijn hoofd bad hij meê: ‘Onze Vader, die in de hemelen
zijt...’
En toen hij gedaan had, wachtte hij een beetje. Hij wachtte tot Wanne iets zeggen
zou. Maar ze zei niets. Toen wilde hij-zelf iets zeggen. Wat zou hij zeggen, dat...?
Hij wachtte nóg een beetje. Maar toen begon hij oolijk te glimlachen. Hij wist nu wat
hij zeggen moest. Hij wist; o, hij wist...
En hij deed zijn mond open, zijn zwarten mond. Maar hij zei niets.
Want hij was dood.
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De geboorte van Eva
In het midden van de ledigheid der weelden, waarvan hij leefde, maar die hij niet
kon worden moe, - meer: die hij, bij gebrek aan vergelijkings-middelen, niet eens
wist te waardeeren; onder de vertrouwde secuurheid van hemelen, wier kameren
hij, alle, kende, en elk van hare bewoners, leidde Adam een bestaan zonder
verrassingen en dus zonder spijt, zonder verlangens en dus zonder ontmoediging.
Naast leeuwen zonder tanden; bij tijgers zonder klauwen; met eene maag die
nimmer schreeuwde van honger en nooit voor 't steeds-gereede voedsel walgde;
vrij van kwalen en zelfs van herinneringen, bezat hij wel de wetenschap, geschapen
te zijn naar de onmiddellijke gelijkenis van God-zelf, maar zonder dat het hem voerde
tot een hoogmoed, waar hij geen plaatsing voor had, zijn meesterschap er eene
zijnde die hem niets bezorgde dan, hemzelf volkomen-onbewuste, gerustheid.
Zóó van 't ochtend-ontgloeiën tot de avond-laaië, die de onverschilligheid zijner
schoone leden bemalen kwamen met schakeerende schittering; onder de gloeiënde
domen der tuinen en hunne vervloeiing van schaûwen en geuren, wier zoetheid
hem te natuurlijk voorkwam, dan dat hij ze hadde genoten; door de wedden der
sproeiënde

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

457
wateren, die hem niet gaven de zilver-klare geneuchte van hun wellen en woelen,
dewijl hij ze niet verstaan kon dan als de, ja: noodzakelijke, maar dan ook altijd te
gepasten tijde gebodene verfrissching waar nooit een wensch op wachten moest;
rechte wandelend door den wisselenden kring zijner kruipende dieren zóó als de
zonne-zelve in de wentelende maar blinde wieling van haren dieren-riem; zeer
rechtvaardig trouwens vermits geen onrecht bestond; niet zelf-zuchtig daar alle
verzuchting was ongeboren; gelukkig genoeg waar hij niet weten kon dat geluk kan
wezen, bevroedde hij wel, in zijn Paradijs, - waarvan het Aardsche hem niet eens
Hemelsch scheen, ongeoefend als hij was, het hemelsche van het aardsche te
scheiden, en er geheel toe onbekwaam, - wist hij wel, vanwege de Goddelijke
Gelijkenis, oneindig-schoon en -volmaakt te wezen, en eener meesterschap gewijd
die hem boven alle schepselen plaatste, maar zonder dat daaruit ontstond, bij hem,
eene gedachte van macht of van plicht, - macht die noch uitoefening meêbracht
noch gehoorzaamheid eischte; plicht zonder de polen van gebod en wroeging.
Adam leefde, zooals zijne spijzen hun weg vonden tot zijn bloed: zonder het te
weten. Heel de aarde, en wat zij, roerend en onroerend, droeg, was het zijne: wát
echter had hij aan een bezit dat hij te verspillen noch te sparen verstond? Hij at, hij
dronk, wat hij wilde; maar: wilde hij? Hij rustte of hij liep, maar kende luiheid noch
ijver. De rups was hem even lief als de hond; want wist hij wat liefde is? Hij slikte
keiën zooals hij de vruchten verorberde van den vijge-boom of de eiëren der mieren;
want te proeven was nog niet gevonden. De schater of de schamelheid der
schemeringen; de toornig-zinderende
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verblinding der middagen; de kalme nijverheid der naakte nachten; zij waren hem
niets dan eene eeuwige herhaling, hij die ze nog niet had moeten of mogen
ontdekken, en de vreugde niet kende ze te hebben geschapen. Want zijne gelijkenis
bepaalde zich tot lijdelijkheid, waar trouwens alle lijden uit was gesloten bij ongeweten
Vaderlijke Genade.
En bij dat al verveelde zich Adam niet: hóe zoude hij, dien zelfs den spoor-slag
tot een mogelijken aandrift, of zelfs het denk-beeld aan zulken spoor-slag onthouden,
neen: gespaard bleef? Dat een steen in den afgrond valt: hij lijdt niet eens onder
den weêrstand der lucht. En het sterren-stof van den Melkweg door-reist zonder
moeite zijn duizeligen ronde-vaart; terwijl de dauw-drup niet eens weet door de zon
te worden opgezogen.
Aldus Adam: met ál zijn aangeboren kennis van àl 't geschapene, zoo niet in
reden van ontstaan en bestaan, dan toch naar de verhouding - het eenig-noodige!
- daarin hij er tegenover stond; Adam: de verloste der nieuwsgierigheid, de door het
gebrek aan alle lijdens-gretigheid voor de verarming der desillusie en het gif van
den waan gespaarde - en het was zijn eenig, en onbewust, gebrek -; Adam: hij die
zélf alle gedierte des velds, alle gevogelte des hemels, alle levende ziel naar eigen
keus een naam had mogen geven en zijn keus door den Vader bevestigd had gezien:
het was hem reden genoeg, voorzeker, tot eene tevredenheid die alle oorzaken in
haar-zelf vond, en de aanstootelijkheid van gevolgtrekkingen niet eens gevoelde,
omdat zelfs de denkbaarheid aan gevolg-trekkingen niet bestaan kon. Men kan niet
schrikken voor wat niet eens als mogelijk wordt be-
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seft, noch er naar wenschen. Aldus vervallen schrik en wensch, zelfs uit alle
bevatting. Aldus vervalt dan ook goed en kwaad. En Adam, het
onbeseffend-gehoorzame Spiegel-beeld met, ten overvloede toe, al wat zijns
bestaans noodig was onder eene hand die hij nauwelijks had te reiken, - Adam, de
nimmer-zatte omdat hij nooit de begeerte had geweten, de nimmer-gretige omdat
hij nooit genoten had: Adam had niet getracht te begrijpen wat met den verboden
Boom der Kennis was bedoeld, aangezien hij al de wetenschap bezat, die hem kon
nuttig wezen, en al het overige overliet aan den immers éénigmogelijken Schepper,
dien hij, in zijne, volkomen-ongevoelde maar toch heel-secure, gerustheid geenszins
benijdde.
Zoodat hij, die trouwens nooit iets had moeten vragen, zich niet eens de vraag
zou stellen: de Boom der Kennis van Goed en Kwaad, wat mag dat wel wezen?
Want overigens: Goed en Kwaad, voortbrengende vrucht, productie van verwerking,
wat konden zij wel beteekenen wien smaken onwerkzaam en zelfs ongesmaakt
bleef?...
- God intusschen, de Ongeschapene; de zelfstandige Macht die, ongeboren en
toch zijnde, zich daardoor niet als ooit te eindigen denken laat; God, onbestemde
en onvergankelijke Werkzaamheid, die de ontkennende Reactie bij wezen uitsluit;
God, aan 't naderend einde der geweldige en voldane dagen der Scheppende Liefde,
bemerkte en besloot, - dat Hij rusten zou. Hij stelde de orde in der Rust, die komt
na de Verrichting als een zoet besluit. Zij zou de eerste belooning wezen: zij sloot
aldus 't besef in van de moeite. En God vond dat ook dít goed was. Hij vond het
goed, dat moeite geschiedde
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om het loon van de rust; de vreugd-der-rust die tot nieuwe moeite aanzet. En aldus
kwam God in 't blinkend aangezicht der spheren te staan onder de nieuwe gedaante
van Zijn, jongst-geboren, gedachte: Hij glansde van de vreugd des volmaakten
arbeiders, en de hemel-lichamen, die draaiden om zijne voeten en dwarrelden om
zijne polsen, droegen den weêr-schijn van Zijn nieuwen glans tot in de diepte der
bevolkte kolken.
En in Zijne nieuwe omschepping zag God in Adam, er in te ontdekken ook déze
beeltenis; en Hij zag dat Adam's diepte niet was dan de diepte der ijlte, waar geen
licht in leven kan, en alle glanzen verdooven. En God morde om die ledigheid. De
tijd, Hij wist het nu, was, tot breken der bloote en onnoozele lijdelijkheid, gekomen:
Adam zou 't scheuren der beweging, de pijn van de daad, maar de loonende loomte
tevens der rust en 't blijde hijgen kennen van de verpoozing met blinkende oogen.
En God glimlachte: dit was geen sprong van Hem, als 't scheppen der
verscheidenheden aan visch en wild, aan vogels en aan afgronden, dat Hij Adam
te schenken kwam redelijk gevolg van het gebruik zijner spieren. Het was niet anders
dan dat Hij, God, zich bij alle noodige lengte van tijd aan Adam wilde ontdekken
onder het wezen der Dankbaarheid.
En zoo kende Adam, in dezen eeuw-langen Zesden Dag, de lengte langs der
dagelijksche zonne-reizen, onder de milde kleur der opvolgenlijke uren, van uit de
telendduistere groenigheid der nijvere wouden, de vlakke koelheid ín der ijdele
meren, - zoo leerde Adam kennen 't geluid van zijn adem en het roerende spel zijner
gewrichten, waarvan hij, verwonderd en bekoord, de plaats
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kwam te ondervinden. Hij volgde de hinden bij loopen; hij schudde de boomen
zooals de olifanten doen. Onder zijn lichaams-kracht bogen de hoogste kruinen; en
voortaan wachtte hij niet meer, dat de vruchten naast hem vielen in zijne legeren
van gras en mossen, opdat hij ze nutten zou; maar hij rekte zijne armen tot hij ze
zelf plukken kon aan de teenige takken; en zoo de spanning der spieren zijne armen
krijschen deed: bij 't halen van peer of pruim gingen zij gloeiën van 't bereikte geluk.
- De uren van klaarte, van waar zij opblauwden uit het goud des ochtends tot waar
zij verpaarsten in avondgoud: zij ijlden voorbij aan 't blijde geweld van zijn jacht. De
uren der nachtelijke duisternis, dat hij lag in dauw en geuren op de zaligheid zijner
schouder-platen, en hij van rustelooze onbeweeglijkheid te zeer genoot de wriemeling
in zijne leden om zich te laten verleiden door slaap, zag hij den tuimel der sterren
en de schoone rondte der hemel-wenteling; en voor 't eerst begreep hij deze roering,
en zij werd eene roering in hem. Hij rustte niet in dommel, dan om dezen te bevolken
met de wisselende beelden des drooms en hem te ontschieten als een leeuwerik,
tot vernieuwde vreugd zijner pezen, en van de harde pezen aan zijn hals. Hij zweepte
zijne dieren aan, 'dat hij met hen zou wedijveren in gevechten of vlucht. Waar hij ze
getemd had, kende hij als plotse gewaarwording den eersten dorst en de weldadige
laving van het zuivere water. En een nacht is hij wakker geworden van een
ongekende gewaarwording: den honger.
Aldus onderging Adam duizel of roes van vele ontdekkingen, en de schakeerende
warmte der zon had hij gaarne, en de frischte der blauwe schaduwen die verras-
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send sidderen doen. Doch éen gevoel was in hem nog niet ontwaakt, dat God hem
bij dezen had toegedacht, en Zich-zelven. De Man mat de moeheid zijner kuiten,
keurde kilte en kitteling aan zijne huid, en hij was verheugd om de heete eelt zijner
voet-zolen. Zijne handen waren groot en grijpend: hij wist het en was verheugd. Een
rilling van ijver door-reed zijn rug, en schichten van kracht door-schoten zijne dijën,
niet dan bij hunkerig zien van daverende hengsten: dat hij ze thans bedwingen kon,
was der vreugde gelijk, van, tegen zijn buik aan, de warmte te gevoelen eens
leeuwen-buiks, aldaar ze samen worstelden. En zelfs dat hij, in uren van ledigheid,
over zijn jongen baard de lichte schroeiing kon voelen van zijn uitgeblazen
neus-adem, was hem een lief pleizier. Aldus was hij verrijkt, en hij besefte het, met
vele gaven. - Maar of zij hem toekwamen, dan niet: dáár was bij hem nog geene
gedachte aan geboren. Niet eens zichzelven ging wijten hij zijne nieuwe geneuchte,
noch meende dat hij eene, nauw-bevroede, verbreeding van zijn wezen verschuldigd
kon zijn aan eene macht die hij er anders te danken om had, dan door het genot
dat hij er van ontving. Was hij niet eene weerspiegeling Gods? Was er deshalve in
hem maar iets ónvermijdelijks, en dat ànders kon wezen? Hij bevond, wel-is-waar,
dat hem voortaan voordeelen waren beschoren, - maar die hij eens zonder moeite
had gemist, en niet bekwam zonder moeite. De rust was hem zoet, maar niet zonder
den arbeid. Was de arbeid zoet?: niet zoozeer dan in de rust... Maar al te diep in
zijne genieting te goeder trouw, om zoover te denken, dacht Adam niet eens aan
de eigen verdienste. Hij wás, zooals hij wás, omdat hij

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

463
was aldús: hoe hadde hij dankbaarheid kunnen gevoelen? En trouwens: is de vijver
der maan dankbaarheid schuldig, omdat zij haar weêrkaatst, of is het den vijver dien
dankbaarheid toekomt?
- ‘Quaestie van Liefde,’ dacht God in Zijne Woningen, en hij glimlachte weêr.
- De Zesde Dag der Schepping liep nu ten einde. Over alle werelden hing de
zoete, milde gloed der Goddelijke goedheid, van-onder en van-boven God. De lucht
en de aarde, en het natte en het droge glansden, en bewaarden Zijn glans. Nóg
schoot het groote licht dat heerscht aan den dag eene sproeiing van gloeiënde
zaden over 't groene vlak der Wester-hemelen, dat reeds de roode roos der maan
rees in de Ooster-paarste en de blik des Heeren ontstak ten staal-blauwen koepele
eene eerste star. En zie: de zon, en het mindere licht dat heerscht aan den nacht,
en de één voor één geopende starren ontnamen, dien avond, als lang-verlangd
bezit, aan de oneindelijke Gratie een licht dat nimmer zóo schitterend, dat nimmer
zóo stil was geweest. De borst van God werd breed en rustig: Hij zag naar de maat
van Zijn borst deinen 't klaar-blankend gewemel der wateren en de reesemen van
levende zielen die ze overvloediglijk bevolken. Zijne oogen als lazuren bollen
schreven ten luchte de ellips hunner kreitsen: ten luchte volgde op schuine en
roerlooze vlerk de reesem der late vogelen Zijn blikken in hun ronde-vaart. En de
vogelen waren van goud langs onder, en de visschen waren van goud langs boven.
God zag het, en de wimperen van God werden blinkend als van parelen, en aan
elken gras-spriet blonken parelen, waar heel de hemel van maan en van starren in
weêrspie-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

464
geld stond. Godes adem overtoog Zijn aangezicht als een ijle damp: een ijle damp
ontsteeg bevruchtend de aarde, aldaar Eden bronzen lag verdeeld in de glooiënde
karteling zijner vier rivieren, die waren elk als hyalijnen edelsteenen in een bed van
mat goud. Dáár keerden naar de veerige polken, ter rust of ter vermenigvuldiging,
de dieren; maar bij hun trageren loop hieven zij, en bleven een tijdeken staan, hun
kop naar den hemel, en zij gaven een goed en uitgelengd geluid, en de moede of
smachtende appelen hunner oogen kregen een glans en een driekantig licht-punt.
En de zegenende stilte zonk naar steeg de nachtelijke blauwte; en slechts Adam,
Adam alléen, verstond stilte noch na-glans. Hij stond bóven de aardsche smooren,
op den heuvel, waaraan ontspruit de levensstroom. Hij was heel wit in den avond.
En hij verbaasde zich, dat hij niet zoo heel moe was, dien avond, na nochtans
geweldig loopen. En hij wist niet goed wat hij zou doen, nu hij nog geen slaap had,
en alles reeds ging slapen.
En God, die het zag, en glimlachte, dacht wêer: ‘Quaestie van Liefde.’ - Hij, die
wist alle dieren, waar zij zwierven of zwerven in water of lucht, op den bodem der
aarde of ónder haar bodem, te hebben geschapen buiten de bedoeling van het
eigen doorzicht, noch dat zij Hém-zelf zouden kennen: zij bewezen Hem
dankbaarheid door 't feit alleen van hun bestaan en 't volvoeren van hun bestaan,
zooals Hij het had voorzien, gewild en bewerkt; en daarom had Hij ze gemaakt
vóllédig en onmiddellijk-paarsgewijs, want Hij wilde niet dat zij zich over iets zouden
verwonderen en andere onderscheiding maken, dan van wat hun deugd of schade
kon doen, dan
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bij keus voor het telen en de zorg voor hunne kinderen: - onderscheiding en keus
die zij trouwens niet eens beseften. Hunne dankbaarheid: zij was als de geur der
bloem, dewelke geurt zonder het te weten, en niet zou kunnen willen dat het anders
was; daartoe immers, en in dien vorm, geschapen. - Maar Adam!...
Adam had Hij geschapen naar de eigen Gelijkenis, en Adam wist het. Maar hij
had het aan zich-zelf nog niet ondervonden. God had hem verleend meesterschap
over al 't levend-wezende, en hem geleerd dat hij die meesterschap bezat. Maar
Adam had daar, aan den lijve of in den verstande, nog geens-zins de beteekenis
van ingezien. Hij was, die de Wetenschap bezat zonder de Ervaring, en zoo had
het God gewild, omdat Hij wist dat het goed is, ervaring door vooropgestelde
wetenschap te laten leiden als door een meester in de Orde en een handhaver der
Harmonie. Maar het sloot in, dat Hij de ervaring noodig achtte tot volledig besef van
't Goddelijke-in-zich; en daarom had Hij Adam gemaakt ónvolledig. Deze waaruit,
in tegenstelling van de andere schepselen, met duidelijkheid het wóórd moest
spreken: God wilde dat hij lengerhand, en was het bij lijden, maar met de zekerheid
der overwinnende Getuigenis, in zich-zelf het Woord zou leeren spellen, waarvan
hij reeds wist een afglans te zijn. Daarom had Hij hem, bij uitsluiting van alle andere
wezens, het voorrecht verleend dat hij aan zijn eigen de werkelijkheid, in vrije
oefening, met vaststelling der gevolgen, van 's lichaams waarde en doel, in arbeid
en vermoeiënis, en tot de beslissende vreugde ontdekken zou. En nu Adam, éénige
onder het geschapene, hij de éénige die ook beseffen zou, op het einde van dezen
Zesden

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

466
Dag, natuurlijk en buiten allen wille zijn antwoord níet had gegeven op den
algemeenen luister die de Rust vooraf moet gaan, - nu dacht God den tijd gekomen,
dat Hij den Onvolledige, die Hém in zich droeg, Déze schenke, zijne Mannin, die
eindelijk als zijns gelijke weze en hem, in liefde, zijne ziel openbaren zou, opdat
zijne ziel God, in volle geweten, danke en love.
En zoo deed de Heere God eenen diepen slaap over Adam vallen, en deze sliep.
En toen hij ontwaakte...
Toen Adam ontwaakte, lag hij op een zwart bed van turf, en als in eene niet lage
sloot-diepte. Zijne leden, klam bestreken van nacht-dauw, voelde hij goed lauw van
binnen. Zijn hoofd was van binnen goed warm en vol zekerheid. Hij was goed wakker;
er was in hem geen náleven van droom, noch de minste onbewustheid. Hij zag aan
beide zijne zijden de trage opwelving der aarde en hare blauw-bedroppelde kruiden.
Daarboven was de smoor; een díchte melkige smoor boven een ijlte van onroerende
duisternis; de smoor zonder geluid en die hem scheidde van den hemel. Adam keek
rechts, alsof hij iets verwachtte, maar hij zag niets dan de donkere en dorre ledigheid.
Dán wendde hij zijn hoofd ter linkerzijde, en hij voelde zijn haar kroezen en haperen
aan zijn turf-leger; en tóen zág hij iets, en hij hoorde voor het eerst dat iets kloppen
kon in hem.
Hij zag Eva, en hij wist onmiddellijk dat zíj het was. Hij wist onmiddellijk tevens,
dat zij was zijne eigen ribbe en hem-gelijke gemalin. Want aldus had God beschikt,
dat hij het, als al het overige, onmiddellijk zou
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weten, dit niet zijnde dan het voorwerpelijke doel, het noodige gegeven tot de,
alléen-belangrijke, zelf-ondervinding. Adam dus zou zeker geen verschrikking
kennen; het was, niet-te-min, met eene vreemde bevangenis, een nieuwsgierigheid
die achterdocht inhield, maar een verlangen tevens vol schroom, dat hij aarzelend
ondernam zich in haar te ontdekken.
Hij zag Eva, en zij bewoonde, alleen, heel den nacht. Zij lag te zijnen kant gekeerd,
hoog op de hoogste aardelijn, aldaar hij ze zag uit zijne diepte. Zij was blank zooals
nooit een licht hem geweest was, en de witte damp, die haar overdekte, werd
schemerend van haar. Zij lag en slapend, lang-uit in deze wijdte, en zij scheen hem
oneindelijk groot. Maar waar hij ze nader beschouwen ging, en ze vergeleek in hare
evenredigheden aan zíjne evenredigheden, werd zij kleiner weldra dan hij-zelf, en
het was hem eene gerustheid die hem grooter maakte. Hij zag hare voeten, en hare
teenen als witte keiën. Daaraan ontrezen de scheen als de schede van reuzachtige
waterlisschen, en, met beteren glans dan de schors van de berken, haar groote dij
waarvan hij ontroerde, omdat hij deze Eva wist zijne gemalin te zijn. Haar buik was
klimmend als de heuvel waaraan ontspruit de levensstroom, en haar borst was als
een dubbele heuvel. Aan haren hals, machtig en zilveren als de schacht is der
beuken, ontlook, binnen de woudelijke zoelte van heur haar, en op de schraag der
armen die zijn als bleeke maanbegleden wegen, haar aangezicht. En Adam zag
haar aangezicht, en hij beleed voor 't eerst met aangedane bewondering de
schoonheid van het aangezicht Gods.
Aldus overzag hij haar, aldaar zij lag en sliep; en hij
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zag niets dan haar, en kon van haar zijne oogen niet weren. Hare oog-leden waren
ronde koepelen. Haar voorhoofd was recht en glad als de wand van den nacht; haar
neus was recht en glad als het hooge riet dat rijst in het maan-licht. En zoo leerde
hij dat de dieren geen neus hebben, en geen voorhoofd. Tusschen hare breede
wangen, wit als de perzik die rijpt, was haar mond: haar mond was rooder dan de
lang-gespleten wonde der granaat, die barst van óver-rijpheid. En waar zijn blikken
schromig gleden over den kogel van haar kin, gleden zij de dieping in der
schaduwende keel, en in de holle schelp die scheidt de beide schouders. Weêr
gleden zijne blikken over de bronnen-dooraderde borsten, en zie: deze bewogen
van den slaap. Toen voelde Adam eene diepe ontsteltenis in hem, hij die in grootte
nochtans haar meerdere was, eene ontsteltenis in zijne lendenen en in de spieren
zijner keel.
Maar, daar niets roerde aan haar dat wezen kon eene vraag, of teeken van eenig
verlokken; daar niets vermeldde van haar méer dan den slaap, en dat ze was de
grondelooze en effen onwetendheid, zoo bemeesterde Adam in zich zijn aandrift
gelijk hij te bedwingen wist de felste beesten, en zoo wist hij meteen aan zich-zelf
voor het eerst, dat hij was in alle werkelijkheid hun en haar gebieder. Hij mat en
dwong zijn adem tot de rustige gelijkheid van den hare. Toen hij zag en hoorde dat
zij deinden, beide, naar één en zelfden haal en stoot, toen was hij tevreden over
zich-zelven, alsof hij haar had verlost. Zijne gedachte werd klaar en kalm: hij kwam
tot de bezinning, dat Eva, zijne ribbe, was gedaan aan zijne gelijkenis, zooals hij-zelf
aan de gelijkenisse Gods.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

469
Hij vergeleek zijn voeten aan hare voeten, en zag de zijne aldus voor het eerst. Hij
ontdekte zijn leden aan alle de hare, en merkte dat zij waren als de hare, óok schoon
om te bewonderen. En waar hij bespeurde een onderscheid, vervulde het hem met
strenge wijsheid. Toen dacht hij, voor het eerst, met eerbied aan God, den Vader...
Intusschen was over den nacht eene huivering gegaan. De misten lagen gedeeld
in bewegende reepen. Een kilte reed over Eden, geblazen uit een sidderenden
wind-mond. De sluiër gescheurd die ze scheidde, ging de hemel voor Adam weêr
open. Eén wijle nog goot over den boog van het lucht-gewelf de Melk-weg zijn gulpe
van schervelend licht, en week toen, verbleekend en verduisterend. Zeven starren
waren groot en geweldig van schittering, en het waren weldra nog slechts drie
starren. En toen de lucht was leêg, en te dieper geworden; toen ze week onder de
blikken van Adam, die zich voor 't eerst verwonderde om deze verschijnselen, en
ze ijler werd dan de onpeilbare kloven die geeuwen in de aarde, en waar hij nu aan
denken moest: toen bleef nog ééne, groote, eene roode star die, ontwijkend, blikte
boven het hoofd van Eva, en het beglansde, al lager en lager, met een levenden
gloed. - Een oogenblik nog pakte het duister paars samen in het Oosten, als tot
verdichting van alle nachtelijke machten. Maar toen werd het Oosten plots heel
blank en vlak. Terwijl over aarde eene ritseling van leven begon, een kruipen van
ongeziene diertjes die de stilte kreukten, een kriepen van verholen wezentjes in
luisterende verborgenheden, stond daar de hemel recht en plat, wit en wezenloos,
waar zelfs de groote star aan vergroende. En in dat
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licht, dat veeg leek meer dan ontwakend, lag Eva valer, en, in hare onroerendheid,
als dood. Het was of de nakende dag in haar alle klaarte had uitgeblazen. Het was
of ze nimmer-meer in Adam de warmte der schoonheid ontsteken zou: te inniger
voelde hij thans hare schoonheid, nu 't dreigde dat hij haar ging verliezen. En zoo
wies in Adam 't aandachtig doorvoelen van 't eerste mogelijke verdriet.
Maar daar ging de matte hemel open op eene gaping van zuiver geel, dat wies,
dat aanwies steeds, tot het over heel het hemel-plein open-waaiërde, traag en
majestatisch. Het waren geene stralen: het was eene levende egaalheid, die, op
één punt draaiënd van inniger gloed, traag open viel van éen eind des einders tot
het andere. Doortinteld aldra van dieper en en ijler oranje waar 't de bleek-geworden
aarde-lijn raakte, breidde het nieuw-geboren licht zich bevend uit, in weifeling nog,
naar den hooge. Van dunner geel, over doorschijnend groen, werd het wazig blauw,
dat het doode wit van den ná-nacht vervlokte tot ijle watten. Weldra was al wat aan
verschemerd duister overbleef geweken voor de huiverende nijverheid van den
herboren dageraad.
- En Adam zag het, daar hij recht thans stond aan Eva's hoofd-eind, die met haar
voeten lag gekeerd naar het Westen. Adam stond, en hij wachtte. Iets zei hem, dat
hij wachten moest... Toen voelde hij een teeken, eene verwittiging in zijn rug, over
zijn schouder-bladen. Hij keerde zich om: het was de Zon, de aan-reizende zon die
reikte aan zijn baard al, en dezen als de zon miek gulden. Want deze zon was
gulden van aan haar eerste ontwaken. Zij was een orbe van gewasschen goud; en
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geene tinteling, en zelfs geen huiver der blijde vernieuwing was aan haar, maar zij
was rond en gul en volmaakt in hare gansche, gouden gaafheid, omdat zij eeuwig
was. In een schijn van machtige en voldane rust rees zij ten hemel; maar aan het
oog van Adam was haar rijzen als een duizelige vaart, omwuifd van duizend-kleurige
uitstraling die, brekend, schuivend, dansend in warreling, ontzettend was, en
verbijsterend van blijheid.
- En alle gedachte ging weg uit Adam: hij had voor het eerst de Zon gezien. Geheel
doorpriemd stond hij van kille en heete naalden. Zijne oogen kenden tranen voor 't
eerst: de zon stond er ontallige malen in vermenigvuldigd. En hij ging lachen, voor
't eerst luide lachen...
Toen daar een ijslijke stem riep, krijschend, achter hem aan:
‘Wee!’...
Adam wendde zich af van het zonne-gezicht, en keerde zijn wezen naar Eva. Zij
lag, ontwaakt, maar te zelfder plaatse. Het licht drukte op haar aanschijn als eene
teistering: haar aanschijn lag vervlakt als van eene vaars, en haar wijd-open oogen
stonden zwart, bol en vol verschrikking. Haar mond was open, zwart en verwrongen,
ging sluiten weêr op kletterende tanden, herhaalde gillend:
‘Wee!’
En Adam kon haar niet begrijpen, omdat hij haar weêr-zag na de zon in de oogen
te hebben gezien. Doch weêr was zij schoon hem, en schoon als de zon, en als de
zon gaf zij hem warmte. Zij was gelijk geheel van vuur:
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het vuur gelijk der groote rozen geworden, die geen avond dooven kan, en in den
nacht zijn lichtend als de bollen des hemels. Als staven vuurs, en hel-rozig, en
doorschijnig-gloeiënd waren hare leden in 't gebreide licht, en zij hadden het licht
kunnen verlichten. Haar beenen waren zware staven, en hare armen waren lichte
staven. Haar buik was als een felle zonne-maan, en 't was of hij haar hoofd klaar
had zien rollen door de nachten...
Maar weêr vertrok haar mond op ijslijkheden; golfgelijk sloeg 't leven tusschen
hare harde heupen; ten derde male kreesch zij:
‘Wee!’...
- En nu had Adam haar begrepen. Hij begreep haar, bij ingeving, plots. Hij sloot
zijne oogen, vroom maar vast. En waar hij haar aldus niet meer zag, antwoordde
hij haar in zijn binnenst:
‘Vrouwe, vrouwe, die het lìcht hebt gezien, en niet weten kondet dat het licht wás...
Want gij zijt niet als ik onmiddellijk uit God geboren: zijt gij niet mijn ribbe en 't eerste
kind des menschen? En zoo zult gij mij leeren kennen wat met u geboren is: de
schrik voor 't waar-genomen leven. Gij zijt ontwaakt: de onnoozelheid is aan het
wijken, want gij hebt mij bekend gemaakt de initiale onnoozelheid. Gij hebt uwe
oogen geopend, en ik zie de ontallige roeringen uwer lendenen, want gij vréést wat
den argelooze is de onbewuste goedheid. Ach Eva, Eva, gij hebt nooit God gezien:
wat zult gij u moeten oefenen in God, vóor gij pijnloos zult vermogen te genieten!’
Hij ontsloot zijne oogen weêr. Hij zag, God verleende hem te mogen zien, als
Eva. En hij werd gescheurd door
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dezelfde schrikkelijkheden. Hij zag de wereld bevolkt van laaiënde bollen en
flakkerende fakkelen. Het blauw der hemelen: heet-blauw-flakkerende flarden die
wapperden. Alle heesters: groen-vlammende zwaarden. De bloeiënde boomen:
domen van rustig-witte en onverbiddelijke hitte. En alles in één razenden baaiërd
dooréén, één kolking van vuren die schroevend de lucht doorboorde en 't aanzuigen
der wateren, der wateren van kokend metaal... En waar zijn huid stond in het glorend
licht, maar het licht was duizendvoudig van bijtende wonden, toen zei hij: ‘Arme
Eva, Vóorgeboorne van mijn geslacht: waarom, waarom geboren?’
Maar tevens gaf hij zich-zelven antwoord (want hij mocht ineens heel 't verloop
van menschelijk voelen ervaren, hij die bij voorbaat wist):
‘Om God te leeren kennen, die alle beelden schoon laat wezen in menschelijke
oogen, zoodra zij Hem hebben bevroed. Voor wie heeft leeren beminnen Zijne
schepselen, en in Zijne schepselen Hem, is dan het licht der zon geen ontwekkende
bemoediging, en alle licht van den nacht geen vrede voor zijne gepeinzen? Zijn niet
de kruiden verdienstelijk voor zijne oogen, en is de schaduw der hoogere gewassen
niet een gebod der rust? Zijn niet de dieren alle, de zwartste en schamelste als deze
die blinken van macht en gewikstheid: zijn zij niet lief aan zijn blikken als nut of als
les? Gij ziet de vogelen schieten ten luchte, en de visschen ter klaarte der wateren:
hoe zoudt gij ze niet bewonderen omdat gij vrij kunt zijn als zij zoo gij maar wilt, in
betrouwen tot God? Zie de groote dieren die werken: zij zijn een Goddelijke
boodschap. Zie deze die kruipen en zwadderen: zij zijn
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de schoonsten, daar zij u waarschuwen tegen leelijkheid...’
Adam wachtte eene wijle; eene zoelte rees in zijne oogen, die kwamen vol water.
Hij dacht:
‘O Eva, wat zoudt gij mij komen te leeren!’...
Maar weêr kreesch Eva, doorrijtend den dag:
‘Wee!’
't Was 't uur geworden dat de vogelen hooger dan ooit geluiden, en de dalen
beurelen van het grazende vee. In de blauwe ochtend-wouden van het negende
dag-uur zingen de bronnen onder suizeling van het blije gebladert, en alle leeuwen
zwijgen, die alleen bij nachte geruchtig zijn en geweldig. De heuvelen trillen van
klank. Mocht stilte soms naderen, dan hoort gij hoe alles luistert. En niets is zoeter
om te vernemen, dan de effene lucht, die trilt en zwijgt.
Maar Adam voelt zich, bij hooren nu, weêr in Eva vereenigd. Weêr kent hij den
smart van den mensch, aan 't eerste Geluid geboren. En 't is of schaardige steenen
reepen, ruw, in 't binnenste van zijne leden; of schroeiënd de angel van
reuzen-insekten priemen en peuteren komt in den gloed van zijn ingewand. Geen
besef van eenig beteekenen: een doffe, dichte duisternis, doorflitst van nijdige en
pijnlijke bliksems. De dik-brijige, zwart-moerassige zwoelte van een vadsige logheid
telkens en telkens doorgeeseld van bloed-heldere striemen. Beten in den buik van
slapende beesten, die razend opspringen van 't plots-vlijmende lijden, om weêr
onmiddellijk in te slapen tot bij 't opzweepen van nieuwen beet... En waar hij snijdend
doorgalmd aldus, - kínkhoren waar al de ge-
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drochten der zee in huilen binnen de dichtste, de hardst-weêrspannige wanden vol
wieren en modder, - leed Adam in den vloed zijner kinderen, die voor het Hóóren
zouden worden gewekt.
Doch weêr was de leniging in hem-zelve, die zei:
‘O Genadige God, die ons zult leeren de zoete goedheid van den zang, zoodra
wij u zullen kennen! Hoort: de vogelen plengen de weelde hunner kelen, en 't is dat
zij hijgen van minne in de diepte van hunne rijke borst, of danken om den lust die
voldaan is. Stijgt daar een leeuwerik, en jubelt?: 't is dat hij zijn kele leêgt en zijn
lichter lijf, om hooger te klimmen ter treden des hemels; en de schoonheid van zijn
jubel is 't nut van zijne rijzenis. Een lammeken blaat bibberend: zijn moeder zal de
voedende melk bieden. De koeiën loeiën: zij roepen den ochtend en de weide. De
leeuw briescht: hij wekt ter edele verdediging zijne prooi. En gij, o noodende zang
der lavende bronnen; en gij, o luide zee der eveningsnachten, die opeischt de
wisseling der seizoenen... - Ik weet, gij zult wél rijk zijn, mijne kinderen; maar hoe
arm zoudt gij wezen, zoo geen bijën zongen aan uw lippen de zoetheid van den
honig, en geen krekelen aan uw voeten, geen eeuwige krekelen, de verrukking van
den avond-dauw. Gij zoudt wezen de armste der schepselen, zoo gij niet kendet 't
geluid van de daden, of de daden volbrengen zoudt zónder geluid. Want geen rust
is volledig, zonder de zang die den last der vermoeienis verlicht tot de ijle en
onwichtige schoonheid van een rijzend zwane-donsje...’
En er ontwaakte geneur in Adam's keel, en hij glimlachte. En zegenend zoude
hij zeggen:
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‘O Mijne Eva en leeraresse, hoe dank ik ooit de wijsheid uwer smartelijke geboorte!’
Toen daar weêr de scheur kwam rijten:
‘Wee!’...
Zij had zich gerecht, ze had zich geschraagd op hare ellebogen. Thans zag Adam
haar rug, de paars-beschauwde. Haar rug lag verdeeld bij eene zacht-uitwelvende
en lange gleuf waaruit weêrs-zijden een mat-gelende klaarte wies als
teeder-vloeiënde water. Zij stond nu half-overeind aan hare armen, en hare armen
waren vast en wit aan de volle ronding der schouders. En weder ontroerde in Adam
zijn hart, waar hij ze zag in deze nieuw-ontdekte schoonheid.
Maar grollend nu was opnieuw:
‘Wee!’...
Zij had zich gerecht van op het gekneusde gras, en de kruiden. En uit de neersche
natheid van de gekwetste, van de geplette gewassen rondde in ijle kringen de wazem
van hare geuren. Zij had zich gerecht: zij had de lucht geroerd in verwijdende
wijkende cirkelen, in glooiënde vergolving die alle reuken hadden gewekt en
bewogen. De roerende luister van haar lijf had het feest ontveerd van de
aldoor-vaardige ademen der bloemen en der boomen. Niemand had het gehoord
onder de levende wezens; maar de innige toorts van haar lichaam deed alle ijlten
branden van de aangestoken aromen. Zij had de wereld tot ééne oneindige roos
ontloken. - Maar zij, zij schudde nijdig het hoofd en 't woud van heur haren. Zij huilde
mauwend:
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‘Wee!’...
En Adam wist: hij kende de nieuwe verbijstering van Eva: de verbijstering om den
Geur. Zijn hoofd was geworden plots eene klok, de holte van eene oneindige klok;
van eene wijd-uitzettende, eene vér tot in onbegrijpelijke diepten uitreikende stolp,
een hemel-groote, rondbolle stolp van blinkend en uiterst-gevoelig git. Dáárin rolden
in verstommenden vaart dof-gloeiënde kogels, klooten van zwart vuur, en hun
wielende kreitsen kruisten elkander. Telkens en telkens kwamen zij de randen te
raken der stolp; één tik maar, één knip als van een plotsen nagel, doch heel de
oneindige stolp trilde en rilde ervan, heel de klok werd ontzettende ontroering. De
ledige ruimte van glinsterend duister vertroebelde als de woeling van een
onweêrs-zee die huilend ontstelt. En waar de duizelige bollen elkander aanbotsten:
waar hun doffe maar donderende schok ontgensterde in paars-felle bliksems,
barstten als 't ware de wanden in de ijslijkste scheuren, braken zij in gruis-dichte
scherveling die zinderde in duizendvoudige schrilheid... En Adam kende de nieuwe
pijn zijner kinderen, wien de geuren, ónderscheiden nog uit licht en klank binnen
hun gewaar-worden, zouden wezen gewekt tot zulk vernietigend genieten.
Maar de andere stem, deze der rijpere en herkennende ervaring van den
Gode-wetende:
‘Loon voor wélke verdienste, o mijn God, is de geur ons der aarde en de geur
van de sterkende zee en haar zouten? Prijs van wélke arbeid de wassende roos
die zoeter groeit dan de bemoedigende zonne; winst van welk werk de lavende
dronk der bloesems van den lindeboom?! Zie, ik geef alle moeite voor de nóg te
rijke
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belooning van een lelie in den avond; en zijn de dagen arm, o mijn God, en de
nachten: heb ik den geur niet van mijn eigen zweet die mij verzekert dat ik volbracht
heb mijn plicht? Gij hebt mij geleerd, mijn God, dat de onvruchtbaarheid geen geuren
zal kennen, maar dat de onschuld is de geurlooze knop die ontluiken zal in 't geweld
der heerlijkste reuken. Hij bewijst zijne weelde, hij die geene vergelding vraagt voor
zijne daden dan de schamele en edele offerande van een óp-rankenden wazem.
Maar nog rijker is hij in zijne armoe, deze die geene geuren wil, dan na ze te hebben
verdiend bij zijn brein en zijn handen... - Laat de aarde geuren, God, de zee geuren
en de hemelen om de kinderen van Eva; want, o, mijn God, mijn God, ik heb Eva
geroken...’
En 't was of Adam omwadend stond van wijdende heiligheid. Eva, gerezen aan
hare ellebogen, Eva, wekster der wereld-geuren, brandde hem tegen als rijkste
gave van God. Hij wilde haar niet aanraken: hij vreesde te schenden de toover der
roken, hij vreesde dat zij-zelve zou worden reeuwsch als het wijfje der dieren. Zij
zat, de pijnlijke, als opperste onder de bloemen: haar geur omwalmde den schroom
van zijn dankend verlangen...
Toen weêr, toen weêr:
‘Wee!’...
Eva verroerde. Zij had zich geheven geheel; ze was gezonken op de rozige bollen
harer knieën, en Adam bemerkte de groenende indieping boven aan hare kuiten.
Zij aarzelde, maar ze zonk nu op de vlakheid van hare handen, en hare handen
werden rood en krachtig, die
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haar steunden, en hare armen werden recht en krachtig als de stam der ratelende
populieren. En Adam ontgloeide aan zijne wangen en aan den slag zijner slapen,
als hij den inbuigenden kom zag en schale van haren bleeken leest, daar hare leest
verdeelen ging alwaar de sterke dijën opbollen en zwaar staan van uitdijënde spieren.
Lager zonk zij: de wade haakte uit aan hare beenen, en Adam bevroedde de
ontstellende zoelte en zoetheid der huid, waar, hoog boven de dubbele kuiten, gaat
slingeren de blauwheid van twee aderen. En eene groote bewogenheid zou Adam
doordeinen; - als weêr door de hemelen sneed, en sneed als een kouter door de
aarde:
‘Wee!’
Want Eva was gevallen nu gansch aan de vlakte des bodems. Van nijdige tanden
had zij gebeten den bodem, en haar razende hoofd had gerukt aan den rusch. Zij
rukte en zij beet; zij maalde en zij at. Maar van de eerste slokken ging zij over de
aarde als de gluipende slang, en rolde ten rugge, en drukte dan weêr de warmte
des buiks aan den bodem.
‘Wee!’
En Adam bezat de bevroeding van ook dit haar eerste Smaak-ervaren. - Zijn
ingewand, doorwroet van kokende wriemelingen, was als de krater geworden waar
al de woelende ertsen die gloeiënd vloeiën en borrelen als dikke pap-fonteinen,
ontmoeten de kille storting, de kletsende beklatering van sneeuw-lawinen. Zijn buik
was de holte van een berg, een gapende geeuw in bazalten ophoopingen, waar
solfer ziedde en 't geklots van rotsen en snijdende metalen. Er was een duw van
boven naar onder, als onder de eigene vuist van God. Er was een duw van
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onderen naar boven als waar 't de weêrspannigheid aan God van vele opstandige
schepselen. Zuren schoten ten monde hem, en 't was of ze wilden verpesten de
zuivere hemelen. Scheuten doorvliemden zijn zijde, en naar elke schouder schoot
hem een priem. Ging hij ter aarde stuiken?: een vampyr zoog aan de holte onder
zijn ribben. Wilde zijn schrik, wilde de schrik die zijn hoofd kwam vollen met lood,
hem jagen ten vlucht?: zijn groote gezwollen voeten waren van lood, en blauw als
de donder... En Adam ging vloeken om de geslachten, die wrochten zouden om
zulke voedselen.
Maar reeds zong de man in hem, die van voedsel de geneuchten kende en de
schoonheid:
‘Zalig is hij, die mag blinken ter zonne, en zijne oogen blinken. Want hij heeft aan
spijze voldaan zijne maag, en zijne oogen zijn blinkend. Zie: zijne armen zijn vloeiend
van de olie die veerig maakt zijne spieren en lichter zijn werk dan de sprongen der
heldere hinde. Blank is zijn borst, en rustig, die nimmer zal hoesten van ziekte. Los
is zijn buik die draagt de belofte van blijde geslachten. Maar zijne beenen zijn
schooner dan goud en harder dan hoornen der stieren. Zie: zij liggen gedeeld als
een bondel van sterke knuppelen, en de gespannenheid hunner huid is het sterkste
weefsel der zon. Hun knie is de knots die de rotsen vermurwt; hunne scheen is
scherp als het mes der bijtende krokodillen. Merk 't gezicht van den man die gegeten
heeft en gedronken: zijn baard kent alleen nog het beven van zijn lach; zijne tanden
zijn blanker dan alle tanden. Zie zijne voeten: zijne voeten binden als pezen van
bogen hun willige gewrichten. Dáarmee zal hij treden ter vrouwe; hij heeft gegeten,
hij
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heeft gedronken; op zijne nadering wacht de geboorte der schitterende kinderen...’
Aldus naderde in Adam zijne eindelijke bestemming. En hij naderde Eva.
Haar weeën waren gekoeld thans, maar brandden in wrok. Nóg lag zij op haar
buik als de minste dieren, de kruipende. Maar haar hoofd had zij gerecht, en met
de achterdocht van ontwakend betrouwen bezag zij de lucht, bezag zij de zon, bezag
zij de onnoozele kruiden. Zij wendde hare ooren: een merel floot, en zij wilde niet
meer verschrikken. Zij zocht om haar heen naar een geur die haar kwellend
bedwelmde, maar dien zij zócht. In weifelen had zij een halmpje geplukt, dat zij
zoog: de zuurte ervan vervulde haar met pijnlijke onzekerheden; maar zij heeft het
niet van zich afgeworpen...
- Brommend nu van bloed kwam Adam haar te naderen. De dag was aan het
brandend middag-uur. Hij naderde haar op zijne voeten, die zweefden gelijk, van
verlangen en van verwachten, alover het zachte gras dat neeg, en stond onroerend
weêr en ruischeloos. Zij hoorde hem niet. Waar ze hem nooit had gezien, kwam
zijn groote zwarte schaduw plots over haar liggen.
Haar adem stokte, en zóó werd zij gewaar dat zij een adem had. Zij voelde zich
koud vergrauwd aan haar rug, daar ze lag, en zag de grauwte reiken óver haar heen
en haar hoofd omringen met een grooten halos van zwartheid. Zij wist, dat dit was
een ándere macht dan die haar tot hier had gekweld in haar lichaam, maar eene
macht die dwingender was, en die níet zou wijken. Een schrik,
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heftiger dan zij ooit had gekend, voer door hare leden, was een snoer om hare keel.
Weêr wilde zij roepen. Maar zij kón niet roepen.
Toen heeft Adam zich gebukt over haar, en zijne gewrichten zongen. Hij heeft
haar machtig opgetild onder de okselen van hare armen, en de kitteling zijner
bloedheete vingeren heeft haar door-reden als een vurige vlieg. Hij heeft haar bij
duw zijner duimen gerecht op haar voeten en haar naar zich toegekeerd. Zij stonden
aan elkander, en zij waren twee zuilen van vuur, en zíj was van wit vuur, maar híj
was van donker vuur. Zij reikte niet aan zijne schouderen. Maar zijne stijve vuist
heeft haar hoofd gerecht, dat het hem zag in het aangezìcht. En haar hoofd is bleek
en star geworden van pijn, maar zij heeft niet dúrven roepen. En hij, Adam, hij heeft
geblikt, eene lange wijle, in hare angst-vergrootende oogen; en zoowaar: hij zag in
hare oogen zijn brandend aangezicht gelijk aan dat van God...
Dan heeft hij haar gepraamd geweldig in zijne armen; zij heeft gekraakt; de bruiloft
is ingegaan. En nu heeft Eva voor het eerst in alle werkelijkheid en naar haren
diepsten lijve geléden. Maar gillen wílde zij niet meer; ze heeft zich gedwongen tot
den eersten glimlach; en, waar knarsten hare tanden van den onbedenkbaarsten
smart, moest zij zich tot dezen glimlach haast niet meer dwingen...
- En, als Adam, de Daad volbracht, ontzwellen voelde de bloed-kloppende aderen
aan zijn vuur-rooden hals; als hij zijne armen ontknellen ging en zijne borst voelde
ontknellen, toen heeft hij gehijgd; maar hij voelde in zich eene onmetelijke vreugde,
en zijn trots zou God uitdagen.
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Doch Eva was gezonken op hare knieën. Niets had zij begrepen; maar zij bád. En
Adam lei zijne hand op haar schouder, en hij bleef recht staan. En heel de ontzaglijke
zon was om hem.
Maar ook zíjne lippen, zijne bewuste lippen van Man gingen bidden het eerste
gebed, spraken den eersten dank tot God. En toen luidden de laatste woorden van
zijn gebed in vreezend geprevel.
‘O Mijn Vader, geef mijne kinderen de vreugd van hun vader.’
‘Maar laat hen, nietwaar, en voor alle zekerheid, eerst lijden de smarten van Eva.’

Februari-Juli 1914
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Goddelijke verbeeldingen
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Eerste verbeelding
Er was geen kreet: er was alleen een straal. Gelijk een straal schoot het Kind uit
den buik zijner Moeder.
Zij echter, daar zij lag als een spannend gewelf in 't zoete geweld van het baren,
- zij echter ving het op in hare geheven handen. Hare vingeren bogen elpenbeen
over den ronden bondel stralend licht, den hoogen klomp blinkend goud die was
haar zoon. Zij wond hem in grauwe luiëren, en zette hem een mutseken op. Zij leide
hem aan hare rechter-zij. Daar lag hij nu, uitgedoofd ineens allen luister, en schamel
als een arme-menschen-kind.
Aan hare linker-zij lag haar man, die sliep. Zij zuchtte, want zij was spijtig: zij had
geen pijn gevoeld; zij had het kind niet moeten wasschen, zoo zuiver als het was;
en er was zelfs geen streng des navels geweest tusschen haar kind en haar.
Zij zuchtte. Jozef verroerde.
- ‘Is er iets?’ vroeg hij vakerig.
- ‘Ja, het is er’, sprak Maria zacht.
Ontsteld, ging Jozef recht zitten. - ‘Ha ja maar, ja
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maar...’, stamelde hij. Hij boog over haar heen om het kind te zien. Toen grabbelde
hij om zich rond, achter solfer-stekskens.
- ‘Ha ge moogt gij weêr slapen, mijn vriend’, meende Maria.
- ‘Is 't zeker?’ vroeg hij, ‘hebt gij niets noodig?’
En reeds keerde hij haar weêr zijn rug toe: hij kende de voorbestemming; daar
was toch niets aan te doen. En hij was danig moe van de reis.
Maria, neêrgedrukt, lag zeer stil; zij voelde haar aangezicht wit in de duisternis;
zij bezag hare gesperde vingeren, die wit waren en, vond zij, vermagerd. Toen leide
zij ze heel voorzichtig op haren buik, maar zij had geen buik meer. Zij glimlachte,
en sloot een wijle hare oogen. Zij bevond haar hoofd ijl te zijn als hare schoot: het
was of ze ook met haar hoofd een kindje gekocht had. Die vreemde gedachte
vervulde haar met nog vreemdere vragen. Zij hadde willen spreken met eene vrouw
die vele kinderen heeft gehad. Maar zij was nu toch blijde; zij was moede, een beetje
spijtig, maar blijde.
Er kwam eene blazende warmte langs den kant van het kind. Daarheen keerde
zij hare oogen en bleeke wangen. Het waren de magere os en de schurftige ezel.
Zij zag van hunne blikken een schilfer klaarte, die het kind bekeek, en al het andere
was de zoele donkerte van hun adem. Zij dacht: het is maar een gelubd beest en
een beest dat stoffige distels eet waar geen ander dier van moet hebben. Het
ontroerde haar. Zij ook bekeek haar kind nu, om er iets aan te ontdekken. Zij zag
in de kleine schemermaan van zijn gezichtje het zwarte zoeken van den mond. Zij
nam haar zoon voor 't eerst in hare
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armen, en aan de warmte van hare gespannen borst. Voor 't eerst at het kind van
menschelijk eten.
Jozef was niet weêr in slaap kunnen vallen. Hij voelde de wake in al de stramme
beenderen van zijn rug, die koû kreeg. Maar hij dorst niet bewegen om zijn rug te
dekken. Hij deed zijne oogen kijkend-open. Hij deed ze weêr toe; maar hij deed ze
weer open. Hij dacht na, maar hij wist niet aan wat. Hij hoorde het kind drinken gelijk
een snoekje, en dat bij ieder haaltje Maria haar adem opzoog, 'of ze pijn had en
deugd. Hij vond dat het toch wel goed zou zijn geweest, nu die bol-lantaren aan te
steken. Hij waagde eene hand vooruit naar zijne kleêren, om stekskens. Maar hij
stak ze niet ver vooruit.
Hij wachtte, ze strekkende: want hij luisterde. Zijn oor voelde eerst dat het koud
was in dezen stal; hij voelde, te zelfder stonde haast, muziek.
- ‘Ha zij daar, met hunne foore!’ knorde hij binnen in zich; ‘zouden zij ons ten
minste binst den nacht niet kunnen gerust laten, met hun lawaai?’
Want het was foore te Bethlehem. - Toen zij waren gekomen uit de lange diepte
der wegen, trekke-beenend en leêg van maag de ellendig-lange wegen langs die,
onder den lomp-donkeren hemel en over dik-drassige aarde, waren konijne-pijpen
gelijk, toen hadden zij hier gevonden de foore. Maria was er wat lastiger bij geworden;
hém kon het niet schelen, dan vanwege Maria; want ze voelde de eerste dragen
reeds. - Zij zeulden hun moeheid langs de zwetsende straten, de barakken voorbij
van wilde beesten en waar schetterende trompetten treiterden; en voorbij de kramen
met groene glazen bollen, en die vol kalle-moeien van poppen en heet van olie-
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bollen zijn; en voorbij krekel-kriepende wielen waar men voor gleizen vazen en
zuur-en-zoetjes draait; en voorbij den paardekens-molen; en voorbij massakers van
‘drij bollen voor vijf cens’. Het soesde door zijn kop, 'of hij er klop op gekregen had,
en, was het niet van haar kreunend vermaan, hij zoude erbij hebben vergeten zijne
vrouw te waren tegen stampen en stooten. Als arme menschen die doof zijn van
moeheid, drevelden zij nederig door de wemelende menigte. Zij hadden maar ééne
gedachte: vandaag nog te komen aan 't kantoor van de aangifte, want daarvoor
hadden zij de droeve wegen gedaan; en nu zuchtte Maria: ‘'t Zal voor vannacht zijn’,
zóó woog hare last. Zij drentelden op hunne looden beenen, tot ze eindelijk aan 't
einde van het dorp aankwamen vóór 't zwarte hol van 't meldingshuis. Zij stonden
er een uur wel in de rote. Toen zeide men hun dat zij morgen moesten wederkomen.
- ‘Ja't, 't is muziek’, bromde Jozef. En hij dacht: 't ziet er hem lief uit, moeten wij
morgen wederkeeren!... Hij grabbelde weêr naar zijn kleêren, vond zijn gerief, en
stak de lantaren aan.
- ‘Hoort gij óók iets?’, vroeg hij aan Maria. Zij antwoordde niet. Zij glimlachte
vreemd, met een geheim in hare oogen, en hare oogen wezen hem haar kind. 't
Was of ze nu iets was komen te weten, nu het kind gegeten had.
- ‘Dat kind is bleek’, meende Jozef, met eene hapering in zijne stem, na een
tijdeken, en bezorgd.
Maria knikte van neen. Hij keek wat nader. Dat kind was niet bleek, maar zijn
gezichtje kreeg eene klaarte.
Maria fluisterde nu:
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-‘Dat is geen muziek van de foore.’
Hij ging antwoorden:
- ‘Wat zou het zijn dan?’, maar hij zweeg verbauwereerd.
Want hij had opnieuw het kind bezien. Eerst met de bol-lantaren: het was een
rood en oudelijk-diepzinnig borelingske met toegenepen oogen, en bulten en het
gat van den mond. Maar toen hij de bol-lantaren had neêr-gezet: in eene gelijke
verdoezeling waar alles in verbleekte en verblankte, rond en zilver als de eerste
ochtend-zon, die klaarte weêr, die geheime klaarte vol innerlijk licht. Zijne oogen
konden er nu niet van scheiden: hij moest er naar kijken als naar een beschromend
wonder. Hij boog er over heen, maar hij dorst bijna niet. Hij stak er vreesachtig zijne
eeltige handen naartoe: het was of zij 't kind nimmer zouden genaken. Er was
traag-aan uit dat gezichtje als een wazem gekomen; er lag weldra over gansch dat
wezentje als een wazem, een wazem die scheidde van dat wezentje als een warende
smoor over een herfstelijken vijver. Maar hij zag er door heen; hij moest er door
heen speuren; en 't was die aldoor-glanzender ochtend-zon, welke zacht wemelde
nu. Hij keek naar zijne vrouw Maria: hij herkende haar nauwelijks, want hij zag die
zon wemelen over haar aangezicht. Met een verbaasden angst bevangen, keek hij
rond in dezen zwarten stal. Om zijne voeten teekende de bol-lantaren een valen
licht-kring, donker als menschenbloed. Maar om hem heen, naast hem, boven hem
was die smoor gestegen, die wankende nevel melkig gestegen en vol lazuren
deiningen, en daarin, menigvoud als zijne blikken en bij elken blik vermeêrd, die
zon, die wemelende zon,
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die kwam en keerde, glansde en vergleed, veelvuldig verdubbelde en verschoot als
duizenden gezichten van dat ééne kind. Hij deed zijne oogen toe: de gezichten
zagen en zonken tot in de diepte zijner ingewanden. Hij deed zijne oogen weêr
open: zij mieken hem te duizelen alsof hij-zelf vermenigvuldigd stond in elke dier
zwijmelende ochtend-zonnen. En het was alsof hij al te lang had getuurd in de
werkelijke zon.
Mét hoorde hij weêr die muziek: ha neen, het was geen foore-muziek! Ze was
vér, maar ze was hier, leek het, binnen huize. Eerst was het als een smakken van
lippen, een slaan van tongen, een rollen van gorgelen, en haast zonder geluid. Het
werd een uitgeblazen zuchten, een zoeven van aangehouden ademen, een zommen
weldra van een binnenwaardschen zang. Toen kwam de lucht te zinderen: als een
zoet geronk van bijën bewoog een onder-grond van klank; daarboven ging weven,
heen en weêr in roerende wending, het zerpere snerpen van muggen. Het zwol en
zwijmde als een aangestreken snaar; 't ging zweven, zwoeler als een fluit in eene
veldelijke verte. Het werd een rag van trillingen: nu kon hij, als in een gemompel
van kinderen, het eene wat hooger, het andere als bevreesd gefluister, en bij helleren
galm eener verwondering, of het sussend gesuis van wie luisteren wil, - nu kon hij,
in de tengere en nog ijle mengeling, herkennen elken toon. Het was een gemurmel
van bidden, het tinkelend tikken van matelijk tellen, het wisselend vloeiën van een
mompelend verhaal. Soms zweeg het ineens: het herbegon in vromer samen-klinken,
een samen-sidderen dat, uitgezet tot een vlucht van gezang, verbrokkelde weêr in
't droppen van duizenden bronnen. En het
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was, bij alle zedigheid, ver en wijd, verwijderd en oneindig. Maar het was dicht en
verscheiden, als verschillende stemmen in de vele verspreide kameren van eenzelfde
huis...
Plots stond Maria ruischend op: het loste Jozef uit zijne begoocheling. 't Was dat
het kindeken was in slaap gevallen; Maria leide het op een busselken stroo dat zij
had uitgespreid. Zij knielde er naast, en beschouwde haar zoontje, de vrucht die zij
gedragen had den duur van negen manen. En Jozef knielde naast haar.
Want nu zag hij in, dat hij niet was bedrogen geweest in zijne zinnen: dit slapende
kind was de wérkelijke ochtend-zon. Het was zooals hem was voorzeid: nu was
geen vergissing meer mogelijk. Hij schikte en regelde zijne gedachten: hij bezat
eene nieuwe zekerheid. Hij liet ze een tijd in hem bezinken. Toen deed hij zijn
dankgebed, als een man.
Wanneer hij weêr rees en stond op zijne voeten, had alles een vorm gekregen.
Hij zag om zich heen: zij waren er alle, de witte zonnen, gebeeld uit het gezicht van
het Kind. Maar hij wist nu dat het de Engelen waren. Zij hadden geen onderscheiden
gelaat: in de geel-zilveren pulvering die in glooiïngen en verglijdingen vervulde de
ruimte, zag hij alleen de matte glanzing van schuivende schijven. Maar elk nu had
gekregen gestalte, en elke gestalte stond geschalmd in de eenheid vol beteekenis
waar zij hoorde. Zoo bevolkten zij dezen stal; neen, zij bevolkten de wereld. Want,
waar de wanden waren geweken; waar zij waren geworden als wateren gordijnen,
doorschenen van druipende eêlsteen-glimpen, doorschoten van schichten licht die
ketsen en schervelen, maar over
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vlakten van zwarte doorzichtigheid; - waar deze stulpe, besloten binnen
wonderbaarlijke spiegelen die ze herschiepen, bij de herhaling van aldoor dezelfde
maar aldoor verwijderende beelden en figuren om 't ééne midden-punt van het Kind;
waar deze stulpe geworden was de woonste van de Oneindigheid: daar stonden
zij, de Engelen, in vierkante stelling, als vierkante zuilen, als vierkante blokken
sneeuw in aarzelig maanlicht; waar pijlers uit rezen als koperen stralen; waar bogen
uit wiessen, tot in calcedonen neveligheid, van esmerald, karbonkel en topaas: een
schoone en broze toren, in glorie geboren om Jozef's schroom, en bekroond, in de
onpeilbaarste hoogte, met het schichtig-verschietend wentelwaren der
rijkst-begenadigde Koren.
Hij mocht ze belijden en noemen bij hun naam. Het waren, alonder, geknield tot
een stevigheid van fundament in hunne witte maar naakte gewaden, gestopen het
hoofd want zij zijn de minsten, de dof-blonde haren die sleepten ten gronde als een
afglans van 't gansche gebouw, dezen die heeten, eenvoudig, Engelen. Doch stonden
aan hunne schouderen, nauw ze rakend van zilveren zolen, aan scherpe schenen
en ronding der dijën beslagen van glanzig metaal, omgordeld van goud als één aan
één een keten van gouden ringen, rondassen van goud op hoogte der
goud-schubbige borst als een schakeling van schijven, en overhoeks gekruist
javelijnen die schijnen een scharenrij van gestrengelde stralen: de Aartsengelen.
En als terrassen daarboven van glas, als terrassen onder de effenheid van het
middaglicht, aldaar ze hieven hunne armen en strekten vlak de breedheid hunner
beukelaren, het eerste dak gebreid op hun samengeschaarde kolom-
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men: dat waren de Vorstendommen. En Jozef mocht ze herkennen naar de verhalen,
haast zonder verbazen, en dat zij waren de eerste trappen der aanbiddende Orde.
Maar nu wolkte omhoog, als sluiërs ijl maar van Godes wil stevig, en schoven uit
elkander omhoog als een drievoudige kroon om de ribben Zijner genade: de Machten,
de Deugden en de Heerschappijën. Mat als een watten, een nuchtere
uchtendschemer, steeg zonder wuiven de welvende huif hunner kleêren; maar als
staven stonden stijf om hun hals de stolen, het teeken hunner waardigheid, groen
als verlangen en hoop bij dezen die heeten de Machten, rood van liefde en
offer-begeerte aan beide zijde van 't harte der Deugden, klare pilaren van
zon-doorschitterd krystal onder het strakke hoofd der zelf-beheerschende
Heerschappijen. Zoo hieven zij ten hemel de tiara der twééde hiërarchij; zoo daalde
uit den hemel hun drievoudige krans om 't kleine hoofdeken van het Kind.
Maar van den hemel alleen, wijd uit den trechter der hemelen en breed-uit de
hemelen tegen; door 't Kind aangezogen hun wielen; hun wielen wervelend van 't
Kind uitgeblazen; om den engelentoren een vlucht van klare uchtend-vogelen; neen:
om den kogel der wereld de wandel van den melk-weg; - diep en dicht, verbijsterend
- verheven maar zoó na dat de adem hunner vlerken sloeg als een waaier, mate
aan mate, in Jozef's gelaat: Cherubs, Serafen, Tronen; 't vérste de Tronen als
raderen van blauw vuur, als kringen zwierende saffieren ter lazulieten kolken;
zes-vleugelig van pauwe-veêren vol oogen als meteoren de nadere Serafijnen; en,
waar zij trilden nauwelijks aan de dubbele reiger-vlerk, maar
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duizelig draaiden op de zilveren spil hunnen teenen, de Cherubijnen die om de
toren-tinnen stonden als wakende wachters. - En zij allen waren van wieken-gewank
de slag van een pols, een wijde bloed-slag over de aarde, de slag van een ontzaglijk
hart, zoevend-zoet en zwellend-geweldig, en die mat in de ruimte, bepaalde en
regelde en tot hoogere orde schiep den zang dien Jozef vooralsnog had betracht
met àl te menschelijke ooren.
Thans echter wist hij deze te zijn het Godelovende lied der negen Engelen-koren:
het bemachtigde hem zóó, dat hij zich gevoelde erin te versmelten. Niet dat het
luider geworden was, en overstelpend van klanken. Maar alle macht is binnen de
harmonie: in de krystallen pijpen dezer muziek was het nu Jozef of hij stond als een
grassen halmken. Zong hij mede? Neen, maar heel de wereld zong. De aarde trilde
van dunne geluiden; de lagen der lucht lagen als traag-wuivende sluiërs geluid. Den
diepten ontrees het als reuken; het regende de hoogten uit als een poeiëring van
dauw. Soms kwam windluwte het aanzettend doorwaren en 't was dan of 't van
zwellen kleuren kreeg als schemer en dageraad; doch was het ook de ijlte soms,
en dan hoorde men alleen nog dat men luisterde. Maar de goedaardige ronk eener
zomerzee sloeg zijn gelijk getal door de stilte toen; er ritselde een reusachtig
gebabbel van wouden; een zacht-verbaasde echo reisde als een luide spoel van
bergen naar bergen; er grolde een late donder; en het was niets, opnieuw, dan het
drop-getik van een drentelige bron. Maar het was alleen dat de Vier Elementen,
neen: dat het de Engelen waren die zongen, zoeter dan vogelen en meisjes, vromer
dan mannen en voedende vrouwen, dieper dan
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baaiërden omhoog en omlaag, breeder dan hemelen en woestijnen, schooner dan
de Engelen-zelven ooit hadden gezongen...
- ‘Ik hoore wel wát zij zingen’, suisde de moederstem van Maria.
- ‘Wat is het dan, dat zij zingen?’, vroeg Jozef, die niet luisteren kon omdat hij te
veel hoorde.
- ‘Zij zingen van
Glorie in 't Allerhoogste aan God,
En op aarde Vrede den menschen van goeden wil’, antwoordde Maria met eene
verzekerde zaligheid.
Jozef scherpte nu zijne ooren. Hij vermerkte inderdaad het deinende breken der
onderscheiden sylben, korte en lange. Hij zag ze, in hun rythmus, als een doove
op lippen. Toen kwam allengerhande aan elke sylbe een klank.
- ‘Ha neen, ha neen’, zei hij, haast verwijtend, tot zijne huisvrouw; ‘ha neen, zij
zingen van
Glorie in 't Allerhoogste gelijk aan God,
En op aarde Weelde den menschen van sterken wil’; en hij voelde zich trotsch
ineens, een mensch te zijn dien weelde werd beloofd zoo hij deze wist te veroveren,
en dat hij daardoor ten hemele Gode-gelijk worden kon: dit zijnde de
eindelijk-begrepen beteekenis van de komst op aarde des Kinds.
Doch zie: zijn hoogmoed had niet uitgesproken, of daar brak uit een zwart gevecht.
In een schervelend verbreken van stemmen een splinterend verschieten van
schichtige lichten stuikte de tuimelende gestaltentoren ineen: rond er om in donkere
drommen, door de wanden heen der stulpe, zag men gerezen nieuwe Engelen
thans,
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die waren paars, bruin en groen als drabben uit de diepste herfst-wateren. Zij hádden
geláten, dezen, en deze gelaten waren zwart en bleek, scherp en pijnlijk, omslagen
van sluik-blinkende haren, blauw als de vlerken der raven zijn. Zij droegen samaren
vol ijzeren juweelen; maan-steenen en kat-oogen, korindonen en idocrasen stonden
hard in hunne kronen van ros roest. Hunne handen, lang en wit, torsten blauw-stalen
zwaarden: die zwaaiden zij vóór hun gezicht, dat aldus flitsend werd als de bliksem.
En de stem van dezen was niet zoet: zij juichte maar knarste als bas-violen, luid en
duister als een gramschap en slechte overwinning:
‘Glorie in 't Allerhoogste gelijk aan God,
En op aarde Weelde den menschen van sterken wil.’
- Aldus schreden zij aan, op dijen die matelijk hunne gewaden doorvoeren; zij,
de Engelen die gekozen hadden het Kwaad.
Maar den Gedoemden tegen traden de Aarts-engelen. - Waar een dicht-sluitend
ivoren bastion was gestegen om 't Kind en de Moeder, uit Engelen en Machten,
Deugden en Heerschappijen; waar, om de hooge Tronen, Serafen en Cherubs hun
vlerken spanden en mieken aldus den hemel onzichtbaar, kletterde nu om de leden
der Vorstendommen het gouden gerei der lansen en schichten, hieven Aarts-engelen
goud-wapperende oriflammen, schaarden aaneen kurassen van goud en 't geschitter
van gouden helmen. Hunne rondassen draaiden als zonnen; hunne schoenen waren
scherp van stralen zon. Zij traden aan, van hun hoogten uit, als stortende kohorten;
zij traden de Duisteren tegen, die stegen uit de hel. En er was geen licht meer: er
was alleen nog een wijde
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kreits van zwart en goud, en in 't midden de ivoren zuile der onschuld.
- ‘Weelde den menschen van sterken wil, Gode-gelijk!’ sloeg als rafalen het
knarsend gejuich door de ruimte die ronkte.
- ‘Vrede! Vrede!’ zongen hoog de Tronen, ‘en glorie in 't Allerhoogste aan God!’
Maar Jozef zag de Hemelen geloken, en, verschrikt, op Aarde alleen het harde
zwarte gevecht.
De lichamen botsten elkander aan, ploften in de ijlte des nachts als lijken in
moerassen. Flitsen van zwaarden, staal-klaar of zonne-vurig, kerfden de git-lucht
als een haastige regen van sterren. Strakke, solfer-gele gezichten zwijmelden,
vertrokken en norsch; er rezen gelijk dwaal-lichten gelaten als kalme werelden,
maar die verduisterden aldra als achter een kraaiën-vlucht.
- ‘Weelde den Sterke, den Gode-gelijke!’
en almaar kropen den rug op der horizonnen de lijnen der ijverige meesters van
't booze.
- ‘Vrede den Vreedzame, die God eert!’
en bij scheuren ging de Hemel open, die zwierde kometen-chiliaden, en hunne
wapenen als diamant. En beider massa's dichter aldoor, rolden telkens over elkaêr,
braken elkaêr en kwamen elkaêr te verzwelgen.
't Geflits der wapenen raderde ontallig als zwermen van gensters onder den
blaasbalg; hun kletteren was als geronk van wespen in wier nest een brand is
gestookt. Nauw te onderscheiden nog gelaten en verwe der haren; de lichamen
gedrongen inéén bij plompe diepten; hemellingen en duivels geworden één woelige
klomp van duistere zwavel-vlammen.
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- ‘Weelde!’
- ‘Vrede!’:
het was één-zelfde klank geworden, Jozef zag op: nóg scheurde de lucht bij wijlen,
maar de saffieren Tronen en hun breed-vleugelige trawanten bemerkte hij niet meer.
Alleen het gevecht was hem eene teisterende werkelijkheid; 't gevecht dat in
dichteren kring hem aldoor nader kwam en sloeg reeds áán zijn kleêren; 't gevecht
dat de toren der onschuld bedreigde als de onafweerbare branding eener oneindelijke
zee...
- Er schroefde eene ontzetting de keel toe van Jozef; hij voelde zijn hoofd kil
worden, stijf en krijtig als van den dood. Hij zette zijne tien vinger-nagelen in zijn
hart dat steigerde en sprong en niet stil wilde worden. - o, Hij kende de bestemming
nu in haren vollen adem: 't stramien waarover 't wilde vechten weefde, en dat nooit
blank zou worden zoo zijne eígene ziel, zoo de ziel van den mensch niet blank werd
van alle kwade begeerte.
Hij wilde spreken: 't zweet brak hem uit van 't geweld. Hij wilde roepen, 't was of
de vuist van al die helsche machten hem omknelde den strot, en hun gloeiënde
adem zijne oogen aanblies zóó, dat hij, verdord in zijne hersenen, zelfs nooit meer
zou mogen weenen. - Hij zette een nieuwe poging in; hij spande gansch zijn wezen,
dat zijn dijen werden hard als palm-hout, zijn buik in krampen hol werd en zijne
uithoepelende ribben kraakten. Maar - hij sprak, hij riep, hij gilde:
‘Glorie aan God, zoo moge ons Vrede bekomen!...’
En...
de stulpe en stal der geboorte was ineens kalm en klaar als hij immer geweest
was. Hij zag zijne huisvrouw en
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het Kindeken. Er was een os, gelubd beest vol ootmoed, en een ezelken dat zich
tevreden hadde gesteld met distelen, zoo het wat distelen hadde gevonden om te
eten.
Er was ook een toren van Engelen: daar stonden de Negen Koren in gereid, die
goddelijk-stille zongen, in een licht van zilveren pulvering dat niet van deze wereld
was, en klaarder werd naarmate men zijne hemelsche herkomst bevroedde. Hij zag
de Engelen; hij zag dóór de Engelen heen. Weldra bleef niets van hen over, dan
een warende glans, die een geur, dewelke een preveling van zang was.
Die zang klonk: ‘Halleluja! Halleluja! Halleluja!’
Toen verdwenen zij geheel.
Maar zij lieten toch een menigte van wachtengelkens na...
En te dien tijde kwamen het ook de Herders te vernemen.
Toen zij de ooiën hadden geteld en hare lammeren; toen de hard-koppige ram
was gestuikt op de voorknieën, en een drievoudige kreits-loop der honden omvangen
had en gespreid de kudden als lag een golvige vacht over den heuvel: toen hadden
zij met steenen gedekt hunne vuren, en, waar alle duister gezonken was, hun leden
gewenteld in hangende mantels en geleid hun hoofd in de verige varens, wier
pulveren droogte als peper geurde en als voorjaars-sap.
En zij sliepen.
Zij wisten hunne kudden te slapen, onder de rechtopstaande waken der honden,
en dat, aan elke streek van
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den wind, gedoofd was het licht. Zij sliepen, het hoofd verloomd en warm van de
dage-taak, in de dralige walming der najaarsche aarde. En géén roeren was over
de aarde, noch in den sterrenloozen hemel die welfde in gitzwarte helderheid. Zij
sliepen van zachte moeheid en zekere gerustheid, in den effen en klamzoelen nacht.
Maar toen zij hadden geslapen den tijd van den éérsten slaap, en, met een zucht,
zouden wenden hoofd, nek en schouder, aldus onbewust ingaande den twééden
slaap, toen bette ineens, toen beet een zonderlinge klaarte hunne oog-schalen. En
zij gingen bijna ontwaken. Maar de eerste dacht:
‘Ik heb toch de vuren goed toegedekt’
en hij zonk weêr in de diepte des sluimers.
En de tweede merkte in zijne duistere zinnen op:
‘Het is geen tijd nochtans van volle maan’
en ook hij ontlook de loome leden zijner oogen niet.
En de derde zei bij zich-zelven en ernstig:
‘Zou dit het morgen-licht al wezen?’
En deze dorst zijne oogen niet te ontsluiten.
Liggen dan zoo bleven zij. De eerste sliep door. De tweede zou dra weêr slapen.
De derde sliep niet, want het onverwachte licht drong tot op de diepste zekerheid
door van zijne oogen, die hij, vreezend, niet ontsluiten dierf. Deze was een grijsaard
reeds, en de jongeren kenden zijne gewoonte, alsdat hij zijne oog-appels gedraaid
hield naar binnen, zoo de oogen staan van sommige blinden.
En toen zij hadden gelegen een tijd, en de twee slapende eersten niet meer
vernamen den slag van hun hart, maar de derde te beter en, scheen het hem, aldoor
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maar luider den slag van zijn hart, toen werd opnieuw, en bij zoet duren, verklaard
en doorhelderd hun rust, zooals gebeurt vóór zonnig ontwaken in een zomer-dag,
en het was of zij hoorden ditmaal uit de verte een zang nader te zinderen, vinnig en
broos.
En de eerste dacht in zijn dommel:
‘Wij zijn nochtans niet in de Meië, noch kan dit wezen de zang van een koeiër
voor zons-opgang.’
En de tweede meende, en vond daarop grappig zijn meening:
‘Is dit de maarte alreê, die drank brengt, de koele koffie, en 't brood, en de uiën
voor 't middag-laveiën?’
Maar de derde, de grijsaard, die niet sliep, had met een huivering en als eene
vreugde de stem begrepen die nader klonk in de krystallen trilling der hemelen:
‘Het is het morgen-licht. Het is het morgen-licht!’
En zacht-aan ging trager tampen de hamer van zijn hart, en traag gingen open
zijne oogen, en zij zagen het rechte dalen in hem van een groote ster als de
Herders-ster, maar het was de gewone Herders-ster niet...
- Plots, nu waren wakker geschud zijne makkers, 'of hen wachtte eene vroege
reis. Zij bekeken hem, en merkten zijne oogen niet langer te staan als die van een
blinde. En uitdrukkelijk stuurde zijn blik hunne blikken omhoog, en als hij zagen zij
toen de ster, en met duidelijkheid vernamen zij nu, als hij, den zang die beduidde
het rijzende Morgen-licht.
Zonder verwondering haast, rezen zij van hunne knieën op hunne voeten: er was
ineens in hen een onontkomelijk, maar rustig-aanvaard bevel. Nog loom wel en
warm-jeukend van slaap gevoelden zij hunne beenen;
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eene verkleumdheid rilde tusschen hunne schouders. Maar zij veegden hunne
oogen klaar met hunne verkoelde handen, en keken dan zonder spreken hunne
honden aan. En deze kwamen, vragend van oogen, hurken, waaks, op hunne
mantels, en stijf stonden hunne ooren recht. Gedrieën dan gingen zij heen, gerust.
Zij zagen de ster die, lager en scherper, ze vóór ging. Zij volgden, door den nacht,
waar zij geen weven van merkten aan geruisch of aan stilte; zij volgden met het
besef van een doel, maar zonder gedachte aan dat doel. Zij vólgden, eenvoudig.
‘Het is de weg naar Bethlehem’, zei de jonge herder, en hij wist niet waarom hij
dat zei. De andere herders antwoordden niet. - Zoo gingen zij naar Bethlehem, en
door Bethlehem, waar het donkerder was en kouder. Daarboven was, wezenloos-ijl,
de nacht. En wanneer zij waren gegaan door de straten en pleintjes die vol stonden
en bonkig van wagens en tenten in de roereloosheid van hun nachtelijken stand
(want het was foore te Bethlehem), en de flits van de ster begleed ze noch schonk
ze leven aan ribben of vlakken; en wanneer ze waren gegaan, de herders, het laatste
eindje weegs waar het gehucht in uitliep en als de sprietige rafeling van een versleten
en verkleurd kleed, over de armtierige dorheid van het dichtste bouw-land: toen
bleef staan, plots, de ster, rees pijl-snel ten hooge, en goot een geweldigen overvloed
van breed-uitbreidende stralen, een reuzigen waaiër van stralen over eene stulpe,
over een schamel en verweerd stalleken dat zij goed kenden om er bij onweêr
geschuild te hebben. En toen weêr, maar in den duizel van duizend verstrengelde
klanken thans, de levende strenge-
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ling van een honderd-stammigen wijn-stok in volle zonne, de zang, de hemelsche
zang die zoo zoet en uitdrukkelijk hunne wake gevorderd had, en hun gang. En die
zang was nu binnen het stalleken.
Verlegen bezagen zij elkander eerst, verschikten hunne kleeren, en dorsten
daarop, al aarzelend, binnen te gaan.
Het was een inderdaad zeer ellendig stalletje, en het zal er waarschijnlijk donker
zijn geweest, want men hield er een bol-lantaren in brande, rood van licht binnen
een roet-pak van walmenden rook. Maar den herders was het er klaar, was het er
zeer zacht-blank van klaarte. Misschien omdat zij uit den donkere kwamen van den
nacht, dat hun wimperende oogen zoo wit-wemelend scheen de schijn van deze
arme bol-lantaren? Zij wisten het niet, maar zagen glanzig de wanden, zagen de
gebindten des daks als stoffige bondelen van stralen. Maar toen zij konden
onderscheiden, toen merkten zij dat zij zoo blankend stonden en bewegend van
licht, muren en kepering van het dak, omdat zij gansch bekleed waren en bezet met
zacht-roerige kinderkens, 't een aan het andere, in bleeke en schaduwlooze gewaden,
en gouden allen van fijn-krullend haarken en dageraad-rozig van aangezicht, en
die rezen, rij boven rij naar omhooge rijzend, de vier kanten langs van de beloken
ruimte, en die zaten aan-een-geschoven aan de schragende balken, en zelfs van
buiten-uit aan reten en gaten en gapingen van het stroodak keken naar binnen met
ronde vlakke gelaten als doet het licht waar het gouden schijven keilt op de
dorschdeel. En, waar ze, bij 't binnentreden der herders ter lage kriepende deur,
nieuwsgierig hoofde-reikend gezwegen hadden, vingen ze weêr aan, die kinderkens,
en ge-
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rustgesteld, met vedelende stemme en soms als de stem van een hooge fluit, zoet
maar wijd-galmend en wonder dooreen-geweven, de eene voor, de andere na, en
allen versmolten in weelde de eene in de andere geluiding, te zingen van ‘Halleluja!
Halleluja!’, dat het open-ging als een regen-boog en weêr verdoezelde in één
goud-glans en wies als duizend geuren en was, boven alle gemengelde geuren des
voorjaars uit, als de geur der leliën in een vroegen Mei-ochtend. En evenals hun
menigvoudige gestalte steeg die zang en rees hij rechte, tot hij, buigend aan de vier
zijden boogs-gewijs, 't ééne gezamel-punt tegen-zong, alwaar naar binnen schitterde
de Ster die de herders hier henen geleid had.
Aldus bezagen de herders de Ster weêr, en zij dwong hunne blikken ter aarde,
recht onder haar. En zie, daar lag, in lompen, een borelingske. Het lag op een
busselke stroo, dat wel goud geleek, maar het was stroo. Het lag in zijne armzalige
doeken die de roode bol-lantaren begloeide van donker konings-purper en ook van
bloed; met open, ziek-wijze kijkers, zoo diep-duister in het teêre gezichtje, dat ze
geleken de akelei, zwart als fluweel in een maan-nacht, maar die schade geeft den
schapen. Doch het had een mondje zoo klaar, dat het was als een ducaton van
rood goud, prijs van ontallige vachten.
En naast het borelingske zat, dicht-gewikkeld en spits de leden in den sleetschen
mantel, zijne moeder. Zij bezag haar kindeke uit haar smal en bleek gelaat en haar
nachtelijk-omwalde oogen die straalden van vreugd en van tranen, en zij rilde, en
zij legde hare verkleumde handen samen om ze te warmen, maar 't was als voor
een gebed... Een oude man drevelde door het stalleken, en,
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al lag een balk van ijverige zorg over zijn voorhoofd, hij lei bemoedigend en
compassielijk zijne eelt-hand op den dunnen rug der vrouw, en ging hoesterig blazen
in een gebarsten stoof waar, op vier doovende koolkens een papken stond te
warmen. En als hij het kind bezag, dan waren zijne blikken bedenkend en diep
boven zijn hoogen baard. Maar als van een armen mensch waren zoet de blikken
van een mageren os en een borstelig ezelken, die gebonden ter leege kribbe,
omkeken zoo, of het de tijd was dat men hun voedsel brengen moest. Want het was
waarlijk of deze beesten op een voedsel wachtten...
En zij, de herders, zij wisten niet waarom zij zich ineens, bij het zicht van dit
pas-geboren kindje, zoo beschaamd gevoelden, en haast onnoozel, en zoo eerbiedig.
Zij vergaten de zonne-kinderen aan wanden en dak; zij vergaten den zang van zon
en honing; zij zagen nog alleen dat zeer menschelijke kindje dat den dood verwezen
scheen. En zij waren niet verteederd of meewarig: zij voelden dat zij eerbiedig waren.
Zij namen bedremmeld hunne pet af, en met vrome linkschheid zegen zij op hunne
knieën. Zij wisten niet waarom; zij wisten ook niet waarom zij nu iets vragen wilden;
maar hunne lippen bewogen van iets dat rees in hen als het tij der rivieren in een
strevenden voorjaarsnacht die klaar is. En zij wisten ook dat zij iets zeggen móesten,
en de eerste, de overvloedig-haastigste, sprak al, die nog was een tamelijk-jonge
man, en niet zorgvuldig scheen te kiezen wat hij sprak:
‘Och kindeken’, sprak hij, ‘ik ben nog jong. Moet ik dááraan, en-mezelven wijten
mijne malheuren? Ik heb nochtans geluisterd naar den raad van wie wijzen
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heetten te zijn, en ik heb hun raad gevolgd. Ze zeiden mij: gij moet u den meester
toonen over uwe schapen, vermits gij het immers zijt. Gij moet ze leiden langs de
wegen die veilig zijn, over de weiden die zuiver heeten van kwadelijke grassen en
kruiden, en niet aan het bosch waar huist in zijnen polk de wolf. Zijn ze ziek, zie hier
de geneesmiddelen. En aldus doet ge niets dan uw plicht. Doch, zijn ze niet wijs,
kastijd ze; slaan ze aan het dwalen, zweep dan uw hond af die ze niet wist te houden
binnen de rechte baan. Want dat zijn uw rechten. Een al te warme stal is verderfelijk.
Te veel eten is gevaarlijk. Gij zult niet te lang peisteren ter zelfde plaats, want alle
genomen gewoonte is een verarming... En kindeken, ik deed dat allemaal met
oplettendheid. Ik trachtte de meester te zijn over mijne schapen, die waren mijn
zekerst bezit. Maar ach, belette het dat zij aan de veiligstomtuinende hagen het
rijkste lieten van hun vacht? Zij stierven niet van de ziekten: zij stierven van de
medecijnen. Niet de wolf beet ze dood in den hongerenden winter, maar de koude
in hunne zorgvuldig-gure stallen. Toen ik den hond sloeg die ze verdwalen liet, beet
hij in mijn rechter-hand. En toen ik ze uit malsche meerschen voerde, 'dat zij niet
namen gewendte aan al te rijkelijken kost, toen vonden wij, dwalend, alleen nog
keiïge woestijnen, aldaar zij dood gingen van den honger. - O, Kindeken, ik had
mijne rijkdommen bemeesterd naar al de goede regelen, mij van de ouderen
onderwezen. Ik wilde streng zijn om goed te worden. En zie, hoe arm het mij gelaten
heeft...’
En de tweede herder, die ouder was en van reeds rijpen leef-tijd, sprak toen,
wrokkender stemme:
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‘Ook ik ben geweest als deze, gij kindeken, en als deze werd ik geplaagd. En toen
't mij verdroten was me-zelven te wezen een schadelijke heer, toen dacht ik:
misschien wel weten mijne schapen het beter dan ik wat hun bate is, of gevaar. En
ik liet ze gaan, en schonk zelfs mijne honden weg. Nu gingen zij en aten kruiden
allerhande, bitter en zoet, en zelfs van deze die heeten giften. En zie, ze werden er
vet van in den beginne, en hunne wol blinkend als zilver. Slechts lammeren stierven
van ziekten, door verkeerde spijs. Zij echter die behouden bleven, keurden al gauw
het goede uit het kwade, en, zoo ze niet waren gezond gehéél, dan was het bij
overvloed des goeden. En ik was blijde, dat ik aldus mijn schapen aan hen-zelf had
gedrild; het leerde mij wroeging af, al moest ik er den waan der meesterschap bij
inboeten. Het waren mijne schapen die mij leidden: te minder verantwoordelijkheid
bij bakenen van banen. - Maar toen de winter kwam, en waarlijk schaarschte aan
eten, en ik meende dat ik ze toch maar beter zou mennen naar mildere streek, toen
vond ik lui en weêrspannig mijn ooiën, en koppig mijn ram als een bok. En toen het
land was geworden als de pij van een bedelaar, en hunne luide tanden maalden
ten bekke in het ijle, toen zonken de schapen neder ter aarde, en wilden niet meer
opstaan voor de reis die ze heelen en voeden moest, als waren zij, zoowaar, alle
voedsel beu; maar de rammen keerden zich tegen mij, en beukten mij bij hunne
hoornen, 'of ik de schuld was dat de ooiën daar nu lagen te zieltogen... En kindeken...
en kindeken...’
Maar onderbrak hem hier de derde herder, de grijsaard die gewoon was met zijne
oogen naar binnen te kijken:
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‘Ik heb geleid, en heb mij laten leiden. Ik ben geweest als deze twee, o kindeken.
En toen het mij verging zooals het dezen twee is vergaan, dan heb ik uitgeslacht
mijne schapen en ze gedolven. Althans: symbolisch; ik wil zeggen dat ik ze heb
genegeerd, wat misschien nog erger is. Ik heb gezeid bij me-zelf: niet willen
leer-meesteren, en u ook niet laten bedotten: alleen zijn nog een geoefend
beschouwer van u-zelf, wars van wat u verrijkt of u moet verarmen. En ik zag toen
in me-zelf, hoe het in alle werkelijkheid was in me-zelf, en eenen langen tijd heb ik
er ontzettend veel plezier aan beleefd. Was er iets leelijks, ik vond het te
vermakelijker, en aan wat ik nog eenigszins schoon aan mij vond, kwam eveneens
al gauw de vermakelijke, neen: belachelijke kant. Maar toen ik aldus had geteerd en het duurde waarlijk geen geringen tijd - op mijn eigen nogal-negatieve wezen,
toen werd ik mager als een hout, en ik vermocht het niet altijd mijn honger te
verbergen achter mijn spot. Wat erger is, ik had zoowaar honger naar het vleesch
der misleidende, der verleidende, der verleidelijke schapen. Niet hun bezit, o neen!
- doe mij niet zeggen wat ik niet meen, kindeken, - maar iets als het beschouwende
genot ervan trok mij weder aan. Het was mij eene schampere vreugd nog altijd, de
beesten der anderen te loor te zien gaan. Maar hoe heb ik ze in slaaplooze
nacht-uren benijd dat zij er dan toch van lééfden, die anderen, al was het dan ook
in kommer en bitterheid... En sedert dien ga ik weêr met herders om, o kindeken,
met dezen die leiden, en met dezen die laten leiden, en, al heb ik ongeneeslijk
afgeleerd te zijn als zij, ik draag er zoo dikwijls leed om in het harte!... Want kindeken,
want kindeken...’
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- Toen zwegen die drie, en zij bogen het hoofd, en zij weenden tranen. En het was
toen heel stil, want de engelkens zingen niet als de groote menschen praten. En
de herders dorsten bij wemelende wimpers niet meer op te zien, maar, toen ze
opzagen, keek het kindeken ze bij beurte lang aan...
En zie, toen werd het ineens stil, rustig en met een blijheids-verwachting in het
hart der herders. Het was, of ze nu eindelijk misschien gingen begrijpen, hoe het
hoort dat men omgaat met schapen, die even moeilijk te behandelen zijn als de
Driften des Menschen. Althans, er was een nieuwe hoop in hen, en dat is zooveel
als een zekerheid.
En toen zijn ze opgestaan en, bij een blijderen galm der weder-zingende engelkens
gekeerd zijnde naar hunne kudden, zoo vernamen ze als met een ondubbelzinnige
verademing het eerste geblaat in den ontwakenden ochtend, - het geblaat waar ze
eens zoo diep om hadden gekommerd...
Maar van dezen kon geen vergissing wezen: die waren waarachtig Koningen.
Heelder dorpen hadden hen gezien, allangs het lint der oneindelijke straatwegen,
van uit de ronde lijn die loopt aan den zoom der aarde. Zij waren gekomen, en langs
hunne baan leêgden zich de gehuchten, loosden de huizen en straten en pleinen
den vloed hunner bewoners, stroomden de steden in gulpen volks naar den tocht
dien niemand begreep, maar bewonderde met zwijgen van verba-
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zen en joelen van pret. Zij waren gekomen uit het lichtwit Oosten, uit den donkeren
gloed der Middag-oorden, uit de streken des Westen dat groen is en paars; en, waar
de waaiër hunner gangen al dichter sluiten ging op 't punt dat hun gewezen had het
schitterende Wonder, daar dromden al vaster de menigten die ronkten van
nieuws-gierigheid; daar kwamen al nader, de babbelbeken gelijk die spoeden naar
den verzamel-stroom, de zwierende massa's van menschen die mompelden, juichten,
en eindelijk zwegen bij der Koningen aantocht. - Wàt, dat dezen dreef, de dagen
door naar de nachten, de nachten uit naar het rillen der dageraden? In 't land waar
zij hadden de zate hunner regeering was het stom geworden van hunne verlatenheid;
de volkeren toe waar zij voerden hun pracht reisde hen vooruit eene vraag die zou
zijn, te wijlen, geworden een schrik ware niet vriendelijk geweest de glimlach hunner
trawanten en niet overheerlijk het pralen van dezer wapenlooze gewaden. En dan:
ál waar ze kwamen schoot hun het Wonder vóór: geene komeet der vernieling, maar
een hemel-kloot die vol was van zoete, vol was van vrede-bediedende glanzen.
Die Zwarte was de eerste geweest: hij was de eerste hier in de streek van
Bethlehem, in het land der wiege van David. - Een prille ochtend zag hem inééns,
dat een gichel-wind karmijnen wolke-pluimen zwaaide, traag, over de effen-opalen
schaal van den hemel. Aan de uiterste kim van den einder was komen te staan,
plots en plomp, de grootsche gedaante van een bronsgelijken olifant. Men zag den
slinger slaan der slurf naar 't matelijk heffen der zuile-pooten, zijn kop rollen van
links

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

513
naar rechts en 't sluiten en open-slieren der drie-hoekige ooren. En men verwonderde
zich om het nieuwe gezicht, maar verwonderde zich dubbel om den robijnen toren
die, geheschen te zijnen rugge, schitterde van één groot licht in den neerschen
doom van den morgen. Doch was het geen toren: het was een groote stijve man.
Al naar het stampend gevaarte te naderen kwam, verkende de menigte een man,
die een Moor was. Hij zat daar, statighoog, onder het dak van een ronde tent die
rood was en welfde als een zonne-dood over 't granaten geglooi der eêlsteen-vurige
schabrak, en zijn aangezicht was bruin en roodend als 't gloeiën der korindonen,
was bruin en groenend als 't schaduw-kleuren der hypersthenen. Zijn aangezicht
lachte van oogen en tanden als pereleschilfers, zijn jong-dik gelaat in den satijnen
tulband als een brand, boven de wikkeling in groote kroken der kleêren: de taffen
tabbaard als klare wijn, de keelen kedel van zijde, de fluweelen mantel die stijf stond
van karbonkelen. Zijn rechter-arm als een speel-ding zwaaide aan de donker-koperen
maliën-mouw een schepter waar ten top een reuzachtige spinel de cirkelen schreef
eener roode meteoor; zijne linker-hand tastte aan zijne linkere zijde, en zij had,
tastend, van binnen een glans als een hand die men warmt aan een vlamme. Zijne
linker-hand tastte, alwaar hij zich over-boog: aan zijne linker-zijde stapte zoetjes op
reppende voeten een ezelken vol metalen en glazig beslag, een dof-wit ezelken vol
steenen geel als tormalijn, vol groene steenen gelijk euclasen: gevierendeeld en
overhoeks een spel van steenen aan iederen maas-knoop van het lange net dat
weêrszijds de flanken weerde tegen brandend-stekende vliegen. Zijn borst be-
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bengelde een groene zon van goud; boven ieder oor bibberde en verschoot een
beriel vol groenige sterrekens. Maar de hooge zadel vooral was groen en goud aan
kraag en zate waar een krans om liep van beurtelingsche topazen en smaragden.
Dáár zat eene vrouw, eene zéér jonge vrouw want die Koning was nog zéér jong.
Zij was eene Moorin; gelijk hij was zij jong als de jeugd van de wereld. Zijne gestalte
boog; zijne linker-hand tastte; zij hief zich recht in hare hooge stijg-beugelen; zij
stond hoog, dun en glad als een riet, als een blinkende spil van effen-gewreven
ebben-hout, naakt geheel want zij was jong en hij was jong; en toen speelden zijne
vingeren drelend door hare doffe kroezel-haren, en zij deed hare oogen toe, en zij
sloot haar purperen mond op 't geheim van een zaligen glimlach.
Zij reden vooraan; er was een plein, een bewegend plein van ijlte, stof en licht
tusschen hen en den stoet hunner dienaren. Dezen waren aan hunne zwarte,
bloot-glimmende leden hemel-lazurig van zweet, van olie en van 't korrelig poeiër
dat ze vol teekeningen miek aan slangen en valken. Zij waren velen en barrevoets.
Zaten er enkelen op kleinere, aard-kleurige, harige olifanten wier schorsige pooten
beschilderd waren met menie 'of 't ware dat zij laarzen droegen, maar hunne menners
droegen niets dan aan enkels en polsen de zware rinkeling van geel-koperen ringen:
de meesten liepen op hunne voeten langs dezer dubbele rij die waakte over de
vracht der lage, gesloten wagens. De wagens waren eene zeer lange keten; zwarte
ossen met dreigende horens en norsch-bloedige blikken trokken ze treuzelig voort,
hun schoften bespeekt van 't lange kwijlen der bekken, verschie-
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tend hunne trillende huid onder 't puntige porren der stekels waar de ijverige knechts
meê spoorden hun platvoetenden tocht. Zoo liepen dezen rond, en floten elkander
tegen in hunne taal; uit grap kletsten zij op elkanders lichaam; hier en daar was er
een die drevelde en at zijn ochtend-boterham. En de allerlaatste aan 't einde van
den stoet, was een grijsaard, een grauw-ouden neger met een grooten gelen baard
en een ronden bril voor zijne gal-groene oogen; hij droeg een wijn-moeren kleed
vol vlekken; hij reed de gedweeheid van een moeden schimmel die blind was aan
zijn rechter-oog; hij las in een dik boek met groote letters; dat moest een priester
wezen...
- Maar ten middag-tijde van denzelfden dag was de twééde gekomen. Hij was
wit, deze, als een jonge olijve, gelijk de menschen-zelven van Bethlehem zijn. Hij
kwam in 't effen, hooge licht van den middag, die roerloos was en glad als de wanden
van een zaal in een huis. Hij stoof ààn ineens op den dwarrelenden draf van vele
paardjes: hij wàs daar. Zijn paard was een hengst zoo zwart dat hij blauw was als
het water; zijn haar lag in mollige plooiën van zijde en was aan iedere glooiïng witter
nog dan blauw. Maar zijne neus-gaten waren rood, zijne oogen waren donker-rood,
en hij schudde, boven de trillende pooten en terwijl dansten zijne achter-billen, een
breeden nek geweldig en vol rimpelingen. Want zijn Meester hield hem staande,
plots: hij stond plots stil in een kring van alle gelijke paarden; alle snoven een
dubbelen rechten rook; hunne norsche blikken waren scheel; zij hadden den beverik
in hunne schoften. Doch, toen hij, in bevelende taal, zijn weg gevraagd had en
geweten, toen
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was deze tweede Koning voorbij-getreden met de statigheid van een koning. Hij
had onder den sterken glans zijner wonder-groote oogen een ronden kroezigen
baard die diep was en dicht; zijn neus was recht en wit; zijne lippen stonden niet
open. Aan schuine spiere-zuilen leunde zijn breede, naakte nek op ontzaglijke
schouderen. Zijne borst spande dubbel als eene matige vrouwe-borst in het zeer
vloeiïge kleed dat spannend leek en niet spande, van diep-blauwe zijde maar
gewaterd van violetten glanzen. Er waren geen eêl-gesteenten aan zijn gewaad,
dan om zijn hals een schalmen van saffieren en amethysten, en 't pectoraal waar,
midden in eene bloemige teekening van cordierieten en disthenen, het bleeke oog
staarde, stervend groen-blauw, van een machtig-groote turkooys. Zijn dunne gordel
was van zilver gezwart in het vuur, en men zag zijne eenvoudige kroon van
zwart-gevuurd zilver. - Hij reed niet ver vooraan: zijne officieren volgden in eene
vierkante geledering. Zij zaten zeer recht, dof-blauw op hunne blauw-lichtende
paarden. Zij droegen 't helmet van blauw staal, nek en kin gevangen in een moffel
van maliën. Over hun schouderen lag een schubbig schut van staal, waar aan
weêrzij afhing een donkeren staart als vlechten van vrouwen; hunne dikke brozen
van hoog-blauw saffiaan zaten in den platten driehoek van stalen beugelen; hun
mantelken, boven het blauwe hemd, wapperde achter hen aan als een paarse,
vierhoekige vlag met zijden franjes.
Bij wijlen keerde de Koning zich om op knellende knieën: achter het huppelend
quadraat der kleppers aan, torsten op stramme leden en de korte voorzichtigheid
hunner passen twee muil-dieren een palankijn, dat op
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sterke riemen hing als een schip tusschen hunne jagende flanken. Deze Koning
was een heer van den sterken leef-tijd: hij voerde eene vrouw meê binnen de dunne
linnen muren eener landschuit. Zij was zijne eenige vrouw, die hem gaf veel sterke
kinderen. Men zag ze niet: er spanden sidderende wanden van neteldoek, blauwer
dan een avond, om wat men raadde als een wolk van wazige kleêragiën, aldaar zij
lag in hare geslotenheid. Maar hare dragende dieren, hare bruine muilen vol
zachtheid, rinkelden van bronzen bellen. Zij droegen te wijde snoeren van bellen
om hunnen mageren spier-hals; bellen waren om de polsen hunner beenen; hun
bek hield toe van een straffen riem, waar onder-aan een groote ronde bel hing. En
zij schoten vuren van groene steenen: 't kruis-punt van alle riemen werd van prazen
telkens een vuur; van chrysoberiel droop een donker licht tusschen hunne oogen;
vóór aan hun borst bengelde een epidoot. - Niet meer dan vier korte karren, behuifd
van paarsend vilt, besloten den optocht. De muil-dieren die ze trokken waren naakt
geheel. Geen priesters waren hunne geleide, maar men herkende deze als
bestaande uit meesters van de geneeskunst die, eveneens op muilezels gezeten,
en zijlings zooals vrouwen rijden, een zeer eenvoudig kleed droegen van gestreept
linnen, paars en blauw...
- Maar het wilde avond worden, een avond dat het pulveren der dage-kleuren
zich te tassen begint en te bezinken tot onderscheiden kleurlagen, wanneer
verscheen aan den Ooster-einder de dérde Koning. - Hem waren geluiden vooraf
gegaan dat hij was van de drieën de prachtigste; maar het was de roep niet alleen
van dien
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roem: een bende van witte ezelkens danste zijn komste vóór, die droegen elk
weêrs-kanten hun borstel-hals twee zilveren cymbalen en op den rug een sneeuw-wit
paukenistje van nog geen tien jaar, dat sloeg met de grootste gebaren van zijn
bloote armkens op de gespannen-ronkende huiden. Zij waren wel met hun twintig:
wel twintig de andere ezelkens en even-wit, met even-blanke en even-jonge
fluit-blazers die, schrijlings over hun juchten, mieken eene hooge en pertige muziek.
- Als nu verscheen de Koning-zelf. Een kameel die, wit van de trossen wol welke
hingen van zijn nek, zijn dijën en zijn flanken, uit zijne breed-ronde knieën een
traag-misprijzenden tred schoof waar telkens naar achter bij knikte zijn verheven
kop met de wit-wimperende oogen en 't smalen der gescheiden prevel-lippen, - een
bleeke kameel droeg tusschen zijne gekamde bulten een zeer grooten grijsaard
wiens heele gelaat was baard en haar en schitterend als zilver. Zijne gestalte was
als eene uitgespannen tent. Van af zijne smalle schouderen zonken de schuine
plooiën van een effen gewaad, een mantel als een berg van sneeuw, want hij was
witter schier dan sneeuw, en die verborg in stijve staatsie de minste gebaren. Doch
daar waar de mantel sloot, daar stond, verblindend en groot als een rondas, in vorm
en teekening van eene wijd-opene roos een juweel van witte diamanten. Maar
schrik-wekkend haast van praal was de tiara waaruit vloeiden zijne maan-klare
haren. Boven een eerste kroon van ruit-vormige hyalijnen, geronnen in de kleur,
melkige agaten 'als chalcedonen en hydrophanen, onzeker van verwe maar
stervens-bleek en -kwijnend, waar voor-aan, groot als een ei, eene opaal nù was
als cymophaan, dàn, als

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

519
hyakint, om weêr als welkend peridoot te worden, rees een mindere krans van
reusachtige peerlen. Zij waren grauw als amber, rozig als een weêrglans van jonge
robijnen, honig-geel als bleeke berielen, en aldus stonden zij bij beurte, en dicht
aan elkander gerijd; maar het waren paarlen allen, nat en blank en óndoorschijnend.
Doch waren zij minder in den eerbied dien zij wekten dan, boven een wrong van
mindere, de dertig recht-geheven diamanten die, sterker dan sterren aan licht,
ontstaken ten toppe der tiara zes samengestelde, zes vijfvoudig-witte zonnen in 't
moedere stof-licht van den naderenden avond.
Aldus was deze Koning als een berg van sneeuw in een helderen nacht wanneer
de volle maan hem kleedt, en hem verciert de geheele reis van hemel-lichamen. Doch, 'of dit niet ware genoeg aan luister: om dezen Koning waren zeven maal
zeven andere koningen. Hij had geene vrouw, deze, want hij was oud, en in zijne
paleizen waren zijne vrouwen nog bezig alleen aan het weven der witte gewaden;
maar hem omringde zijn hof, dat was een hof van louter koningen. Achter hem aan
gaapte als een zand-vallei een halve cirkel: dààr-aan rezen zij op hunne beesten,
op hunne bleek-wollige kameelen, die maten hun stap naar den stap van des Konings
rij-dier. Zoo waren zij eene ronde keten van heuvelen, want hunne dieren waren
geringer aan hoogte; maar allen waren zij oud als de Koning in hunne blanke
mantelen, en blonken zij niet van edele steenen, hunne gelaten waren zoo
onroerend-wit, dat zij waren als ivoren plateelen.
En geene karren of wagens voeren zij mede, dezen; maar, in vijfvoudige rij,
geschoren van hoofd en van wangen, naakt en spierig-mager hun lijf en leden, geke-
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tend twee aan twee bij hunne enkels en halzen, liepen vijf-honderd mannen hen
achterna op hunne bloote zolen, onder zweepen die zongen in de lucht. En zij waren
het honderdste deel niet der slaven van dezen Koning: hij immers was de prachtigste
der drie. Hunne nekken bogen en schouder-bladen: twee aan twee droegen zij
zware staven goud van tallooze ponden. Zij droegen twee-honderd-vijftig staven
gehamerd goud, rood, geel en groen vol vurige vegen, die schoven voorbij als de
stralen der schuinste avond-zon. Zoo liepen zij, klein en schichtig onder den zang
van de zweepen, en hun vracht was nog hooger bewijs van huns meesters macht,
dan hunne talrijke schamelheid...
- Aldus waren gekomen, uit Zuid, en West, en Oost, naar Bethlehem deze drie
wondere Vorsten: aldus reisde in een kreits hun stoet de stulpe tegen en 't stalleken
aldaar geboren was het Kind. En de eerste wachtte op den tweede, en de tweede
wachtte op den derde. En toen de derde was aangekomen, de witte grijsaard na
den blauwen man en dezen die was een Moor maar een roode jongeling, toen
stegen de drie van hunne dieren en begroetten elkander niet. Zij traden het stalleken
tegen, dat te gloeiën stond in de kokende avondzon. Waar in een wijden kring en
ter peistering hun gevolg aan menschen en dieren zich scharen ging en neér-zonk,
stapten zij de stulpe tegen, gevolgd van één énkelen dienaar die droeg een staal
hunner jonste. En, aan de
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deur gekomen, namen zij uit der hand der dienaren hun jonste, en zij stapten binnen,
en zij waren beschroomd.
Beschroomd, dromden zij drievoudig aan elkander. Van buiten was de stulpe één
gloed van licht: hier binnen was het donker, en het aangekondigde Kind, de Koning
der Koningen, lag in den donkere. Zouden zij knielen? Zij knielden niet. Zij zagen
Maria, zorgvuldig den grond aan 't keeren. In den duistersten hoek kliefde Jozef
stoof-hout. De os en de ezel lagen neêr met een hoogen hoepel-balg: het was avond
en men moet niet willen wakker liggen in den nacht. En het Kind bevond zich daar
als alleen in zijne grauwe dekens, zijne wijze kijkers open, en bezag ze zonder
verwondering.
Zij knielden niet, maar, van verre gekomen, boden zij tóch hunne gave.
De zwarte droeg een zilveren vat: het vertoonde den vorm eener Moorsche galjoot
met al hare zeilen. Hij langde een vuur-slag en een tondel uit zijn kleed; hij sloeg
een vonkje: het bootje werd een stijgende walm die geurde, een geurige waas
waarachter de Neger ootmoedig en verlegen lachte van blikken en tanden. Aldus
bood Melchior den Wierook. Hij bood den Wierook: hij bood de Liefde. Hij die de
Jeugd was, en kwam uit de eerste en de verste streek die de jeugd is van het
Menschdom: hij bracht als hulde het offer der liefde. Als deze brandende korrelen
is zij vuur en reuk: hij bood in het vuur en den reuk van den wierook alle vlammen
en alle aromen; de heete vlammen die zijn den hartstocht en de koele vlammen die
zijn de schoonheid; de geuren die zijn van dieren als muscus, van planten als zijn
de bloemen, de harsen en de balsemen, van steenen als zijn de

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

522
harde succijnen, en zij alle beteekenen minne-kracht, bevruchting en het verdichten
der kostelijkste bestaans-elementen. Hij vereerde de liefde: zij is aanbidding nog
vóór zij wordt bezit, alwaar het bezit de aanbidding vermag nog slechts te
bestendigen. Zij is eenheid in het verscheidene: 't verscheidene brandt op in de
ééne vlam, die de geur is. Zij is de liefde in de jeugd: zij is de bestendiging in het
Oneindige; zij is de gesloten kringloop van de Eeuwigheid. En daarom bood Melchior
den Wierook.
Doch bood Gaspar daarna de Myrrhe. Hij, de Koning van sober-blauwe
heerlijkheid, hij was een sterke man der Mannejaren en kende in zijn hart de nooden
van den mensch. - Zoo is de Myrrhe het voedsel dat in stand houdt: zij draagt de
zekerheid in zich der sterkte, en dat men Leven zal. Zij zal bevestigen de stevigheid
der ledematen, en schenkt aldus betrouwen aan het hart. Zij wordt de koenheid,
maar leert bij oefening de voorzichtigheid. Zij legt in uwe handen, aan éene zijde
deugd van het lijf, aan de àndere zijde deugd van de ziel: uwe handen voelen dat
zij hetzelfde gewicht dragen. Zij schenkt de waarborg van den slaap, die onderpand
is van een frisch ontwaken. Zij onderwijst in deze uwe eenheid met de Natuur, en
met God die is de daad der natuur. - Maar, waar Deze schorst het ontwaken en
bestendigt den slaap (gedenkt dat de mensch is sterfelijk en den Dood bestemd),
dan verleent zij den doode gedachtenis der menschen. Zij immers is de balsem die
de vormen bewaart: zij is aldus het geheugen der eerbiedige kinderen. Zij looit uwe
gestalte in hare eindelijke onveranderlijkheid: zij zuivert bij wie ze gedenken uw
deugden van veranderlijkheid, en kent ze aldus de waarde toe van
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eene leering. De vergankelijke ingewanden verwijderd, en op die wijze verzekerd
datgene wat blijven kan, is zij de les der louterende armoede, en de eerste
voorwaarde der werkelijke vrijheid. Zij was de voedster der Sterfelijkheid; zij is de
voedster der Onsterfelijkheid. Zoo bood Gaspar de Myrrhe.
Maar is de Grijsheid altijd wijs?: Balthazar kwam aan met het Goud. Hij die droeg
het kleed van den ter-bestemming-gekomene, het witte kleed der gasten van het
laatste, het eindelijke festijn dergenen die rusten mogen, en men biedt hun het
blanke gewaad aan, waar men niet langer vrees kent voor stof en drabben der
wegen, - hij droeg het kleed der onaandoenlijkheid, der doode begeerten, der
onmogelijk-geworden wanen, en - hij voerde aan het Goud: beteekenis der Macht.
Doch hij voerde aan het Goud als beteekenis der macht van het Zelfbedwang.
Balthazar in blanke hulselen gaf àan dat hij geen rouw droeg om verlies van de
begoochelde jeugd, maar een heerscher was wien tucht nog éénige meester is.
Meende zijne gave méér: dat men aldus een heerscher wordt der aarde en over de
geesten, door te bezitten goud? Gaf hij zijn voorbeeld in deze als een voorbeeld,
en dat men ook in liefde moet hoogmoedig zijn? Doch de andere en even-rijke
Koningen waarlijk dachten: déze Koning is een échte koning, daar hij zich-zelf te
regeeren weet. Hij is het onaanroerlijk goud dat nimmer roest kent; hij is het
onbesmettelijke goud, het immer- en van-nature-zuivere goud, het onbederfelijke
goud dat aldus zich-zelven de zekerste, de bestendigste weelde waarborgt. Hoe
zou het niet wezen dan voorwerp van eerbied waar ieder voor buigt die kent de
eigene
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stof-gelijke schamelheid? Ach, liefde is broos, leven is broos, en onzeker het leven
des doods. Doch zelf-regeeren daarentegen triumpheert over de eêlste have, aldaar
het niet vergankelijk is; het is de stevigste Macht dewijl de onaantastelijkste, als het
goud. En zij loofden in hun binnenst Balthazar, zooals hij vereerde en bood het
goud...
Zoo schonken zij, de Koningen uit Oost en West en Zuid, - zoo schonken zij wat
zij het beste hadden aan 't eigen wezen, het rijkste was in hunne revieren, en 't
waardste dat een Zoon des Menschen vercieren kan. Zij brachten uit de diepten
der tijden de duurzaamheid der tijden, gelijk ze van hun hart en hunne ervaring het
kostelijkste brachten, dat van het Koningschap over de tijden het duurzaamst
vergewist. Zij offerden wat naar hun geweten het stelligste voerde naar God, als
Hem zijnde het liefst wat het meest gode-gelijke.
Maar het Kind, daar het lag, verroerde niet. Het bleef onaangedaan van hunne
geschenken. Het lag onbewogen, in de duisternis, en de duisternis werd van hunne
geschenken niet klaar.
Toen openden zij de nederige deur. Zij riepen hunne vele dienaren, die, klinkend
en klaterend van kleuren, in het karbonkelen avondlicht zaten en bewaakten de
schatten. Zij hieten hen bij luiden galm de schatten aan te voeren, de schatten àlle
in de schamelheid van den stal. Terwijl Maria als 't ware ter bescherming ging zitten
bij het Kind, hielp Jozef gedienstig en verblijd balen en staven binnen te voeren: de
stulpe werd een stapel-huis van geurende en blinkende waren, aldoor dichter in
een kring die aldoor kleiner werd. Toen men alles had bin-
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nengebracht, àlles, en er was voor de kribbe en slaap-koetse des Kinds nog
nauwelijks plaats: toen bleef het Kind nóg onaangeroerd, waar 't lag te staren omhoog
en niet verroerde.
Tóen ontstelden de drie Koningen. Zij keken ontsteld in elkanders oogen, en
gingen twijfelen aan de waarde van hunne jonste. Zij twijfelden... En wanneer zij
weêr keken naar het Kind, zie: daar had het ineens geglimlacht. Het vertrok zijne
oogen en zijn mondeken tot een stillen lach. Het glimlachte zoowaar, en voor het
eerst van gansch zijn menschelijk leven.
Zij, de Koningen: het was hun genoeg; zij hadden begrepen...
Geslacht aldoor het midden van het lijf, getuigden tien-duizend kinderkens de
Goddelijke Geboorte: dezen die even onnoozel waren hadden geloofd in de Komst.
En zij hadden zich opgesteld uit al de hoeken van de wereld tot den stoet der
erkenning; zij gingen hunne miserie offeren als hun eenige schat; zij zouden ze al
den tijd van den tocht geduldig dragen tot aan des Kindes koninklijke voetjes, opdat
zij diene tot schabel van zijne verlossende Genade.
Zij gingen. Een regen van weken had de wegen verdorven, een regen zonder
vorm, een onverschillig-slappe, een luie logge regen zonder geluid, die de aarde
weekte tot een dikke en waterlooze brij. Wat over was aan gewassen en grassen
ging droevig geuren van rotheid. Alle
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muren schilferden, en schimmel vrat woekerend over de wonde vlakken. De strooiën
daken zogen het vocht dat ze drenkte tot een deeg: binnen huize stond een roerlooze
walm die stonk naar zuurte van spuwsel.
Maar géén huis dat nog een woonste was, dan van wemelend ongedierte; want
is de wereld niet ééne armoe? Zoo zeulden allen de nat-zwarte, de naakte boomen
voorbij die leekten, de oneindelijke wegen langs en lamme drabben die lijdelijk
loopen naar Bethlehem; zoo sleepten allen hunne verloomde leden al-langs den
rottenden winter, de toeë krotten voorbij die wezenloos te verworden stonden in de
doode lucht zonder adem noch roering. Zij gingen maar. Zij waren gekomen uit al
de hoeken der wereld, als een veelvoudig kruipend leger van kakkerlakken. Zij
gingen, omdat het wel niet anders kon, omdat zij nu eenmaal geloofden. En ze
geloofden op zulke wijze, dat hunne gezichten wit waren, en alleen van ongevoelde
moeheid verstrakt tot een masker rondom hunne honger-oogen. Zij gingen, en
wisten niet meer hoe lang zij gingen reeds. Misschien was het sedert altijd: is de
miserie niet de oudste dochter van Eva? Hunne beenen waren van 't lange gaan
hard geworden als wingerd-stokken, en als wingerd-stokken verwrongen; aan hunne
magere armen hingen hunne zwingelende handen als gezwollen zakken vol warm,
dik vocht. Hun nek was stijf van 't kijken hunner holle blikken. Waar keken hunne
blikken heen?: zij zagen dat de ijlte doorzichtig is tot in het oneindige. Maar hunne
ribben deden pijn omdat zij zoo weinig te eten hadden: alle gewas was gerot, en zij
droegen niet veel brood in hunne bezaatse. Zoo liepen zij op lange passen, al waren
zij de gelatenen
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die bij voorbaat afzien van haastig profijt; maar zij kenden het spijt, niet-waar, van
dezen die altijd de laatsten zijn. Zij liepen in kleine benden, elk bij zijn volk, en zij
spraken niet veel omdat alles al-lang gezeid is en zij van elkander toch wisten al
wat kan worden gesproken. Of zij liepen alleen, en dan waren er die wél woorden
mompelden, nu en dan; want, met zich-zelf alleen, durft men twijfelen en uitzicht
vragen, al is men zeker dat men geen antwoord krijgt. - Nu en dan was er één die
achter bleef: het waren niet altijd ouden van dagen. Maar als men jong is, wordt
men soms moe van hopen; en zoo waren er die keerden naar huis, of, omdat het
korter was, binnen braken in het huis van anderen. Was er een die stierf, hij moest
het maar weten; en hij was trouwens aangekomen, hij, waar men hem te weeken
lei in 't slib der slooten onder een sargie van zwarte, water-dunne blaêren. Er waren
vrouwen, die baarden onder-weg; kwam er een honde-kar voorbij, dan was het
goed; anders moest ze maar wachten: met een kind meer kan men een paar dagen
langer verlangen. Er waren ook jonge meisjes; die wisten niet wáar zij gingen; zij
beminden; maar zij gingen het vlugst en het vroolijkst. En slechts dézen konden
haar inhalen, die met de zwaarste wroeging waren bevracht.
Zij gingen; zij gingen. - En het waren de Armen van Geest, en zij gingen het
traagst, al schenen zij nog het best vooruit te komen. Zij hadden gezichten die ronde
smoelen waren, gebocheld gelijk de maan, en met puisten.
Hun voorhoofd was kort en vier plooiën lagen erover gericheld gelijk de vingeren
van eene uiterst-magere hand.
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Zij hadden een hooge gewelfde lip onder de hollen van hun platten neus, en hun
mond was gesloten met koppigheid op geheimen die zij-zelf niet kenden. Het was
of zij niet wilden spreken; zij spraken nochtans, en dikwijls, maar dan kwam er zweet
onder hunne oogen van de danige inspanning. Hunne oogen waren in hun aangezicht
gelijk vergeten krenten in een rogge-brood; zij keken achterdochtig naar elkander,
en, werden zij 't van elkander gewaar, dan bekeken zij hunne handen. Hunne handen
waren knuistig-grof en vol sproeten en haren: zij krabden ermeê over hunne kleêren.
Hunne kleêren waren wijd en sluik en uiterst zindelijk. Zij droegen een hoed en
schoenen. Eéne had een leêge vogel-muit meê; een andere droeg eene doode
schildpad geknoopt in zijn zakdoek. Zij waren de rijksten aan eten geweest en hunne
zakken zaten vol okker-noten en winter-appelkens; de eerste dagen aten zij heelder
dagen, en nu verwonderden zij zich dat zij honger hadden. Zij hadden dikke ronde
beenen die altijd maar gingen, met korte knie-knikken. 's Nachts vergaten zij te
slapen, en zoo vorderden zij beter dan de anderen. Het waren niet anders dan de
Armen van Geest.
Maar het waren ook de Zachtmoedigen: zij hadden weeke hand-palmen. Het
waren de eenigen die speel-tuigen hadden meêgebracht; zij bliezen muziek in lange
wijze uit lange, diepe fluiten. Zij bleven wel eens staan rond éenen met eene viool,
of die een gedicht opzei met koepletten als kleine vierkante schilderijtjes: dan huilden
zij uit de bleeke oogen hunner lange en smalle gezichten, waar de mond in stond
als een natte kers.
De vrouwen hadden lange en effen haren waarover
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de mannen streken met hunne vingeren. Zij voerden talrijke honden mêe; éene had
een koetje aan een touw; hij molk het als haar uiër gespannen stond aan de spenen,
en deelde de melk aan de oude wijven uit. De oude wijven speekten; sommigen
van haar stootten de melk af omdat zij liever jenever hadden; zij, ze glimlachten.
Het waren de Zachtmoedigen; zij wiesschen de wonden der voeten van wie moe
waren, de wonden over het schamelijk lichaam der melaatschen. Zij plachten te
slapen in elkanders armen, op de balen die ze over-dag oprolden en droegen
voorzichtig onder hun arm. Zij aten nooit, of boden eerst van hun brood aan de
anderen, zij aten, bedaard, en hielden hunne handen onder hun kin als een schaal,
om de kruimels op te vangen; maar er vielen niet dikwijls kruimels. Hunne kinderen
waren klein en zoet op den arm der meisjes, en zij droegen witte mutsekens.
Zij, die de Droevigen waren, hadden geene kleine kinderen, en geene groote
kinderen om hen te troosten. Zij hadden nog geen troost gevonden voor hunne
treurnis, en zie, zij zochten geen troost, omdat velen weduwen waren. Zij maakten
den nacht ongelukkig van hun geween; bij dage aten zij hun boterham met lange
tanden. Maar daar waren ook onder, die lachten. Zij droegen geene zwarte kleêren,
dezen: zij droegen onverschillige kleêren, dezen: maar spannend tot barstens toe,
en hoog ten halze toegeknoopt. Zij zagen rond, onder hunne hooge hoeden; zij
keken traag en misprijzend. Zij zagen de haast der kreupelen, de hoop der kranken,
de gretigheid der grijsaards en dat jonge vrouwen zuchtten, die zoogden. Toen
lachten zij met oogen, droog en blinkend
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als staal, en zij waren nochtans de opperste droevigen. Hunne vingeren hadden
harde gewrichten, en nepen blauwe vlekken in hun eigen vleesch. Zij hadden zich
willen geeselen met hun broek-riem, en met de ijzeren gesp van hun broek-riem,
maar ze geeselden zich niet om te lijden onder deze ontbering. Er was er één, die
eens zijn zoon de keel heeft toegenepen, om de mogelijkheid van allen troost uit te
sluiten. Een andere heeft een geestig boek geschreven over zich-zelf. Nog een
andere kweekt wand-luizen op zijne tong. o, Bidt voor hen!: zij spuwen naar allen
die lijden, en treurig zijn.
Zij spuwen naar dezen die Hongeren en Dorsten naar Rechtvaardigheid, en
brauwen hunne woorden na om de anderen te doen lachen. Maar de anderen lachen
niet, want ze zijn verschrikt onder den tepel van hun hart. Want dezen van de
Gerechtigheid, zij eten nimmer, noch drinken. Zij rollen over de wegen gelijk wolken
in deze regen-lucht. Zij dragen de kleêren van werk-lui, die echter niet meer werken:
zij hunkeren naar rechtvaardigheid gelijk een tuchtige leeuw. Zij maken de dagen
donker van de macht hunner gestalte; zij zijn een donkere brand in den nacht van
't geweld hunner gelaten. Hun gelaat is een vuur van verontwaardiging en
vertwijfeling. Zij gaan soms zitten langs den weg, en willen niet meer recht staan.
Maar zij staan recht, en hunne woorden zwaaien. Toch hebben zij eene vrouw: zij
kruipen ermeê in de bosschen, 's nachts; 's morgens zoeken zij voor hunne vrouwen
bessen in de hagen; zij vinden geene bessen: dan vlechten zij uit wilgeteenen kronen
tot tooisel van heur haarwrong. En die taaie zwarte kronen gelijken doornen-kronen.
Maar hunne vrouw is jong en
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spannend van leven, en zij bijt bloed in haar kus op den mond van haar geweldigen
minnaar. Aldus is deze eene schoonheid, aldaar hij bevolkt van zijn macht den tocht
der rampzaligen. Hij is schooner nog, omdat hij wapenen draagt. Hij roept de anderen
toe: gebruikt uwe wapenen! Hij toont zijne eigene wapenen: zij blinken, en hij gebruikt
ze niet. Hij duwt ze in de hand der Barmhartigen: dezen knikken van ja, en zij kunnen
niet begrijpen.
De Barmhartigen kunnen ook niet goed loopen: er is altijd iets dat hen tegenhoudt.
't Erbarmen van hun hart rijst naar de mate van het ontberen huns lichaams. Zoo
zijn er die geene beenen hebben: zij zitten in een breede nap, en kruipen op
strijk-ijzers, en ze zijn bedelaars en verkoopen almenakken. Zij bengelen tusschen
krukken, maar dragen als scapulieren genees-kruiden om hun draadjes-hals. Of zij
zijn blind en weten te vertellen van de sterren. Zij komen wel achteraan, maar zij
dragen de medicijnen, en dáárom misschien komen zij achteraan. Ik heb er nochtans
gezien die gezwollen waren van 't water, en anderen met afgevreten neuzen; maar
zij waren een nuttig voorbeeld. Er was een koning onder hen; hij had zijn land
verlaten en zijn volk; hij stond recht van eêl-gesteenten en gesteven balsemen;
maar men moet kunnen heengaan als het schóón is van heen te gaan. Deze
barmhartigen kenden vreemde kunsten: zij gaven al de anderen spijzen te eten,
vruchten van een verganen tijd en het vleesch van beesten die men niet geslacht
heeft. Zij ijverden achteraan en zij stuwden vooruit. Men zei dat zij van den duivel
bezeten waren, omdat zij zich zoo danig repten. Zij boden altijd versch brood,
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waarvan men niet wist waar zij het haalden. Eén draaide een orgelken vol echte
geestigheid, als er iemand onder den weg op sterven lag. Zij sliepen met hunne
oogen open, en men zag het aan de hemel-lichamen. Zij aten hun brood met een
vreeselijke dankbaarheid: zij waren bezeten van God.
Doch zij, die zuiver van Hart waren, zij wisten niet van bezetenheid. Zij wisten
van niets: zij waren de Reinen. Zij gingen hand in hand op lange rijën, en hunne
klompjes klepten als kleine palm-houten klokjes. 't Waren de kinderen, die altijd
elkander zoeken. Iederen ochtend wiesch ze hunne moeder in het water der beken,
of met een beetje speeksel op den hoek van haar zakdoek: aldus doen de arme
menschen, als zij proper zijn. 't Was of de regen aan hen niet kon: zij liepen in den
regen, en met moeite dat ze nat werden. Zij zongen liedjes van op school, met
vaderlands-liefde erin. Aan 't einde van de rij ging het masoeurke van op school,
en gaf een handje aan 't laatste kind van de rij. Zij sloeg de maat met de andere
hand, en knikte hard de maat. Zij zong een beetje valsch, maar zij was ook misschien
eene reine des harten. Zij was het zoo goed als de dikke pater wiens bloote voeten
schoenen droegen van slijk. Hij zei: ‘Of gij gelijk hebt, of gij gelijk hebt!’ aan een
man die uit het kot kwam. Hij had een brood gestolen, zooals dat gaat als uwe vrouw
en kinderen honger hebben. Hij vertelde zijn geval langdradig. Hij had zes maand
moeten zitten, en hij had dat niet begrepen. Hij was een zuivere van hart. Zij waren
hier trouwens allen zuiveren van hart, geloof ik.
Zoo waren de Vreedzamen. Het waren allen maar suk-
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kelaars, oude menschen die suffen en altijd het-zelfde vertellen, van hunnen jongen
tijd en dat het toen beter ging. Zij hebben vier of vijf herinneringen: 't zijn schóóne
herinneringen. Zij weten niet meer dat er hun ooit iets kwaads is overkomen. Zij
zeiden dat men niets zoo gauw vergeet dan den oorlog: zij waren nochtans soldaat
geweest, gelijk iedereen. Maar de jongeren dorsten geen ruzie maken als zij voorbij
kwamen. Zij waren misschien vuil over hun persoon; er liep een beekje bruin vocht
langs hun kin, van hunne tabaks-pruim. Als ze maar hunne tabaks-pruim hadden,
hadden ze genoeg. Ze zeiden: ‘Gij moet niet lamenteeren omdat gij geen brood
hebt’: daarom gaven zij hun eigen brood. Als zij maar hunne tabaks-pruim hadden.
- En toch was er één die altijd sprak van smijten en van slaan. Het was een
zonderling onder de Vreedzamen: hij wiesch alle dagen zijne handen; hij had een
stuksken spiegel in zijn vestzak om naar zijn snor te kijken. Hij was nochtans zoo
oud als de anderen; maar hij had geestige oogjes in 't vet van zijn gezicht, en hij
had danig veel gedronken in zijn leven. Hij vertelde: ‘Ha! ik heb klop gegeven aan
mijn wijf! Ze is ervan gestorven, de sloore!’ Maar 't was niet waar, 't was óók een
vreedzame. Hij had een dikken kluppel die draaide door de lucht. Hij lei hem
zorgvuldig naast zich als hij ging slapen. En iederen ochtend vergat hij hem...
Maar van alle degenen die, uit al de hoeken der wereld, waren komen opkruipen
de banen die leiden naar de Genade, allen die gelijk kakkerlakken onder de
matelooze regen-grauwte, den gruwel langs van honger en koude de wegen
bevolkten van hunne ellendige wrieme-
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ling door zompen van modder; van alle diegenen waren nog 't wreedste om zien
dezen die Vervolging leden om der wille van de Gerechtigheid. Zij zagen er uit als
havikken. Zij zagen er uit als winter-wolven die 't verlaten bosch niet meer
terug-vinden en nu huilend loopen door woestijnen van sneeuw in den nuchteren
uchtend en als er zelfs geen wind is om naar te bijten. Hun haar plakt op hunne
wangen, zwart als pik. Zij klapperen met de tanden, zij kwijlen; hun verhemelte is
als de schors der berken. Hunne oogen zien ongelooflijk-zot, want zij zijn allen zot
geworden. Daar waren drie sletten onder met een rood-satijnen kleed: zij trokken
altijd hun boezem bloot, terwijl zij ijver-zuchtten omdat hij dor was als een
schotel-vod. Er was een schilder onder, waar de meisjes met steenen naar smeten,
omdat hij biechtte aan wien het hooren wilde dat hij schoonheid had verkracht: er
zijn zoo van die zotten. Een andere was er die vluchtte, omdat hij beul was genoemd
van den koning. - Soms staken de anderen in den nacht groote vierkante vuren aan
van sprokkel-hout uit de bosschen, om zich te verwarmen; maar zij, zij naderden
niet: het was of zelfs het zuivere vuur ze vervolgde. Zij aten vreemde dingen, als
doode mollen, en den giftigen wortel van 't vingerhoed-kruid. ‘Is nóg te zoet voor
ons’, zeiden zij. Als een hond stierf, dronken zij zijne gal. Zij hadden de gerechtigheid
begaan, en nu vervolgde men ze. Misschien vonden ze dat ze nooit genoeg zouden
worden vervolgd...
En zóó hadden zij allen hunne miserie; zoo sleepten zij allen hunne miserie sedert
den tijd dat zij geheugenis hadden. Ha, ze kwamen zij uit de eeuwigheid zeker! Zij,
de Armen van Geest en de Zachtmoedigen; zij die
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Treurden en zij die Hongerden en Dorstten naar Gerechtigheid; de Barmhartigen,
zij, en de Zuiveren van harte; en de Vreedzamen ook en de Vervolgden ook vanwege
de Rechtvaardigheid: alle de gesmaden; alle dezen waar liegende kwaad van
gesproken wordt; - ha, hun huis was de Eeuwigheid, hunne eenige have en de volle
schuur van hunne ellende!
Maar zij hadden de Eeuwigheid verlaten, in optocht naar de verkonding der
Genade, en zij waren nooit zoo moedig geweest. De lijdelijksten waren razend van
een kouden moed. Het kon immers niet anders: zij hadden heel hun armoe meê,
de volle vracht van hunne eeuwige armoe, en die wilden ze offeren in penitentie
voor al het kwaad dat de ánderen hun hadden aangedaan.
Ze gingen. Het regende een regen van jaren al. Zij gingen, en hun moed was een
razend geduld, en zij aten honger en zij dronken dorst, en hun koorts was heet
genoeg tegen de koude.
Zij gingen. Zij zouden toch eindelijk wel naderen. Zij gingen: zij naderden. Zij
kwamen te Bethlehem. Zij kwamen aan het gezegende Stalleken. En zij slaakten
allen samen een zucht, een zucht van die honderdduizend ellendelingen, die de
hemel ontstelde en doorsidderde de aarde.
Zij waren aan het Stalleken. Zij stormden het Stalleken binnen. Maar zie:
Zij vonden het Stalleken leêg en verlaten. Zij vonden er alleen een mageren os,
een gelubd dier, dat kauwde met luide tanden op ijlte.
En - wachtte...
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Tweede verbeelding
Jezus heeft mij bezocht aan de nok van den ochtend. Ik sliep nog; maar de priem
van 't eerste ontwaken drong zacht in mij door: in mijne nog-gesloten oogen lag
uitgespreid de witte en effen klaarte van den vroegsten dageraad. Dààrin stond
Jezus. Den slaap dóór is hij mij verschenen; 'of ik langs gloeiënde en dorre wegen
van ijver en gebeden uit de duisternis van menschelijk woelen tot hem gekomen
was, stond hij daar, aan mij verklaard in-eens, schaduwloos en in den sluiksten
eenvoud, nuchter en vlak als het vale en roerelooze morgen-krieken. Met een, en
als waren geslaakt van om mij de linnen windsel-strooken eens dooden, lag ik verlost
van alle oordeel en geheugen; het zwoele broeiën van allen nacht viel af van mij;
van alle zonden en gebreken, van alle begeerte verlaten en elk mankement, bevond
ik mij tevens ontdaan van wil en van vernuft. Ik moest niet meer weten: ik had bereikt.
Jezus stond daar aan mij: het was of ik mij herkende in Jezus. Volkomen lijdelijk
maar in een bevrijden vrede die, ijl en geluideloos, mij doorzeeg van een
wonder-kalme vreugde, lag ik; subtiel en nochtans vurig, maar van de rustigste en
zekerste liefde. Ik had gevonden: er was geen daad meer denkbaar, en dit was de
eindelooze bestendigheid. Ik mocht mij buiten twijfel herkennen in Jezus: ik bevond
mij, zelfs zonder nederigheid, in God.
Al stond hij, Jezus, in een zwart kleed van boete. Aan de ongenaakbare zuiverheid
der hoogste ochtend-tinne, stond hij in het kleed van den rouw. Zijn kleed was van
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de gapende striemen doorsneden der geesel-roeden, verscheurd ter borst van de
kloppende steenen. Om zijn roereloozen glimlach holde de ontbering zijn gelaat,
en de dorst keende beekjes bloed in zijne blauwe lippen. Zijne handen waren groot
aan zijne platte en pezige polsen, en zijne voeten groot. Hij was leelijk en schoon
als een bedelaar, als een bedelaar hondsch van magerte. Hij scheen te sidderen
van wrok en verlangen, al was daar niets dat bewoog aan zijn ongelooflijken eenvoud.
Er was een brand in zijne oogen heel diep, al waren zij gladder en bleeker dan de
uchtend-lucht. Hij leek angstwekkend-wit, al stelde tevens zijn aanblik gerust. Hij
vulde alleen de heele dageraad, al was hij smartelijktenger en -krank. Schrikkelijk
als de felste mensch, was hij zonder één schaduw of smet, en als melk verzachtend.
Aldús toch had ik het gevoel; zóó stond hij aan mij; ik, ik lag, en herkende mij in
hem zonder schaamte, verwondering of dankbaarheid...
Het was aan de nok van de prilste ochtend.
Toen sprak Jezus tot mij.
Hij zeide:
‘Weze het dat gij moogt begrijpen: ik kom tot u uit de Woestijn. Ik kom van de
Woestijn, den Tempel en den Berg, die u in dezen uw staat hebben voorbereid.
Verstaat gij mij?: ik ben de weg wiens eind-herberg ik u thans liet bereiken. De weg:
gij kent hem thans, en de hinderpalen waar over gij heen moet.
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Zie mij goed aan: ik kom uit de Woestijn. Het heeft er veertig dagen geduurd. Ik heb
de goede velden verlaten waar de weelden zwellen; ik heb verlaten de steden die
zwelgen de weelden. Ik heb verlaten die mij kenden en beminden, en dezen zelfs
die mij haatten en kenden niet. Ik ben ontvlucht het zacht-warmende vuur dat voedt;
ik ben gegaan van de betere kilte die wakker houdt. Ik heb niet medegenomen het
milde, en zelfs het slechte heeft mij niet weêrhouden. Ik ben geweest in de harde
zuivering der Woestijn, beschouw mij, veertig dagen.
Veertig: is het niet het behoorlijke cijfer? Heeft niet veertig dagen geduurd de was
der groote wateren over de aarde?; veertig dagen de boete der Ninivieten?; veertig
dagen 't voortreffelijke vasten van Mozes en van Elias? Waren niet veertig de jaren
des dwalens Israëls van-wege zijn ontrouw, zooals veertig zijn de kloppen op het
lijf van alle schuldigen? Zóó veertig mijne dagen in den goddelijken afschuw der
Woestijn.
De Woestijn; zij was het Aardsch Paradijs. Ik, gelijk de Adam van na ál de
ervaringen; de Adam van het zweet-des-aanschijns in den arbeidsdoem; de Adam,
man van Eva en vader van Caïn; de Adam, beladen met de opperste straf: dat hij
niet wist van mogelijke verlossing; ik: als déze Adam op aarde, maar verdubbeld
met den nieuwen Adam die kent den los-prijs nu en in zijne leden weet het los-geld;
de nieuwe Adam die in zijn bloed de verzoening bracht al zou zij hem niet laven
dan met edik: ik stond weêr in het Aardsch Paradijs - dat was, natuurlijk, eene
woestijn geworden. De eerste Adam had genóten; ik zou vàsten: evenwicht.
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Hij hongerde overmatig naar aardsche vruchten: ik kende geen vraatzucht meer
dan naar God.
o, Voor dezen wiens honger geen disch meer wil kennen dan de eeuwigheid: 't
profijt van zulk afgedankt Eden! - Het Aardsch Paradijs lag thans berooid tot bij den
allerlaatsten wortel, den taaiste, en die het diepst schiet in den bodem de
koppigst-dorstige spil. De aarde was doorzichtig van dorheid; zij zong van
onvruchtbaren steen. Onder een hemel van argeloos-blank lood, een lucht zonder
wolke-dartelheid, lag leêg thans 't Paradijs, en zijne heuvelen, en het wepele bed
zijner stroomen. Maar, van witter krijt naar zij hooger rezen, stelden de heuvelen
thans ten dringendste gerust dat geen bestijging nog eenige koelte kon geven: men
kon blijven benéden, het was geraden. En de bedding der stroomen: zag men niet
bij voorbaat in de schamelheid van den eigen dood, waar zij boden een laatste leger
waarlijk ál te weidsch, zelfs voor de verwaandste riffen?... Er was daar als eenig
leven nog slechts een roode wind, een heete stofwind die scheerde over de aarde
zijn schroeiïng: het benam zelfs den vogelen allen lust tot zaaiën (de vogelen kwamen
niet, trouwens); alle zaad was er geroosterd tot op den kern, tot pulver en tot steen
gekeerd nog vóór het had gevonden de ondenkbare aardkeen waar het van eenig
vocht zou kunnen kiemen. - In dit voorbeeldelijk Paradijs voor wie de winst kent van
't offerend lijden, was het voordeeligste te gaan liggen. Wilde men echter kennen
den duizel der ijlte, dan had men maar recht te gaan staan op zijne voeten. De hitte
der aarde schoot door uwe zolen priemen van onzalige dewijl onverzaadbare
begeerte; hoe dun en wichteloos ook uwe verteer-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

540
de leden; gij hieft ze nog nauwelijks in eene lucht die logger dan elke modder was.
Aldus waart gij geledigd en toch van zwaarte vol; gij hingt tusschen zweving en
aantrekking; zeer lichamelijk, kendet gij den wanhoop van de onbereikbare
zuiverheid: het gevoel was zeer ongewoon... - Het Aardsch Paradijs behoefde in
zijn tijd niet zoo heel omvangrijk te zijn, aangezien het in zich de Orde besloot; nu
was echter alle harmonische beperking terdege vervallen: men zag héél ver, men
zag oneindiger dan elke zee; maar het was of men zag over eene zee, eene
verstarde zee van gele en roereloos-versteende baren, zóó diep van wijdte, zóó
onbeweeglijk en dom, dat men onmiddellijk van benauwdheid zou hebben willen
sterven.
Dààr zoude ik leven veertig dagen. Het was zoo moeilijk niet: men vergat er dat
er een Leven bestond. Ik zal geen woestijn meer aanbevelen aan wie den honger
kennen naar God, - tenzij dan als de grievendste straf. Ha! ge wilt u uitzetten geheel
in uw Gods-verlangen; gij groeit naar alle zijden uit, klaar als goud van uw
waanzinnigen hoog-moed dat gij u met God vereenigen gaat! Maar hier vergeet gij
weldra dat gij een lichaam te voeden hebt; drie dagen van lijden slechts, drie daagjes,
drie arme daagjes van trekkingen aan uwe maag en dat uw tong hard wordt, droog
en bros als een leiën schilfer: daarna de vernietiging; uw vleesch droogt op zonder
dat gij het gevoelt; uw lippen scheuren onder de messen van het dringende en heete
bloed, en zie, gij weet het niet: het is waarlijk àl te gemakkelijk! Gij koopt aan te
lagen prijs uwe extaze. Tenzij ge menschelijk genoeg weet te blijven om daar de
beschaming, de
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waarlijk-meesterlijke vernedering van te bevroeden, en dat gij er door belachelijk
wordt...
Er is trouwens niet eens den troost der absolute eenzaamheid: men woont er met
dieren. Dit is immers het Aardsch Paradijs. Maar men vindt er niet alle dieren meer,
en zoek er vooral geen schapen: alleen de slechte bleven, omdat zij de taaiste zijn
en de minst-eetbare; daarom echter niet meer de sterkste, want, eenmaal onder
elkaêr alleen, hadden zij geen sterkte meer noodig. Zij hadden ook geen schoonheid
meer noodig, die is een nuttig machts-middel: zij waren allen verschrompeld, ook
wel misschien omdat zij niets meer te eten hadden. Van wat leefden zij?: van hunne
reden-van-bestaan, die is het Slecht. Wie zich onder hen bevond, zelfs bezeten van
hevigen Gods-zucht, gevoelde wel dat hij niet veel te beteekenen had: zij bewezen
het hem trouwens door hem van tijd tot tijd behoorlijk en vriendschappelijk aan te
tasten. Zij deden geen kwaad: leeuwen, niet grooter meer dan katten, kwamen hem
aansnuffelen; honden, tot snoezige hyënaatjes verworden, likten zijne wonden;
oneindig-talrijk en -vertrouwelijk ongedierte kwam zich nestelen in al de plooien
zijner ledematen, en kweekte er. Zij hielden hem wakker en nuchter: het was hun
grootste nut.
Wakker blijven onder de aanhoudende dreiging van booze dieren, die dan nog
vergeten kwaad te doen en weldra hunne bedoeling toonen der vertrouwelijkheid:
het is stellig het beste, als men de kracht niet bezit tot tegen-weer. Wakker zijn
tegenover het booze, door het booze. Al is daar toch aan hoogers, dat men zich
weren zou. Oefening kweekt ook honger-naar-Gód aan. Verza-
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diging die men wint aan 't heetste gevecht!: ik wierp met steenen naar mijne belagers,
- de steenen kwamen op mij-zelf terecht; ik sloeg op luizen en gouden torretjes: ik
sloeg natuurlijk op me-zelf, en 't was zoowaar of ik er zelf de zonde uitklopte, telkens,
waarmede ik mij rijkelijk had voorzien. Waren die beesten het zichtbare teeken der
zonde?: ik heb mijn best gedaan ze van slagen onzichtbaar te maken; telkens voelde
ik mij ijler, en grooter mijne Gods-begeerte. Van de inspanning joeg ik mijn bloed
naar mijn hoofd: ik voelde mijn hoofd bloeiën als eene liefde-roos. Ik voelde dat,
zelfs bij de smalende veroordeeling die het meêbracht, het lijdelijke verteren-in-liefde
niet deugde zonder de werkdadige hulp van steenen en wilgeteenen die u zat maakt
van Gods-nood. Dààrom beulde ik mij zóó af, dat ik misschien de mogelijkheid der
geestelijke communie uit mij sloeg, striem aan striem: lag die communie in de
goddelijke bedoeling, dan had God mij immers maar met onmacht te slaan.
Hij deed het niet: hij zond mij den Duivel.
Onder de dieren van dit verwoestijnd Aardsch Paradijs was, het spreekt van zelf,
als ergerlijkste de Slang gebleven.
Zij kwam zitten vóór mij onder de gedaante van hare zuster de padde, wijd-uit op
hare achter-billen, als een wijf.
Gij moet honger hebben: zeg dezen steenen dat zij worden brood!’
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‘En zie, ik had medelijden: deze list leek mij van beschamende hoedanigheid. Zou
Belzebub, vorst der vliegen, geene andere tempteerende onderstelling om mijne
ooren vermogen te zoemen, dan dat ik mij met graagte belusten zou aan brood, in
't oord-zelf waar alle verzaking natuurlijk was, zooals er natuurlijk was geweest alle
argeloos genot? Doch ik bedacht me, zag zijne bedoeling dóór, en zag dat zij
grondeloos was van afschuw. Ik zag ineens op welke plaats hij mij had gedreven:
ik lag gestrekt over het graf van Eva; ik dekte haar lichaam geheel met mijne
uitgestrekte gestalte, het lichaam dat de zinnen aan hen-zelf had geopenbaard als
de felste geneuchte, die schoonheid waar de schoonheid zich aan ontdekte als
verlangen en verzaadbaarheid; ik lag als een minnaar aan haar: helaas zooals
moest gebeuren bij Eva's wezen zelf, gelijk een minnaar volslagen-liefdeloos; aan
de blankste en blondste, 'wijl de éérste der vrouwen, lag ik: ik lag als de
willoos-geofferde dader der laagste begeerlijkheid; ik lag daar als de
begeerlijkheid-zelve, en ik had het niet geweten. - “Zeg dezen steenen dat zij brood
worden!”, en hij bedoelde de slechte honger van het vleesch, de drift die geen vrucht
wil worden, de liefde die niet baren mag.
Ik lag over Eva, zij de arme onvoldane die ons eeuwig bezitten zal in onze rede
gelijk hare nieuwsgierigheid Adam bezat; de eeuwig-verteerde van verlangen wier
eerste straf is dat zij-zelve van haar verlangen de eenige voedster blijft, en over ons
gebiedt als over Adam omdat géén menschelijke rede haar-zelve genoeg kan wezen,
maar die de rede verdoemt als de slechtheid, en smaadt tot zij, het wijf, er onder
huilt. Ik lag over Eva, de ge-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

544
doemde tot vurigheid. Ik lag over dat Hoofd dat mijne lippen raakten en bij den
zatsten zoen reeds luisterde naar nieuwe verlokking; ik lag over die Borst die voedde
en niet wilde gelooven aan hare onuitputtelijkheid; ik lag over die Flanken die baarden
in smart maar in de hevigste pijnen riepen om de daad eener nieuwe bestendiging;
ik lag over die Leden: zij hadden gesloten om mijne onmacht, haar eenigen wrok,
haar opperste liefde misschien. En dit alles hadde zoo schoon kunnen zijn! Doch,
wààrom had zij willen weten? Zij had mij, den Man, gedwongen tot een tucht die
was hààr óntucht. Zij hadde de eeuwig-onschuldige moeder kunnen wezen: zij heeft
mijne oogen geopend op de levens-pijn, en dat mijne kinderen niet zullen zijn dan
de onheilzamen. o! Zij is de aldoor-in-den-nacht-herhaalde gil van de begeerte, de
onweêrstaanbare begeerte die niet mag voldaan dan met de zekerheid dat zij dór
blijft; zij, die zich nimmer volledig denkt, zelfs niet in haar eigenzinnigst verlangen,
dan in een wijden kring van bloeiënde kinderen: zij had haar-zelve den doem gegeven
dat hare kinderen haar zouden krenken met hun verwijt van-wege den smart en
honger hunner dagen; tenzij ze blijven gaat alléén, gansch alléen, de vrouw ter prooi
van den ontzinden man die ze zelf heeft getempteerd, die haar vernietigt en
onvruchtbaar laat, die haar maakt tot de onwaardigheid van zijn afkeer, en waar zij
nóg zal blijven naar hunkeren...
Ik lag over het graf van Eva: Satan verzocht mij in het Vleesch; hij verzocht mij
in de uit-Eva-geboren Vrouw.
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Ik? Ik dacht aan de vrouwen die ik zoude ontmoeten...
- Ik zag ze; 't geheugen in de toekomst toonde ze mij; ik vermocht ze te zien; zij
't rantsoen dat Eva zou lossen.
Ik zag ze, en de eerste die 'k zag was de moeder van Petrus. - Het is te
Capharnaüm, en op het uur des middags. Dien dag zal ik aanzitten bij den goeden
Petrus. Doch, zijne moeder, plots geslagen van heete koortsen, wie zal aanrichten
het maal, en dat wij zullen eten den bestemden visch? Simon-Petrus is bevangen
van een groot verdriet in zijn hart en zijn oogen. Hóe dan zoude ik niet helpen? Ik
reik der vrouwe de hand: zij rijst van het bed; zij voelt zich verkoeld en dat het al
veel beter is; zij kan de spijzen toebereiden. - En het is déze die mij kwader wijze
beminnen zal? Ik zal haar dankbaarheid verwerven; en misschien zal zelfs haar
dankbaarheid zwijgen in haar. Waarom ook niet? Dankbaarheid kan eene nuttelooze
vermindering zijn...
Daar is ook een vrouw die lijdt van een vloed. Twaalf jaar al gudst het bloed uit
haar lichaam, en geen medicijnen die haar kunnen genezen van haar kwaal voor
haar goed geld. - Ik ga door de menigte. Zij durft mij niet aan te spreken: zij is eene
onzuivere, en hoe zoude zij openbaar belijden haar schamelijk ongemak? Zij denkt:
“ik zal den zoom aanraken van zijn kleed”, want zij vertrouwt in mij. Van een klein
rukje aan den kwast van mijn mantel, heb ik vernomen haar volle geloof. Heb ik
haar genezen?: ze heeft haar-zelf genezen. Klaag haar niet aan, zoo zij heeft
bemind...
Of deze derde. Ha ja, 't zal op den Sabbathdag zijn, en in de Synagoog! Maar is
het van een goeden duivel,
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het mij te verwijten? - Ik preêk, en eene vrouw leidt af mijne gedachten en woorden.
Zij is gesneden in twee van het kwaad: haar boven-lijf hangt over haar onderlijf. Al
achttien jaar schraagt haar een geschilde mispelaar; hare linker-hand is verdroogd
van achttien jaar over hare geknakte lenden te strijken. Ik wil komen terug tot rede
en dat ik verder preêke zonder deze afleiding. Ik zeg haar: “Vrouwe, ge zijt verlost
van uwe kwaal”. Zij is het, recht zich, en met een grooten roep: “De Heer weze
geloofd in den Hemel!” - God-dank, zij had mij al vergeten...
En de zoon die verrees om der wille zijner moeder (zij is eene weduwe; zij gaat
alléén achter het lijk en is alléén om “wee!” te zingen, wat feitelijk al meer dan genoeg
is; ik zie door de scheuren van haar kleed haar schamel, haar grauw lijf dat zij voor
hem heeft afgesloofd; haar arme knekel-handen die vies zijn in de rimpelingen
wringen haar tranen uit hare vette vlechten. Ik heb geen “och! och! och!” oprechter
gehoord dan uit den naar ontbering-riekenden trechter van dien mond: is haar zoon
niet haar eenige troost? Zij heeft niet eens een man gehad misschien om in een
huis-houden te beminnen. Zij rochelt: “och! och! och!”; ik zeg: “schei er uit!”, en haar
zoon heeft zich gerecht op zijn achterste, en gesproken. En zij heeft er natuurlijk bij
vergeten dat ik het haar had aangedaan); en het witte dochterken van Jaïrus waar
ik tegen zei: “kind, sta op”, omdat het zoowaar dood was (de vader is de overste
van eene synagoog; hij gelooft reeds in mij zonder dat hij het weet: ik was hem dit
dus wel verschuldigd; en dan waarlijk, dat meisje sliep maar, daar zij, niet huwbaar,
onschuldig
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was. - Het is een dag vol zon en stof, en na een groot banket; en warm dat het was!
Ik heb onder-weg die vrouw genezen met haar vloed, en dan twee blinden ook, die
het maar niet moeten voort-vertellen. Zij zullen zwijgen: het maakt mij blijde, en dan
moeten Jaïrus en zijne huis-vrouw ook maar blijde zijn); - die weduwe dan, en dat
kleine dochterken met het beetje nederige toekomst dat ik haar schenk; arme en
onbeholpen getuigen van mijn liefdevermogens: ai mij! zij moeten mij waarlijk dáárom
niet danken!...
Noch de Kananeesche die Justa heette, noch die armzalige overspelige vrouw.
En toch... deze beiden hebben mij bemind misschien, en offerend van haren lijve
bemind: men kan nooit weten met vrouw-volk. Maar was ik niet hard genoeg met
de eerste? Zij bad om ontferming om der wille harer dochter die deerlijk van den
duivel geplaagd werd. Tot twee-maal toe verjoeg ik haar, haar toedenkende te
wezen de welp van eene teef. Doch zij, ze aanbad mij, al smeekend waarlijk als
een hondeken om de kruimels van het tafelkleed. En ja, dezer heb ik hare liefde
moeten vergeven... - En toen de ijverigen mij brachten die vrouw, te midden der
feesten in een hoeksken bevonden in over-spel, zoude ik doen als de priester
Pinehas: hij joeg de boeleerende vrouw na in den hoeren-winkel, en doorstak haar
aan haren buik?... Ik schreef over het zand de zonden der beschuldenaren: laten
zij dan werpen den éérsten steen! Zij durven het niet?: hoe zoude ik het durven! En
zoo deze vrouw mij waarlijk heeft bemind omwege hare vergeven schuld: heb ik ze
dan bemind om andere reden dan dat zij schuldig was?...
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Ha, arme liefde die het wezen zou; ha, beschaamdste der begeerlijkheden! Geen
die ik beminde om haar-zelf; geene die mij bloot om mij-zelf beminde! - Ik zie ze in
mijn geheugen-der-toekomst: zij zijn wat dankbaar omdat ze weêr zijn gezond, of
op den dood verwonnen een bezit dat hun was ontnomen. Eéne kent offerende
liefde: het is om hare dochter; eene andere ziet mij gaarne: herinnering aan eene
boete is zoet en maakt hooveerdig. Arme liefde, zulke liefde! Ik? Ik ken deze vrouwen
niet...
Ik weet wel: er is ook mijne Moeder. Máár ik zal streng zijn tegenover mijne
moeder, omdat ik haar misschien te zeer bemin. Is zij niet verwittigd geworden?:
Gode-kinderen zijn nooit een zware last genoeg; kunnen zij waarlijk geboren zijn
om hunne moeder te koesteren als bloedlooze wichtjes? Zij kreeg als eerste
vergelding der eer, zij schamel maagdeken van veertien jaar, te zullen baren in de
winter-guurte van een steenen stalleken, onder den kommer van een ouden
echtgenoot. Mij zoude men komen aanbidden, en niet eens merken dat zíj de moeder
is. Ik zou een slechte knaap worden: zij kende gruwelijke angsten toen ik, op weg
naar den verren tempel, ontvluchtte als een slechte knaap. Het zal luiden in haar
oor als grievend onrecht: “Vrouwe, wat heb ik te doen met u?”, zoodra ik mij in mijn
wezen zal openbaren, en, zoowaar, het zal mijne eenige barschheid wezen met
menschen die het niet verdienen. Wees gerust: ik onthou haar den troost der
vertroeteling: ik zal haar nimmer kennen, zoolang ik in liefde en liefde-plegen onder
de menschen om zal gaan. Slechts waar ik mij verwónnen geef, zal ik haar toelaten
in mijne aanwezig-
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heid. Zij weet zich de moeder van een God te zijn?: aanziet het, vrouw, uw zoon is
een verslagene. Hij draagt het kruis dat bestemd was voor een dief; zijn
konings-kroon is al te belachelijk dan dat zij u niet vernederen zou. Wanneer 'k in
't schroeiën van het middag-uur den lijdens-weg zal gaan, o menschelijker voorwaar
dan ooit een mensch zal wezen, uitgeput tot op den laatsten druppel zweet en bloed,
en mijne tergendste vijanden-zelf zullen mij 't mede-lijden bewijzen dat zij mij
schenken een helper: dan zal ik u ontmoeten in 't midden der vrouwen, in 't midden
van al de vrouwen die van mij de betere liefde hebben geleerd, en hààr zal ik
toespreken en vertroosten, maar voor u, o mijne moeder, zal geen enkel woord
overblijven. Heb ik u zelfs maar de zorg gelaten om mijn doods-hemd? Gij zult van
mij geen erfenis kennen dan den schamperen last om een twééden zoon: hij zal als
ik vervolging lijden, en gij zult het even-weinig kunnen verhelpen. Eene àndere
vrouw zal de eerste zijn om mijne verrijzenis te belijden; gij zult mij niet eens den
God zien worden die ik was. Nóg zal ik wandelen over de aarde: niet ú zal gelden
mijn bezoek. Ha moeder, mijne moeder, ik-zelf heb de zeven zwaarden gesmeed,
mijn wil heeft de zwaarden gesmeed die u zullen doorsteken tot aan het heft; gij,
die 'k niet eens de barens-pijnen gunde die de hechtste band zijn tusschen moeder
en kind, ik zal u rijkelijk zegenen met alle andere pijnen, zooals ze alleen sléchte
moeders verdienen; gij, eeuwige maagd, en onbevlekt ontvangen, ik zal de smetten
drukken in uw vleesch van alle smarten, zooals geen enkele maagd ze ooit zal
kunnen begrijpen. - Aldus zal ik u zetten betaald dat gij 't aandorst de moeder te
zijn
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van God; en zij, o mijne dierbare moeder, zij zullen er u om beklagen, zij zullen het
mij verwijten!
‘- Maar er is ook, ik weet het, de vrouw uit Samarië: deze heb ik-zelf gevraagd
om den liefde-dronk. En zie: zij zal mij niet begrijpen. Ik zal dan zeggen: “Wist gij
wie van u bidt, gij zoudt hem bidden, en hij zoude u laven van levend water.” Ja, gij
moogt schamperen, Satan: ik zal de liefde bieden. Waarom moest zij komen op de
ure dat ik dorstte?: zij was bestemd den dorst te kennen van mij. Maar nóg begreep
zij niet: “Hoe zoudt gij putten?” vraagt zij, “gij hebt niets om mede te putten, en de
put is diep;” (alsof ik de diepte niet kende van àlle putten) “van waar zoudt gij hebben
het levend water?”. - o, 't Levende water dat over mijn hart loopt!: ik zal haar zeggen:
“Eenieder die van úw water drinkt, zal wederom dorsten; maar zoo wie gedronken
heeft van het water dat ík hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar
het water dat ik hem geven zal wordt in hem eene fontein van water, springende tot
in het eeuwige leven.” Dàn zal die vrouw begrijpen, maar zij zal begrijpen verkeerd.
Het was geene zeer kuische vrouw: nog blijf ik voor haar den vreemdeling, maar ik
sta al den minnaar te worden. Deze vrouw heeft vijf mannen gehad: ik zal haar,
raadt zij, beminnen als géén der vijf, als géén van honderd, als géén van al de
mannen die daar mogen zijn. Zij heeft een zesde man: reeds zint zij hoe zij dezen
om mij zal verlaten; hij is de man van eene andere: hij keere bij de andere terug! Ik
zal de zevende zijn, en de opperste; zeven-tonig rijst in haar, en in de zeven
klaterende klanken, de fonteine der eeuwig-gedachte liefde; nog nimmer-meer zal
zij dorsten,
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al blijf ik der onleschbare een eeuwige dorst... He ja, déze dan heeft mij bemind in
de begeerlijkheid harer zinnen. Pas echter op, gij Satan: dààrom juist wordt zij de
eerste die de éénige liefde heeft gekend. Eén woord van mij: haar minne keert in
aanbidding. Zij wordt de dienst-maagd die naar de oogsten gaat; de fonteine is zoo
geweldig in haar, dat niemand ooit nog hoeft te dorsten...
- En weze het dan waar, dat daar ook nog de Magdaleensche is. En dezer heb
ik niets moeten bieden voorwaar. Van op den dag dat ik dreef uit haar lijf, zij de
grondelijkste, de bodemlooze besmette, - sedert ik dreef uit haar de zeven demonen
der zeven hoofd-zonden; ik wil zeggen: sedert zij begreep dat er nog iets anders
was dan die zondigheid (en zij begrijpen het àlle!) heeft zij zich mij gewijd geheel,
en ik, ik heb haar niet geweigerd. Zij heeft zich gewijd met haar lijf: zij had voorloopig
niets anders. - Haar gedrag is eene verwondering door slechtheid: zij zette eene
bekroning van drek op het gebouw der luidste ontucht, toen ik voor 't eerst haar
ontmoeten zou op den vier-weg van alle slechtheid; zij was de gloriëuze bezetene
die alle geuren in stank deed keeren, en den stank ontstak als een wierook. Zij torste
de heldhaftigheid van het verdorvene: het was haar zwaard en haar schild. De
rotheid glansde aan haar als eêlgesteente: zij verlichtte den nacht waar de goeden
in slapen, en die zij maakte te waken en ongerust. - En met dát lijf is zij gekomen
tot mij; doch, zij nadert langs achter: reeds heeft zij geraden de nederigheid. Zij
klemt in hare hand het vat dat zij nooit heeft mogen raken: het verzegelde vat van
zuivere liefde-balsemen. 't Festijn

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

552
waar ik aanlig gruwt van haar: al kent ze een nieuwe schaamteloosheid, zij lijdt voor
het eerst onder de afkeurende blikken van mannen die haar niet altijd zoo streng
waren; haar blos ditmaal is een blos van oprecht bloed; haar blikken blinken niet
dan van tranen. Zij nadert langs achteren, opdat ik niet zie: mijne voeten voelen de
wassching. Zij nadert met haar lijf: de klare toorts van heure haren, schandig-zwaar
nog van den broeiënden wellust die er neêr in plofte als in een graf, nu zijn ze niets
meer dan het doek die de moeheid bet van mijne zolen. Zij nadert díchter nog met
de zonde haars lichaams: zij kust mijne teenen; zij zijn het eerste onschuldige
vleesch dat zij kust, en - het heeft haar niet gezengd... Nu gaat zij worden de
vreugde-zelve, en zooals zij ze nooit heeft gedroomd. Haar hart was verzegeld als
deze urne der zalven: als de urne heeft ze het eindelijk mogen breken, mogen
vermorzelen, maar het vloeit over thans van wroeging en van heil. En als ik haar
zeg: “uw zonden zijn vergeven: ga!”, dan heeft zij den moed die, tegen alle geboden
in, zal blijven verklaren: “Ik blijf”. - Zij is gebleven en ik heb het gedoogd: zij immers
had het beste deel gekoren. Zij had de hemelen ineens zóó diep en zóó scherp
doorzien, dat zij weldra nog nauwelijks eene aarde achter zich na liet. Deze aarde
was voor de stevige voeten van Mártha: zij, Maria, was, bij nieuwe geboorte,
verplaatst ineens in het bestendige vader-land. Martha was bij nature de trouwe en
vredige: Maria, gedoemd tot dwalen, ging, na de aarde, dwalen door de hemelen,
en zij deed het met eendere bandeloosheid. Zij is de zondaresse? Natuurlijk: hoe
anders te worden de pracht der boete! Zij laat het handelen voor
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het beschouwen? Maar ze is handelen moe, en wélk handelen! En heeft trouwens
zoo laat ontdekt dat zij eene ziel bezat, dat zij nu niet zat kan worden er zich meê
te vermeien... Zoo dan wint zij alle genade. Ik zal ten derden dage verrijzen, en zij
is waardig de eerste te wezen om het te weten: zij immers heeft mijn dood voorzien,
bij voorbaat mijn lichaam met nardus gebalsemd. Zij zal de laatste blijven bij het
graf. En 'k zal haar zeggen ten derden dage: “Raak mij niet aan”, want zij was te
zuiver geworden om mij nog anders te naderen dan in de vereenzelviging der zielen.
Wel ja, zij zal mij aldús beminnen in den teedersten ootmoed, en ik, ik zal haar
beminnen, in alles, als haar heer. Zij zal mij begeeren en ik zal haar begeeren, en
- zie de eenheid van ons huwelijk. Ik zal ze bezitten in de heerlijkheid van haar
genezen lichaam: voor mij alléén nog ontbindt zij den gloed van heure haren. Want,
begrijp mij, ik heb haar lichaam gegeven te wezen den glans van hare ziel...
Gij hebt mij verzocht in het vleesch, o Duivel: ziedaar wat ik doe met het vleesch,
en... de arme Eva vaart er wél bij. Gij: weet dan dat er nog andere brooden zijn dan
die voor de zinnen; gij: weet dat ik ze deesem met den geest van God...’
‘- En ik stond recht: ik stond met mijne voeten op het hoofd van Eva.
Hij, de Duivel, zag het.
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Toen nam hij eene andere gedaante aan: hij stond aan mij in zijne
scheppings-gedaante. Grooter dan ik in gestalte bij recht van geboorte en zuiverheid
van geest, stond hij aan mij, dicht aan mij als een beminde aan een beminde, ik een
mensch thans en onder de schamelste, hij subliem als eene pure afscheiding van
God. Hij was een Engel geworden weêr, en hij stond recht op zijne hoeksche voeten.
Van uit zijn gouden gordel zeeg zijn kleed; in sluike plooiën zonk zijn kleed over
zijne dijën. Zijne armen rezen uit breede mouwen; zijne handen rezen en daalden
gelijk een zachte zegen Gods. Hij was, ter logge onaanroerbaarheid der woestijn,
een geule lichts, een teile vloeibaar-uitgegoten licht uit de rechte hemelen. Hij had
zelfs zijn gezicht verdoken. Satan, verzichtbare geest die is niets dan aangezicht,
verzweeg zijn aangezicht als dezen, wier aangezicht is slechts een afglans van het
wezen Gods. Hij stond aan mij: binnen de golvende stralen van zijn gouden haar,
zoude ik hem hebben gehouden voor een Engel. Maar het was Satan, ik wist het,
en hij wist dat ik het wist.
Hij opende zijn linker-vleugel wijd en op vollen vadem: hij verborg mij de woestijn.
Hij sprak niet, maar ik wist zijn wil dat ik daartegenaan zou gaan leunen. Was hij
niet gezonden door den Vader? De Vader schonk oorlof dat hij dit deed: ik kende
over mijn verbranden rug de koele koestering der zachte veêren. Toen opende hij
ook zijn rechter-vleugel: hij stond gelijk een kruis van licht, een kruis dat aan beide
armen druipen zou van lichtende melk. Nóg sprak hij niet: ik voelde alleen een
wippen zijner zolen. Het schokte zacht door mij, 'of de aarde mij met een duwtje
bemoedigend weg-
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zond. Toen rezen wij werkelijk; toen was het mij merkelijk dat de aarde weg-zonk
onder mij.
Wij rezen. Ik had veel koelte langs voren; langs achteren lag ik zoel als tegen den
onroerbaren wand eener tent. Ik roerde niet: ik was als een die recht te slapen ligt
in een schuin bed. Maar ik, ik sliep niet: ik hield mij omzichtig recht om niet te vallen.
Ik had mijne oogen gesloten omdat de lucht was koeler geworden en het licht van
zuiverder trilling. Ik drukte mij vaster tegen den roerloozen vleugel aan die heet was
geworden van mijne woestijn-hitte, en aldus mijne bedoeling onvertroebeld liet. De
vleugel was gelijk een berd: ik kon te beter mijne zinnen behouden. Maar aan mijne
rechter-zijde, op breedte van de Engelen-breedte, hoorde ik het forsche gezoef van
de andere vlerk die roeide. Het was als een zeil dat, stroom-opwaarts, telkens
omslaat bij het laveeren. Ik voelde de lucht-vloed telkens verplaatst, gulpen luchts
in bochten gekromd, die uitveerden om telkens weêr in-een te plooiën. Het ging
matelijk, in een forschen vrede. Soms vlogen wij een bondel stralen door: wij vlogen
door eene geurige geute zoelte die ons aanzoog en mijn aangezicht prikte als met
eene plots-gesmeten aanpoedering van zeer fijn zand, van diamanten zand, en dat
ongewichtig zou wezen. Wij gleden op een lagen wind; de Engel lag op zijn buik; ik
lag op mijn buik als een zwemmer, en deed de gelukkige moeite om mijn hoofd
boven water te houden. Er zullen geen wolken geweest zijn dan hoog boven ons:
ik heb geen vocht gevoeld. Toch had de lucht een verschen geur van regen, een
rinsche geur die zou doen huiveren indien hij kouder was, en die lag gespreid over
mijn dijën en de dubbele
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plaat mijner borst, aldaar de druk der verplaatste ruimte er mijn kleed tegen-aan
plakte.
En aldus vlogen wij, tot ik ons onder-aan vastere vormen naderen voelde. Ik ging
van voren naar achteren lood-recht staan. Traag-schuivend en met zoet gezoef
zonk ik den vleugel-wand te neder: ik voelde aan mijne teenen de zoelte van
zon-gezoend metaal. Toen deed ik weder mijne oogen open.
Wij stonden op eene dunne lijn metaal, een doffen richel lood die recht was en
smal aan beide zijden. Wij waggelden lichtelijk, zoodat ik niet dorst omzien, maar
ik voelde achter mij aan het rijzen van een schuin vlak. Mijne oogen draaiden naar
buiten: het schuine, vlak aan beide zijden, was blauw en een dak. Niet ver, was het
afgesneden in een hoek, links. Rechts stond de Engel die de Duivel was, struisch
ineens en verpaarst het wit zijner gestalte aan de strak-blauwe lucht, en zij belette
mij te zien. Maar ik dorst stil-aan naar beneden te kijken. Uit ons daalden kromme
stut-bogen. Er was een rij gekartelde kanteelen, bloem-vormig open-gewerkt. Er
waren torentjes, rechts, links, lager ook, met steenen bloemen aan hunne naden.
Er waren, in postuur van monsterachtige dieren, spuug-buizen die, pezig
samen-gedrongen, schenen te willen springen vooruit in de ijlte. Er stond ter zijde
van den duivel, maar ver-af, de rechte opblokking, in gelijke hoekigheid van
reuzachtige steenen, eens grooten torens die ik uit vierkante gaten, wijd als poorten,
galmen hoorde. En 't was dat heel dat gevaarte, stevig van steen, wichteloos scheen
en haast onvoelbaar in de enorme lucht, de onpeilbare stolp der wijdspoelende
lucht, oneindige bocht-rivieren blauwe lucht, en klaar-
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der dan meren in ijs-gebergte. Hier was geen zon, kon men zeggen: het was een
open en een effen, een breed en plat vlakke van het licht, en zónder roering. Doch
waar het daalde, de gladde rijzing afgleed der duizeling-wekkende muren, daar
schervelde het licht in flitsen en glimpen, in verschietende schichtigheden en in
harde schittering, hier en daar, van een rust-punt; om droog te worden, in wijdere
verten, als 't stuif-meel van koren-velden, te verpulveren in dof-glanzig stof dat traag
bewoog als vaag-doorzichtige, malve en oranje sluiërs. Dààr waren het de velden
reeds; men zag door de wazemen heen het paarsen van de tuinen, het gele trillen
van de heuvelen. Maar recht onder mijne oogen, en waar ik ze draaide
beneden-waart, daar schitterde van daken en domen, daar blaakte van pleinen,
daar scheurde van straten en stegen in scheuten licht-geschetter als over een
reuzen-spinneweb, Jeruzalem.
Nu wist ik: ik stond op Sions hoogste tempeltinne. Ik stond er, heel steil, te trillen
als eene muur-bloem. Ik voelde er mij nederig als eene fluweelen muur-bloem met
wiebelende blaadjes. En ik zwijmde er een beetje van een draaiënd hart.
‘- Zijt gij bang?’, vroeg mij Satan met een stem als een valsche trompet, als een
valsche krystallen trompet, vreemd daar in die hoogte, en het was nog een
Engelen-stem, maar het was eene Duivels-stem.
‘Ik antwoordde niet van mijn opgedroogden mond.
- Gij moet niet bang wezen!’, meende hij oolijk. En, na een tijdje aarzelens: ‘Weet
gij wat? Spring er af!’ En hij lachte.
‘Ik moest mijne oogen sluiten van het voorstel: mijn

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

558
hart schokte met één ruk naar omhoog, en dan, plots, onzegbaar-vlug en -log naar
beneden. Ik immers was een mensch. Nietwaar?: ik was toch maar een mensch.
- Wel ja!’, fleemde hij nu, en in mijne gesloten oogen zag ik zijne Engelen-gestalte
keeren in de grauwe en fletse gestalte die zijne eigene was; ‘wel ja! Daar staat
immers geschreven dat God zijne Engelen bevelen zal u op de handen te nemen,
opdat gij niet te eeniger tijd uwen voet aanstoot!’ En hij schaterde...
‘Ik begreep: dit zou de tweede temptatie wezen, en deze der Verwaandheid. Was
ik niet de zoon Gods, en begenadigd met alle erfenissen? Ik moest kunnen zweven:
natuurlijk. Dat ik zweve dan!...
En zie, aldaar ik nog steeds mijne oogen geloken hield, dichter dan ooit en met
vasteren wil naar ik te dreigender voelde de verzoeking, - daar zweefde ik al. Ik
zweefde. Ik lag niet vlak en langs, niet als een visch door de wateren noch zelfs als
de zwaluw die schuin door de ruimte snijdt: ik stond recht-op, 'of ik de tempeltinne
niet verlaten had. Ik voer recht-op, en alleen mijne schouderen schoven en
verschoven een weinig als van een man die voorzichtig gaat, en als van een man
die zéér voorzichtig gaat de glans mijner voeten. Ik ging over de lucht als over eene
zand-plaat, neen: als over een ijl plaveisel. De lucht opende zich aan beide zijden
van mij, schoof aan beide zijden mij langs en voorbij als een zacht-schuifelende
zijde. Ik liep door een trechter van lucht wier wanden uitzett'en naarmate ik ze
doorschreed. Zij slierden streelend allangs mijne hals-spieren; zij mieken mijne
knieën koel, die nauwelijks bogen. Ik ging: mijn aangezicht moest een nieuwe zon
zijn, klein maar
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klaar. Mijne haren zeilden naar achteren en mijne mouwen. Mijne handen dienden
tot niets meer.
Ik zweefde. Nog hield ik mijne oogen gesloten, maar ik kon er niet aan doen dat
ik zag. Ik zag, en zag maar àl te klaar.
En zoo kwam ik streken over waar de goden dieren zijn, en 't verbeeldsel van
dieren. Er waren geeuwende krokodillen: de schubben harer huid waren vier-hoekige
hemel-lichamen, als groene agaten sterren in een weifelende ochtend-lucht. Er was
een os; zijne hoornen, gerecht, waren gulden als de hoornen der maan. Er was een
havik, en zijne twee oogen: zij waren feller en strakker dan de zonne-zelve. Er waren
wilde katten die schoten voorbij als kometen, haar wuivende staart de
wuivend-schitterende staart van eene komeet. Er was een dichte zwerm van torren,
groot als raven, en zij waren als een zwarte melk-weg. Zij waren goden. - Of 't waren
olifanten, zij stonden wit als ongebluschte kalk, als 't ongebuilde meel der rogge;
men stopte ze in tempelen, gesloten als koffers; zij stootten de muren aan met hunne
harde voorhoofden: het dreunde als een vulkaan die uitbarsten wil. Of 't waren
slangen: men kan onmogelijk in hunne blikken zien. Het zijn dieren die op hun staart
staan, en 't is of hun staart niet eens den bodem raakt. Hunne tong spriet dubbel:
raakt de ééne spriet u, dan is het misschien de andere, weshalve gij ze niet zult
naderen. Zij slapen ongelooflijk-lang in manden, maar gij weet niet of zij niet wakker
zijn: zij snorken niet; hunne oogen hebben geen schalen, waarvan gij nooit weten
zult of ze u bezien. - Aldus zag ik ze, dat ze goden waren. Maar zie, en ik merkte
het met ontsteltenis: hun-
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ne aanbidders zagen niet meer dat het goden waren; zij allen zagen mij, in den
hooge, aldaar ik onwillig-statig zweefde voorbij. En reeds was het mij dat zij
aanbaden.
Elders knielt men voor beelden van hout. Men roept ze of huilt ze toe; men scheldt
ze tegen: men aanbidt ze. Men klopt er spijkers in, als zij van hout zijn; maar zij zijn
soms van bruinend elpen-been. Zij hebben zilveren oogen, of van glas. Zij dragen
platte mammen tot op hun buik; zij dragen zeer verkenbaar het teeken der
mannelijkheid. Zij hebben soms wel zestig armen met rechte wijsvingers, en zitten
op neêr-geperste billen. Het zijn goden. Men vereert hun snoeren van kralen of van
groene katte-tanden; men vereert hun de harige schedelhuid van den vijand, of het
afgekapte hoofd van vader en moeder als dezen waarlijk àl te oud geworden zijn
om nog voor iets anders te deugen. Die hoofden zijn groen en triestig, en een
versmeltende prooi voor pieren en mieren. Zij, de goden, glimlachen of niet, of zij
steken hunne tong uit. Zij zwijgen doorgaans achter hunne beschildering. Maar er
zijn ook, die zingen. Zij zitten op zeer hooge stoelen in den vroegen ochtend; rijst
nu de zon, dan zingen zij. Of zij zingen als zij verkoelen, want dezen zijn van metaal
dat men wit gloeit, en zij babbel-knetteren als men er kleine kinderkens in smijt.
Aldus betoogen zij welwillendheid of woede. Wat wilt gij?: het zijn goden. Men
aanbidt ze veel en op vele plaatsen. Maar... ik zweefde voorbij, en mijne
nauwelijks-roerende voeten blonken langs onderen. En zie, reeds aanbad men ze
niet meer, en het was míj dat men aanbad, naar boven ziende. En waarlijk, ik
ontstelde...
Andere goden zijn, die op menschen gelijken. o, De-
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zen zijn waarlijk schóón: de menschen herkennen er zich in. Zij gaan met de
eigenschappen der menschen bekleed, maar in hun hoogsten zin, veredeld en
vergoddelijkt. Hunne lichamen zijn subtiel en onlijdelijk, 'of zij echte goden waren.
Maar het zijn geen echte goden, en wie ze aanbidden weten het, maar zij aanbidden
ze omdat het zulke schoone symbolen zijn. Het zijn menschelijke symbolen: de
mensch heeft ze gemaakt naar zijn even-beeld. Zij zijn 't subliemste wat men van
menschen denken kan. Zij zijn het zuiverste recht der menschen, de hoogste
schoonheid die menschen zich denken kunnen, de rijkste en fleurigste wijsheid die
men bereiken kan, en de ontroerendste liefde. Daarom weet men wel dat zij niet
bestaan. Wat doet dit er echter toe?: men aanbidt ze als de onmogelijke
volmaaktheid, te aanbiddelijker naar zij onmogelijker wordt. Zoo zijn deze goden
een vorm niet alleen, dien men nabootst met den grootsten schroom als het edelste
dat men zien kan: zij zijn ook, deze goden, eene ziel. Zij zijn eene veranderlijke ziel,
maar niet eene sterfelijke, want zelfs het kwaad is onsterfelijk. Men aanbidt dan ook
misschien wel het kwaad: men kan nooit weten; men weet het niet goed: men doet
het; want met zulke goden zal men zich volmaken in alles, ook in het kwaad. Men
zal er voor sidderen, maar het aanbidden, want het is menschelijk, en het kan in
gezuiverde schoonheid geuit. Is daar trouwens niet in alles een god?: de goden der
stroomen wonen met hun baard in wierige krypten; dezen der wouden in spelonken
die geheimzinnig zijn, of, voor het gemak, in de boomen-zelf van de wouden. Aldus
gelooft de mensch die gelooft in zich-zelf, en het is altijd schoon, en goed

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

562
zelfs, zich naar juiste mate en getal te veruiterlijken. - Ik kwam in heldere landen
aan zulke goden voorbij, en 't puik van hunne tempelen. Maar schrikte toen ik hoorde
dat, van mijne reize, hun beelden stortten ineen al, rinkelend, en dat hunne
aanbidders reeds míjne aanbidders waren...
Toen zag ik er ook, die gééne vormen meer aanbaden. Zij maten den hemel af,
ster aan ster, om hem te aanbidden, want van zulke maten hing af hunne dierbare
bestemming. Zij aanbaden het vuur, zelfs als het dood is en dàn misschien het
meest, waar de hoop de eerste vorm is van het geloof. Zij geloofden ook in de
harmonie der cijfers en van den rythmus, en aldus geloofden zij ook in den Geest.
- Anderen geloofden niet in den geest: zij geloofden alleen in Niets. Men moest zich,
zeiden zij, tot het niets bereiden door versterving. Ik zou ze in de woestijn herkend
hebben als broeders, maar dan als broeders van een anderen vader. Dezen hadden
nooit hun vader gekend: zij gaven dan ook niet om hun vader. Ze zeiden zeer geestig,
dat zij niet wisten of zij ooit een vader hadden gehad. Zij sloofden zich dan ook niet
af om zich een vader te ontdekken: zij vernietigden zich alleen om der wille der
vernietiging. Het waren hoogst-ernstige dilettanten der vernietiging, en die zelfs de
vernietiging verachtten. Dat komt er van als men geen vader heeft... - Anderen nog
hadden wél een vader, en zij wisten het. Ze zeiden: “wel ja, wij hebben een vader!
En daarna?”. En 't merkwaardigste van al: om dat “daarna” bekommerden zij zich
het minste. Van een vader te hebben was hun genoeg: die zou wel alles voor hen
beredderen. En voor het overige
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leefden zij, 'of hij zoowaar dood was, en zij zijne onbezorgd-rijke erfgenamen... Doch zie, tot mijn spijt, ook dézen zagen mij in den hemel, en, vader of niet, zij
aanbaden mij, 'of zij nooit anders hadden gedaan...
En dit verdroot mij uit der mate. Ik immers, ik was een mensch, niet waar?: ik had
er mij waarachtig genoeg moeite voor gegeven! Een God ook? Maar dàt juist moest
ik nog bewijzen. Ik was gekomen om te overtuigen dat ik God was, en op welke
wijze men dat gelooven moest. Satan, hij, deed mij gloriëus door de hemelen
wandelen: ik wroegde er om, waarlijk, dat ik àl dezen op zulke wijze God werd.
Toen zeide ik zéér luid-op: “Gij zult uw heer God niet verzoeken, Satan. Hoort gij
mij, Satan?: gij zult uw heer God niet verzoeken!”
Ik tuimelde ineens naar beneden: het was 'of de hemelen stortten in rondom mij
bij groote blokken bazalt. Had ik geslapen en gedroomd, hier op den dreunenden
grond der woestijn? Ik had nochtans niet geslapen nog, al den tijd van de veertig
bestemde dagen. - Mijne leden waren als gebroken, mijn hoofd een holle kogel met
een barst. En ik had niet eens het gevoel eener overwinning.
Toen, zonder overgang, en met de haast eener razernij;
Toen...
Toen ik stond op een hoogen berg: ik geloof wel dat
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ik dien berg altijd herkennen zal. Hij was op eerste zicht zuur-groen en schalie-blauw
als een onweêr. Aan ééne zijde echter daalde hij langs breede, schuine trappen
van roestig zand over grauw-stoffigen helm naar een korte vallei van springende
wateren; zij is omsloten in bosschagiën, paarsend en mild van loover, een woonste
van zoete vogelen. Overmits er de boomen hoog zijn en dicht, is de hemel laag als
de welving van een ingedrukte koepel, en zelden wolkig want er is geen wind. De
vallei is aldus eene weide gelijk, eene ronde weide van mollig gras en boter-bloemen,
waar het, tegen den avond en ook bij den zeven-straligen ochtend-dauw, aangenaam
zou zijn te wonen met de wilde konijntjes die strijken met hun pootje over hun
gekloven neus. Ik stel ze mij voor, deze korte en smalle vallei, als het oord der rust
voor wie véél zouden hebben gegaan, en hard, en moeizaam, - hun heele leven
lang. De witte en kille wateren zouden vluchtend hunne voeten wasschen; er zou
een vogel zijn om te zingen voor hun slaap en hun ontwaken. Bij het ontwaken
zouden voor 't eerst hunne oogen mogen blinken als de dauw-droppelen; zij zouden
misschien geen boter hebben voor hun brood, maar de verniste schoonheid der
nieuwe boter-bloemen: het zou toch altijd dàt zijn; en zij hebben trouwens nooit
verlangd. Ja, dit ware 't gewenschte oord-der-rust voor Rechtvaardigen en Bedrukten,
Zachtzinnigen, Barmhartigen en Vervolgden. - Bij ongeluk is dit valleitje zóó omsloten,
dat het niet te bereiken is dan langs den berg, en dus ook langs de àndere zijde
des bergs. Men zou dan eerst de àndere zijde van den berg moeten opklauteren,
en dat is zeer jammer. Hoe dan ook zoo natuurlijk als het kan.
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- Die andere zijde is zuur-groen en schalie-blauw als een onweêr, steiler dan
lood-recht en vol geeuwende scheuren. Hier zijn de flanken van rots, met zwarte
scheuren die zeeveren zwavel-modder vol giftige glanzen. Er is geen wasdom dan
wat bezem-kruid, of het drooge hout waar roof-vogelen hunne nesten uit hebben
gebouwd. Gij ziet de naakte nekken, gij ziet de gierige bekken van hunne jongens.
Zij klappen hunne bekken open en toe: het is hier het eenige gerucht en teeken van
leven. Men ziet er zelfs hun voêrende vader en moeder niet: zij komen slechts als
gij ze niet zien zult. - Maar déze zijde van den berg is zóó, dat gij van daar uit heel
de wereld kunt overzien. Aan den voet van dit overhellend berg-gevaarte ligt de
geheele wereld. Gij moet maar zien hoe gij naar boven komt, en aan de loonende
overzijde...
Dààr stond ik plots: naast mij een Koning, want hij droeg al de teekenen van het
koningschap. Hij was een ijzeren koning van zwart ijzer, groot en log in 't ijzeren
gerei; maar zijn mantel was rood die lang hing van alle kanten. Ik zag de panden
hangen den afgrond in: zijne schubbige, schildpad-gelijke schoenen stonden aan
den zoom van den afgrond. Maar aan zijn rug lag hij ook de vallei te gemoet. Die
roode mantel reikte zelfs de vallei des eindelijken vredes tegen: ik zag het. - Die
koning droeg eene kroon: zij ook was van ijzer, gelijk een toren en óngepoetst. Maar
zij was rijk van de duisterste edelgesteenten, van deze die schitteren slechts in den
nacht. Zij zonk zeer diep over zijn hoofd; men moest er niet te lang naar kijken, of
zij scheen te zinken over heel den berg; zij leek de kroon te zijn over heel de wereld.
Zij
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moest heel zwaar zijn om dragen, maar van al het gesteent toch begeerlijk, al was
ze dan ook maar van ijzer, en roest-bevlekt en -aangeknaagd. - Zij stond
onbeweeglijk op zijn hoofd: het was van een sterken man, maar reeds op verre
jaren. Het rustte in den kraag, in den ijzeren kelk waar zijn nek in neêr-zonk. Het
werd in een diepen ijzeren schotel geboden, als van een galbleeken grijsaard, maar
die streng bleef en niet droevig wilde worden. Zijn mond was zwart en bitter in zijn
grooten gelen baard die lang-uit puntte. Doch donker waren de brauwen gebleven.
Zij kropen ruig, verkropen, rezen, daalden al kronkelend aan het veelvoudige en
onderscheiden rimpelen van zijn grauw voorhoofd, over zijne oogen die waren als
dikke droppen inkt. Zij lagen in wallen, zijne oogen, van blauw en groen; er-omheen
zonk de losse huid in zakken. Maar zij stonden hard en onroerend, en zeer gewoon
onhoorbaar te gebieden. En van een heerscher was ook een neus zonder goedheid.
Hij boog naar voren uit het dubbele, juk-gelijke, het blinkende been zijner magere
wangen; hij schoot naar onder, geweldig-trotsch, als de snavel van een gier. Zóó
was dat hoofd dat vierkantig was, in de omkranzing van haar, wit, lang en hard als
de maan van een schimmel. - Zóó vond ik die koning naast mij, daar hoog op den
zeer-hoogen berg boven de wereld. En het spreekt van-zelf dat het de Duivel was.
- “Hebt gij mij al begrepen dan, dat gij mij zoo beziet?”, schamperde hij met eene
holle jammer-stem.
Natuurlijk had ik al begrepen; maar ik zei niets, wendde mij om, keek neder in de
schoone vallei.
- “Neen, niet dààr!”, schoot hij uit, nijdig; en,
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terwijl hij in ijzeren handschoen mijn arm greep en neep, dwong hij mij te keeren
het hoofd, en
- “dààr!”, beet hij, en zijn schepter, waaraan een reuzachtigen diamant een kring
sneed door den hemel, omvatte de aarde in één groot bezits-gebaar.
Ik moest nu zien naar de wereld: zij draaide.
Satan had de wereld te draaiën gebracht. Waar ik op den spil-top der wereld
stond, draaide de wereld onder mijne roerelooze voeten.
- En ik zag, onder hemelen die wiessen uit den ochtend om naar den avond te
neigen, zóó vlug dat ik gaandeweg hun curve groeiën en dalen zag; onder hemelen
van licht en duister, van zon naar maan; van de laatste ster naar de eerste ster en
die de zélfde ster is, maar alle ándere sterren reisden; van dageraden die de kleur
al droegen van nà de avond-schemering; van wolken die, verregend, al weder
samen-pakten tot wolken; van middaagsche zonne-spelen die, nauwelijks ingeslapen,
weêr gretig rezen tot een nieuw licht-tumult; van eclipsen die rasser dan dagen
keerden terug; van eveningen des voorjaars die raakten eveningen des najaars; onder de razende en guitige hemelen die niet rustten, zag ik de wieling der
wereld-verschijnselen. Er waren zeeën die, effen en klaar, schoten voorbij als een
water-straal; er waren oceanen die, lomp en grijs en van een geklots dat, bij alle
wenteling, verstard scheen, - er waren oceanen die dúúrden. Er waren eilanden als
een zwarten korrel zand; er kwamen er voorbij, lang en statig als pauwe-sleepen.
Sommige aarde was zóó wit, dat men niet zag of ze vlug was of traag; andere
huppelde van bergen als het veulen van reuzen-dieren. De bodem schoot open
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soms op kloven die misschien vruchtbaar waren; woestijnen wentelden voorbij het
langzaamst, en gij kond't al haar schaarsche palmen tellen. Er lagen stroomen als
de flits van een zwaard door groene zijde; er dommelden die oneindelijk leken. De
kusten teekenden gezichten die men vervaarlijk schokken zag van het lachen;
andere waren bleek en roerden nauw, als 't gelaat van een man die moedeloos te
sterven ligt. Zóó wielde onder de hemelen de wereld voorbij. Ik, ik zag het.
- “Van mij!”, bevestigde Satan met een hoofdruk.
En hij scheurde de wereld open.
Hij scheurde de hemelen open: in onpeilbare kolken van licht, in woelig-dartele
baaiërds van schitteringen, borgen zij alle vruchtbaarheid. Zij borgen schatten aan
regen en droogte; zij borgen de seizoenen die wijs en wisselvallig zijn. Honderden
bollen waren daar, van verblindend licht, die rustig weefden als spoelen: zij maten
den tijd in deelen; zij waren het merkelijk teeken van den tijd. Hun samen-loop en
hunne conflicten waren den menschen alléén een toeval; zij, in al hunne schittering
blind, zij kenden geen toeval; zij maten de wenschelijkheid af der verschijnselen;
zij keerden den tijd naar de voorbestemde getallen. Er waren wier schreef buiten
alle schreven liep: zij waren de noodlottige meesters der cataclysmen; de zon staat
in het midden: deze ontkennen de zon. - Daar waren ook de talrijke gordijnen der
wolken: ook zij behooren den lijdelijken wil der sterren toe. Er schatert een ster: het
dondert. De flits van den bliksem is een nijdige uitdaging aan hunne lichte en willooze
majesteit.
- “Al van mij!”
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En de zeeën wierden van glas. Over weiden van wier zag men dolfijnen weiden als
springende kalveren. Er waren roode boomen: zij droegen armen-bewegende
bloemen die dieren waren. Er waren visschen, als zilveren rivieren talrijk, die
wandelden. Er waarden visschen die, door drijvende bosschen, dwaalden in
eenzaamheid, gelijk menschen. Er was een tucht, die was eene vangende tirannij:
van nijdig-geniepige polypen die visschen en verjagen. Er waren de rijke walvisschen
die den eigenaar zijn van gansche vischsoorten: zij slikken ze in, en spuwen ze
nimmer-meer uit; zij gaan ademen in de boven-lucht, want in de zee stikken ze:
daar is het goed genoeg voor geringere. Er waren haaiën ook die dienaren
meêtronen. Er waren kleine visschen, handig genoeg om grootere visschen te
verslinden. Er was de zee-slang, waarvan er maar ééne is, en menschen verslindt:
er zwemmen als eene aardigheid menschen-riffen in zee, die meer of min grijnzen.
Daar wemelen ook beesten om gezonken menschen-schepen, die ze niet begrijpen,
en het zijn de minst-vervreemdbare schatten der menschen.
- “Al van mij!”
En Satan scheurde de aarde. - Het werd ineens een tuimel van dieren en
gewassen, een draf naar den afgrond van een brok heelal; het was ééne om-werping
van den tijd die plots in een grooten galm van verbazing gansche tijden verzwolg.
Maar beneden, daar was alles weêr ineens heel kalm geworden. De bosschen,
gedicht tot git; de woelige dieren in hunne leden geslagen van onherroeplijken vrede,
zij werden gekeerd in grond-stof van alle menschelijke nijverheid. Het verwerkte
verleden, in dezen schoot geronnen tot metalen, vergruist tot de ge-
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lijke korreling van steen, bouwde eene toekomst van strijdbare steden; geperst en
vervluchtigd tot gas, verzette het de werelden-zelf. Men hoorde Morgen zingen in
den boezem die Gisteren bevruchtte. Men zag Morgen zich tooiën met goud en
karbonkelen die waren stof geweest waar niemand om had getreurd. - Daar waren
aanwezig ook wie niemand heeft samen-gesteld, de enkelvoudige waarden die alles
zich-zelven danken. Zij zijn het nederigst, dewijl ze misschien het nuttigst zijn. Daar
waren de giffen ook. Daar waren de verborgen geneesmiddelen.
- “Van mij! àl van mij!” kreet Satan.
En nu zag ik de Menschen. Helaas! - Zij gingen voorbij. Zij waren wit van gelaat,
of geel; zij waren negers of rood als koper. Zij waren baardig of geen haar dat hunne
trekken verzweeg. Zij gingen gekleed of droegen gééne kleêren. Er waren die
schamel leken van aard, en de meesten deden uitdagend. Helaas, allen liepen zij
met hunne droeve driften om. Zij wisten niet dat deze ijdel zijn: zij speelden er meê
als met blinkende schervels glas, gelijk wilden met snoeren kralen, en de allerbesten
zooals vrouwen met hunne kinderen. Of zij wisten wél dat zij ijdel zijn: ze sleurden
ze achter zich aan als een mageren hond aan een touwtje; sommigen hadden ze
omzichtig verpakt, en voorzichtig; maar weest gerust: zij droegen ze onder hun arm.
Er waren er die ze verloren hadden gezet als onwettige kinderen; maar onwettige
kinderen hebben het zékerst instinkt, en daar zijn ook gedienstige zielen. Anderen
hadden het op zich genomen, hunne driften te beschamen: het waren zij-zelf die
uitgelachen werden. Daar waren er ook wel die
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er aan verbeteren wilden; zij onderzochten ze, deden ze open, prutsten er aan als
aan zorgvuldige rader-werkjes; maar dan vielen zij uiteen meestal, en ieder radje,
en ieder drijf-veertje werd een driftje op zich-zelf.
- “Alles van mij! Alles van mij!”, lachte vergenoegd de Satan.
Ik belgde mij. Maar, me-zelf bemeesterend vertelde ik:
- “Goed. Maar luister. Wanneer een sterk-gewapende zijn hof bewaart, zoo is wat
hij heeft in vrede. Maar als een daarover komt, die sterker is dan hij, en hij overwint
hem, en neemt zijne geheele wapen-rusting, en...”
- “Ach kom!”, zei Satan, die ijzer-klirrend schok-schouderde; “zóó ver zijn wij nog
niet! Zie maar liever eens naar beneden!”
En zie, ik zag.
Ik zag hoe zij togen voorbij in dichte Kohorten. Zij zagen den Satan staan, daar
hoog in de lucht, en zijn konings-gestalte in 't koken der avond-zon. - En 't waren
de rijken eerst in zware kleêragie, en zij toonden hunne schatten aan de dikte van
hun buik en de logheid hunner ingewanden. Zij zagen mij niet: zij konden den Satan
zien alléén: gulhartig en onbeschaamd juichten zij toe uit vette stemmen en handen.
- Toen waren het hunne minderen: zij wroeten om hun brood met wit-gewasschen
handen; zij dragen rijke-menschen-kleêren maar die wit-gesleten aan de naden zijn.
Zij zijn begeerig, en daarom dragen zij een hoed. Zij juichten niet, maar zij lichtten
hun hoed zeer beleefd. Men zag dat zij zich wendden tot malkanderen om te zeggen:
“Het is mijnheer Satan; toch nog altijd de machtigste, wat zegt
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u?” - En er kwamen toen drommen werk-lui achter hen aan, zooals wanneer fabrieken
ledig-loopen. Zij hadden zwarte smoelen, dezen, waar de oogen grimmig en
krankzinnig in stonden van valsche witheid. Zij hebben vuisten als bollen pek. Helaas,
ik heb ze deze vuisten uitdagend-gebald zien heffen naar God. Den Satan echter
liepen zij voorbij, hem nieuws-gierig bestarend. Zij verwachtten blijkbaar iets van
hem. Hij, hij knikte ze minnelijk tegen. Tóen bevolkten zij de luchten met gerucht
als klap-wiekende vogelen...
- “Hewel, wat zegt ge er van?”, spotte de Duivel. En toen hij mijne tranen zag en
mijn grief:
- “Ik weet wel wie ge zijt,” meende hij ernstig; “en gij hebt u trouwens niet
verborgen. Maar erken dat ik nogal machtig ben... - Welaan, ik zeg het u: al deze
dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallend, mij aanbidden wilt.”
Maar ik; maar ik...
Ik?... Hewel, ik geloof dat ik op dien berg de Zaligheden nog zal preêken...’
‘... ... ...’
- Aldus is Jezus mij verschenen. Hij kwam tot mij, aldaar ik lag, ter verwittiging, in
eenheid met God. Hij kwam in het kleed van boete en van rouw: het reis-kleed der
wegen die leiden tot deze herberg. Hij kwam uit de woestijn voor mij; hij kwam van
de woestijn, den tempel en den berg, dat ik zou wéten. Nu weet ik, en de paden,
en den strijd.
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Jezus kwam tot mij.
Tot mij; aan de nok van den ochtend.
En ook dien dag is voor mij opgeklaard.
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Laatste verbeelding
Het was de tijd van alle voldongenheden. Elke bestemming was volbracht: er moest
niets meer geboren worden.
Het Aardsche Paradijs lag in het goud des najaars als in de kennis zijner weelde,
die er het bittere einde van bedieden moest. Zoo was die weelde treurig geworden:
verarmd door de juiste wetenschap van het bezit. Nóg was hij schoon, de Tuin, aan
mat-gouden stammen en 't groene goud van de gladde grassen; aan 't dunne
wrikkelen van schaarscher geblaêrt en, hier en daar, maar dag aan dag
vereenzaamd, het loome gewicht eener jongste vrucht waar-omheen de heele lucht
verdichtte als om de koestering van eene laatste hoop. Maar er was waarlijk geen
echte hoop meer, want dit was de winter niet die alle hergeboorte verzekert: het
was het najaar slechts, 't verijlde najaar waarin geen leven meer zou open-bloeiën,
noch zelfs eene herdenkende pijn.
Het was het najaar om het Aardsche Paradijs, en 't Aardsche Paradijs had, met
dichte looveren en beteekenende paden, met omcirkelende wateren en den
beveiligenden stand van besluitende heggen, de beslissende omvatting verloren
die heet harmonie. De herfst had de tuin, ontbladerend, verwijd; de paden
overwoekerd met het onkruid dat de orde der seizoenen ontkent; de wateren
verborgen onder kleederen van dorre bladeren; de heggen doorzeefd als een
verrafelde kant: aldus op vér-gezichten geopend, beduidde de tuin reeds de
mogelijkheid van een angst. Want het is goed voor niemand's
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rust, dat hij te ver zie. Gelukkig: hier zou niemand menschelijks ooit nog komen.
Het Paradijs lag in het najaar, en den avond. Maar het was geen avond: het was
of de avond was onmogelijk geworden, omdat geen rust gebeurt dan uit
vrucht-barende daad. En alle daad was waarlijk nu al véél te lang voldongen, dan
dat nog zelfs herinnering leven zou. Neen, dit was avond noch een rust, zooals 't
geen dag en geen berusting was. Het had de troebele vaalheid van een vroegen
dageraad, maar die nu nimmer-meer tot dag zou klaren. Het was niets meer dan
ónbewustheid: het was een stand in de ijlte, geen verwachting, geen gelatenheid.
Dat najaar was een ijlte, in dien onwezenlijken avond. De dof-gouden boomen
stonden onbewogen en ijl; en er was zelfs geen waas, geen oversluiërend
herfst-waas over de mat-bronzen perken. De wegen lagen die, onverstoord, nergens
meer heen gingen. De vijvers lagen met de onaantastbaarheid van eenen dood,
van eenen doode boven aarde. Er waren nog alleen die laatste vruchten: zij vielen
niet eens meer af. En daar-omheen, verdund maar koppig nochtans als een oude
geur, bros en star als eene koorts, maar zonder één geluid noch, als het ware, een
beduidbare kleur: de lucht, de ledige lucht.
- Die, echter, rilde. Want: God wandelde door Eden...
De rust van den Zevenden Dag al-lang uitgeslapen; voldane genieting spoedig
beu, want wat beteekent genieten een Schepper?, wandelde God door Eden, en
de wemeling van zijn adem door de sidderend-losse blaêren. - o, Zijne gangen
verstoorden wateren noch wegen: die konden blijven Gode-onbekennend. Laat
hunne strak-
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heid aan stammen en plantsoenen: aldus heeft hij geordineerd, Hij tot bij het laatste
gebeuren de Orde-zelve, Zijne onontkomelijke deugd. Maar dat de blaêren wemelden
van Zijn onvasten wil; dat Hij zag eene teekening van Zijn wil in de onbestemde
oneindelijkheid der geopende ver-gezichten: Hij glimlachte, - het was goed.
God wandelde door het Aardsche Paradijs, al-lang van mensch en dier gezuiverd.
God wandelde door die leêge zuivering. De mensch die voortaan zélf zijn wezen
zou bedenken en de voorwaarden van zijn onderhoud, te midden van de rebellie
der beesten, die vreesden, en vochten voor 't éigen voedsel: helaas, het was goed;
het was de laatste noodzakelijkheid aan Hem-zelven, - aan God. Nu nog alleen hier
deze enkele vruchten, gerijpt voor niemand, en die van de eigen rotheid niet weten
zouden; het lengerhande keeren in woestenij van dezen tuin, dezen goud-wanigen
tuin, bij de bestendiging van star najaar en ijle schemering: weldra zou ook dít
vol-daan zijn, de schoot van alle zekerheid geëffend tot de onmetelijkheid van het
ónzekere. Zóó was het goed: het was nóódig.
God waarde door dezen tuin. Voor 't laatst. Er zou weldra op aarde geen
herinnering zijn aan Hem. Te beter...
Te beter. - Hij waarde. Er was de vroomheid om Hem van de onafweerbare
Engelen, die treurden om den ernst van God. De hemel rilde. Het was of God rilde.
o, Het was alles bij voorbaat bestemd geweest!: na-
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tuurlijk. Van op het punt in de onbepaalde ruimte, van op het stip in den ongemeten
tijd; van op het oogenblik en wimperen Zijner oogen dat God in de eeuwige
oneindigheid waar Hij, als de korrelen des graans in eene koren-maat verscheiden
maar zich-zelven gelijk, als de droppelen waters der zee veelvuldig maar één,
bewogen liggend bewoog; - van bij den vonk in Zijne gedachte dat Hij besloot
zich-zelven te buiten te gaan in deze stoornis van het Niet waardoor-heen Hij
verspreid was, zich te openbaren in de stoornis der vormlooze Gods-rust: de Orde,
was tevens besloten tot wat er onafscheidbaar moest van wezen als moeheid van
daad: dat hij zich verarmde. God verarmde zich in Zijne rust door Zich aan Zich-zelf
tot doel te geven, door Zich-zelven te worden Begrip, door in den Chaos den kern
te denken, te verdichten, af te zonderen van den Geest. Hij scheidde de Stof van
den Geest: Hij was van de Stof verarmd; de Stof was nu buiten Hem; Hij zag ze
roeren en hoorde ze bewegen; Hij kon ze betasten buiten zich. Hij werd Zich-zelven
zeker: het kostte Hem de Stof.
Toen, verlost, wààrde de Geest: het was de vrijheid. Het was de frissche vrijheid
door een losser, een bewogener, een bewuster heelal. Er kwam een beteekening
aan de ruimte, eene waardeerings-mogelijkheid aan den tijd, hunne eenheid kon
verscheiden begrepen. In dezen dageraad der wereld zwom de Geest, wandelde
de Geest, en blies hij. Hij blies waar hij wilde: hij was niet te vatten; hij kende geene
bestemming dan de zelf-gestelde; hij wijlde noch woonde dan bij eigen wil; hij koos
zich-zelven zijne huizinge. Hij had van zijne beperking tot zich-zelf de
onafhankelijkheid gewonnen van wonen: hij
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kon rusten in zich, en verblijven in anderen; het gaf vorm aan zijne heerschappij;
hij kon binden maar niet meer gebonden worden, dan waar hij aan den band toegaf;
dan nóg ontsnapte hij aan de slavernij der Stof.
Intusschen waarde hij, en hij koos zich en vestigde zijne woonst, en hij bepaalde
de woonst van de Stof. Dit waren beider rijks-gebieden: zij moesten, na het
rukken-uiteen, weêr gerustheid vinden in deze beperkende maar bevrijdende
afbakening. En de Geest ging wonen in zijne hemelen, gelijk hij-alléén voortaan
nog was God; en de Stof woonde in de andere hemelen, in de aarde, en in de andere
aarden. En der Stof woonsten waren Gode zichtbaar, en aan de Stof niet zichtbaar
de woon-steden Gods.
En toen schiep God de Zede. - Van uit de steile en kille, de doove maar
wonder-gevoelige ijlte waarin Hij bij afgetrokkenheid het liefst verbleef (en Hij rustte
in geene zetelen, maar Hij stond recht en scherp, en alle daad ontkiemde op Zijn
wil in den palm Zijner handen), van uit zijn diamant-klare en -harde woonste zag
God de brij der aarde, zooals ze lagen ongescheiden nog en door-één, en Hij zag
hare woestheid en de ongesteldheid van hare aangezichten. Zij lagen in nog
ongeboren duisternissen - want Gode-zelven was alles nog ón-onderscheiden! -:
duisternissen doorkneed van licht, een kloerie van duisternissen en klaarten, van
dik-donkere vormloosheid doorwoeld van onopgeroepen licht dat zich niet lossen
kon, niet wassen kon aan de oppervlakte of het spatte open in de onbestemde,
onbestendige peerlemoering van bellen, groote en kleine. Zoo waren der werelden
aangezichten vaal en wrattig, en 't was geen genezend licht dat ze zag. - En dik lag
ook het aange-
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zicht der wateren, vet-gezwollen van drabben als drenkelingen, het zwartste en
meest-kleurlooze nog want het diepst, en waar geen licht hoegenaamd bij wezen
of gedachte door geroerd lag. Zij lagen in haar aarde-verzade ijdelheid, onaangedaan
van roering. Zij waren ledig, want haar baaiërd óver-vol en al te zeer dan dat hij zijn
inhoud mocht kennen. - En door over-volheid even-leêg de hémelen der Stof; log
nog als doorweekten steen en ondoorschijnend; doorvloeid, niet van glooiënde
lichamen: zij waren onverdicht nog van vuur en vol zwartheid, maar van aarden
rivieren, van stroomen modder die aarde en water zijn. Gelijk een taaië deeg
doorknauwd van steenen, doorduwd van onvolvormde hardheden, lagen zij over
aarden en wateren die ze zogen op of door-stuwden met de eigen roeringen. En
zoo lagen dooréén en ongedeeld aarden, wateren en luchten; zoo was vermengd
en ongelouterd de deesem van het licht.
Maar toen zette God de Zede buiten zich; Hij verliet zich van zijne moraal; Hij
zette zijne Zede van Zich af als eene nieuwe verarming: al warend over het
aangezicht der wateren, daar blies Hij en scheidde Licht van Duister.
Nu zág men, en zelfs buiten God, zelfs buiten een onnoodig-geworden God, - nu
zag men wat deugdelijk was en ón-deugdelijk; het bruikbare van den Dag en het
ón-bruikbare van den Nacht; wat daar Vreugde kon zijn en het leed der Schade;
wat Goed was, in een woord, en Kwaad. Het licht-zelf moest zich bij ervaring
scheiden in goed licht en in kwaad licht; daar zou men duisternissen ondervinden
goed te zijn, en andere kwaad voor immer. Er was het milde licht der zon en het
genie-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

580
pige licht der zwavel; het geluk zou zijne duisternis kennen, en het ongeluk; en het
was goed alzoo.
En nu stond God in het licht: Hij was de luister van het licht. In de hoogste kim
van het tintelend licht, witter dan het licht en doorschijnender, van teêre rondingen
en schichtige lijnen gouden licht, blauwend licht aan zacht-glooiënde vlakken, stond
Hij, zeer hoog, smal, en naakt. Zijn gouden haar was van trillende stralen; Zijne
oogen waren sterren in het ochtend-licht. Hij roerde niet, doch waar de huiver van
den wereld-morgen voer over de ijle blankheid zijner huid, dan sidderde zij geheel
van zeven-kleurig dauw-geflonker. Zijn mond kon niet zijn een donkerheid in het
fonkelend licht: zijn rood was klaarder dan het wit van den ochtend. Zijn voeten
konden niet donker zijn: zij waren de schittering van 's lichts kimmen. Hij stond,
geronnen licht in het licht, gebondeld licht tot eigen luister, verbeelde schoonheid
van het licht, schoonheid aldus der orde, en der zede schoonheid. God, naakt en
licht: de zuiverheid der Zede. En Hij was blijde dat het goed was aldus, en dat Zijne
verarming aan de Zede de Schoonheid wezen zou.
- Vooral waar aan de onrustigheid de regel was geboren van den Rythmus. Weêr
gaf Hij Zijne rust op in den Rythmus. Van uit Zijne hoogte zond Hij Zijn adem door
het licht, en het licht ging matelijk dansen van Zijn adem; Hij zond Zijn adem al-over
het gelaat van voormalige duisternissen: hun nieuwe glansen wanken in gelijke
glooiïngen. Het was dag: Hij voelde onzichtbaar om Zijne kruin de draaiënde krans
der sterren; het werd een avond: om Zijne polsen zwierden de sterren fel, en wonden
wielende snoeren om Zijner voeten polsen. Er

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

581
zwaaide een wankende sluiër van ster-gewemel om Zijne leden. Van rijzende sterren
gingen Zijne oogen open en toe. Diep onder Hem, daar wentelden nu ook de wateren:
zij maten hun tijd met gelijkheid. Daar wentelden nu ook de aarden: zij wandelden
op den tijd naar de mate van den tijd. Er was een wisseling van gaan en keeren,
van doen en ónt-doen, bij beurte. En ook dàt nog was Zede, was verbeelding van
goed en kwaad, aldaar het vertoonde, bij beurte, het licht en het duister.
Meteen, en gevolg van den rythmus, had Hij bereid de scheiding der wateren van
boven en van onder; de wateren verdicht tot het strakke krystal van het uitspansel,
en de andere wateren gewebd over de aarde en die werden de zingende zeeën die
schateren en de dansende rivieren die in zilveren spoelen weven over de aarden,
droog-gespoeld;
Te meer dat Hij de maat bereid had in het spansel van den Hemel der Stof, en
scheiding van het licht in schittering van dag-licht en zoetheid van nacht-licht, tot
goede teekenen van gezette tijden, tot dagen en tot jaren toe: een groot licht en
vuur-bol voor den dag, een klein licht voor den nacht dat een bol is van witter vuur;
en vele kleine lichten verspreid over de onveiligheid der duisternis; aldus verzorgend
de orde van de Stof die scheppens onmachtig is, en deelend, uit Zijn vrijën Geest,
de Stof;
Te meer - en Hij ging liggen in het licht gelijk een arend over zijn broedsel, - te
meer dat Hij bevolken wilde met soorten tot een geestigheid der oogen, bevolken
met de scheiding der soorten en het sorteeren ervan tot hun onderscheiden nut en
bevoegdheid, de oorden en revieren aldus gewonnen op ordelijke ruimte. Reeds
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wiessen over droog-gespoelde bodems kruidekens stergewijs of als rozekens, van
verwe allerlei en de nieuwigheid der geuren, en de ontzaglijke kruiden die boomen
zijn met gescheurde schorsen, en de blinkende of beschaamde vruchten en het
zaad dat daar in was en blonk, Gods blijheid tegen, vanwege zijne bestendiging
door de wanden heen van de vrucht. Hij doorwemelde de wateren met levende
zielen die stuwen hen-zelf als pijlen vooruit; doorschoot de luchten van levende
zielen die ze doorroeíden als waren het wateren. Zoo waren daar de wal-visschen
en de kleine vogelkens die de mieren eten. Hij legerde in hunne kampen de mieren
op aarde, en in zijne weiden het vee, en waar zij hoorden, in bosschen of zoo, de
andere beesten. Zoo deed Hij met de visschen, en in zoete wateren, en in zoute
wateren, al naar het goed was voor hun mond. Hij deed het met de vliegende
vogelen: er zijn er ook die liever loopen, en zelfs voor de wateren bestemd. En onder
de soorten sorteerde Hij ze ook paars-gewijs: een mannelijk dier en een vrouwelijk
dier, en zij wisten het beter van malkanderen dan aan hun-eigen; de paren wreven
elkander aan met eene ruige huid en brieschten wild van een verlangen dat een
smart geleek; en paars-gewijs ook de visschen: zij zwijgen, maar zwemmen kop
naast kop en gapen zoetjes gelijkmatig; en de vogelen die bijten binnen elkanders
bek, en huilen smoorlijke zangen, waarna het wijveken wijzelijk eiërs legt. En zoo
was alles weêr eens goed. God zag het, en dat het goed was: het huis-houden der
wereld beredderd en geregeld. En... dat het stond geheel buíten Hem.
Het stond, geheel gescheiden van Hem: ook dat had

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

583
Hij bestemd. Het had de eigene, preciese en behoorlijke wetten, en zijne zeden
waren behoorlijk geheel; Hij had het zóó geregeld, dat het volkomen buiten Hem
om voort zou kunnen.
En God zuchtte een klein zuchtje. Hij lag als eene goede hen over haar broedsel:
Hij zoelde er over de zoetheid Zijner geheele en egale warmte, en dan... niet meer.
Weêr rees Hij: het was volbracht. De beesten en de sterren, zoo als zij waren en in
hunne volmaaktheid. Zij mochten Hem blijven ónkundig. Het was niet nóódig dat zij
Hem kenden. Hij had zich geledigd van hen, van zonnen als van wriemelende
insekten, van wateren en van bloemekens: het weze zoo, - zij zullen nimmer wetend
dànken. Zij zullen Hem nimmer danken: het ware niet naar behooren, want:
Hij heeft hun de beminnende Onschuld onthouden...
Zij zijn geteisterd met de slavernij van onontkomelijk goed en kwaad: zij zijn
beladen met Schuld, en mogen niet kiezen.
En weêr zuchtte God: Hij was veel lichter en ijler geworden. Wát nog bleef van
den veiligen, den overvollen Niet-staat dien Hij vervulde geheel en die Hem geheel
vervulde? Hij had geordend: Hij had al heel veel van Zich weg-gegeven.
Maar hij zag dat het goed was.
Want Hij behield Zich toch nog de beste beproevingen over...
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Adam schiep Hij de Onschuld in: Hij beproefde aan hem de waarde der Onschuld.
Toen rebelleerden zich de Engelen.
- De waarde der Onschuld was, dat ze, binnen den Rythmus die ook is in de
voortplanting, bóven de Zede mocht staan. Zij kon buiten de mechanica van goed
en kwaad. Zij kende ze niet, en wist niet waarom zij ze zou hebben willen kennen.
Zij stond voor den keus van kunde of onkunde, maar de gedachte aan kiezen was
niet in haar, zelfs buiten de wetenschap dat zij bij kiezen bestond of niet bestond.
Zij stond buiten de noodzakelijkheid van den keus: hij was geheel haar wezen, en
zij wist het niet. God wilde ze zich als een troost: ze zou Hem kennen en beminnen,
en daar was alle andere wetenschap volkomen overbodig bij. Hij hadde ze niet
kunnen scheppen naar Zijn beeld, en als een spiegel voor Zijn welgevallen, hadde
Zij hem gezien, beoordeelend of eenvoudig begrijpend, als mild een uitdeeler van
ook het booze. Hij liet het booze als wet, wijl nood, den minderen schepselen, zoo
ook den wereld-klooten die bij tijde en naar behooren moesten weten te spatten
uiteen: dat mochten zij wel weten als eene onontkomelijkheid, al zou het hun weinig
verdrieten; daarom kregen zij dispensie van den dank.
Doch Adam schiep Hij, en met de mogelijkheid van Liefde bedeeld; Hij schiep
Eva, en bedeelde haar met het Gevoel harer zinnen. Hij schiep ze daarenboven
bekleed met Onschuld.
Toen rebelleerden zich de Engelen.
- Zij hadden gestaan, zij de eerst-geborenen, de als van-zelf geborenen want zij
waren de zuiverste hoedanig-
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heden van den Geest, in eenheid met hem tot bij vereenzelviging, en niet dan
teekenen, dan de symbolen zijner vermogens; - zij hadden gestaan in hunne reiën,
in de negen-voudige rijzing hunner reiën om de doorluchte spil, om de zuivere naald
van licht die hij hief, die wies van hem in de oneindigheid der klaarte; zij hadden
gestaan om zijne koele en schitterende gestalte, te dansen hun matelijken dans op
groote glazen bollen die den dans was der Orde, dewelke was zijn glans. Zij waren
de Engelen, in hunne ijl-wapperende gewaden van alle teêre hemel-kleuren; de
wazig-witte en geurloos-reine, de Engelen onwichtig en zon-doorzegen, die waren
de spelen, die waren de muziek, die waren, in de vrijë oefening zijner macht, de
vreugde van den Geest; de kinderen die hem streelden en verweekten, bemoedigden
en maakten beminnelijk. - Zij waren ook de Aarts-engelen en zijne gelukkige
strijdbaarheid, de veer-kracht zijner ronde knieën en 't achterwaartsche rechten van
de dubbele halspees, zijn gulden wapenen en welven van zijn borst-kuras, zijn
stalen verweer en 't vecht-graag speuren van zijne oogen; de Aarts-engelen om
hem gezet in zijne veldheerlijkheid als tot eene blinkende hoede, uit hem gezonden
als flitsen van zijn zegen, als teekenen overtuigend van zijne onverwinnelijkheid;
zijn zegen tevens aan wie in hem geloofden, waar zij verzekerden zijn bijstand en
leidden tot hem als de veiligst-beslagene gidsen. - Zij mochten wezen ook de
Vorstendommen; zij waren toen dezen die hem gaan vooruit met klaroenen; zij
melden luide de komst van den Geest: Hij, hij draagt een dunzijden mantel van leliën
en roode rozen, en zijn glimlach bemoedigt; zij, ze zijn hem herauten met rijk-bestikte
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scapulieren; ze dragen de holle beukelaren waar hij na de overwinning op rijst; hij
kleedt zich uit: hij toont de ongekwetstheid zijner stralende leden; ze heffen plat het
hooge schild, zij: de menigten, verbijsterd-blijde, bestaren den Geest: hij staat de
allerhoogste. - Of zij waren, mede, de Machten; de Machten die kennis zijn en de
kunst; zij zijn bescheiden en van zedig-groene gewaden, maar zij ontwijken en
weêrleggen de verwijten, omdat zij weten de draag-kracht van alle hoop; zij meten
en leeren 't vermogen der daden, alwaar zij doen wijken den trots; zij berekenen en
bestellen de toekomst binnen de perken en vormen der mogelijkheid; zij scheiden
de veilige waarheid uit wat daar mocht wezen aan valsche verblinding der leugen.
Hun meester is de Geest in de uren zijner overwegende rust. - Zij leunen trouwens
ten schoudere hunner tenger-schoone broederen, de Deugden. Zij zijn, dezen, de
hóógere Machten, en wier hoogheid wordt door de Machten erkend;
doorzichtig-lichtend en onwrikbaar-hard in de lijnen hunner gedaante als zijn
diamanten, zijn zij Machten, verdicht en gelouterd tot de subliemste zekerheid. Zij
zijn het rood-stralend sieraad van hun meester: hun kleed is rood van hunne
wijsheidvolle liefde; zij keeren hun gelaat naar hem: zijn gelaat wordt kleurig van
het hunne; en zij zijn de eenige aan wie hij ontleent een gelaat. - En aldus mogen
zij worden Heerschappijën: de Heerschappijën van den Geest. De Geest blaast
waar hij wil: zij zijn het ongeweten richt-snoer; zij zijn het recht-hangende lood dat
hem naar beneden haalt alwaar hij zal verwijlen. Dààr dan deelen zij zijne genaden
uit; zij deelen uit, bij macht en deugd, te heerschen in 's Geestes naam; zij zijn de
sup-
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poosten der Onschuld: zij verleenen de rusting van 's Geestes opperste gaven. En
hunne stolen zijn geheel van goud: men ziet het, als men ze mag kennen. - Doch,
boven deze allen uit, zoo in wezen als plaats aan de dansende reiën; zelfstandig
geheel haast, en toch zijne trouwste knechten; de majordomen van zijne pracht
want zij hebben ze 't beste begrepen en hunne oogen blijven vol bedwelmingen: de
Cherubs en de Serafijnen, en de Tronen die wielende oogen zijn. Want dezen zijn
terug van alle wetenschap, en van het wankele profijt des wetens; zij hebben gaten
gekeken in de kennis: die gaten stopt men nimmer-meer, en zelfs niet met de
geweefsels des waans. Zij kunnen nog alleen aanbidden: het is hun over van genoeg,
want het vervolt hen zonder de mogelijkheid van leemten; hunne vlerken van
pauwe-veêren, zij zijn vol oogen; zij zien, zien, zien, en wierden aldus de waaiërs
der genade; hun adem is de wierook aldus, aldus hun stem de klank in 't aangezicht
der genade. Zij gaan niet uit om te werken: zij zijn die blijven thuis, en aanschouwen.
Zij zijn nog oog alleen; zij draaiën en zij duizelen van oog te zijn; van den Geest
gescheiden, zuigen zij hem aan van oogen, stralen zij hem van oogen uit. Zij zijn
oog, oog, oog: zij zwijmelen van oog te zijn, en houden niet op, níet te willen
zwijmelen...
En aldus waren zij Engelen, deze allen, en elk naar zijn voortreffelijken staat. En
zij wisten natuurlijk niets van kwaad aan zich: zij waren een borst-weer tegen het
booze.
Maar kenden te beter de waarde der Onschuld, die was hunne best-begrepen
macht.
Doch, toen God Adam schiep, en hem schiep On-
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schuld in al zou hij 't voorloopig niet weten: toen ging door Gods hemelen een gegons
van der Engelen verontwaardiging. De lucht klonk van 't gestamp hunner voeten;
zij klonk, bij wijlen, van eene uitgeschoten stem. Zij rebelleerden zich: God, te eigen
liefde-behoeve, deed waarlijk te veel aan genadig-zijn dezen, die was van stof en
zich voort zou zetten in hem-gelijke kinderen. Dezen Adam, een dier, gewerd eene
gave die hij niet eens waardeeren zou, daartoe van begrip onthouden. Wat kon hij
hebben aan onschuld?: niet eens dat zijne liefde kon worden de vurige dienstbaarheid
der hunne. God miek het hem, ook aan liefde, àl te gemakkelijk. Zij, de Engelen, zij
rebelleerden zich: het was ter Godes wille, en Hem te roepen terug tot Zijne
waardigheid.
En - zoo kenden zij den Hoogmoed. God zag zich verplicht, zich-zelf den
Hoogmoed te openbaren. Hij beging de eerste afscheiding aan wezens die der
loutere aanbidding waren bestemd: de nijd der Engelen dwong Hem, ze met
Hoogmoed te slaan; Gods goedheid werd van den Hoogmoed kreupel; Hij liet de
krankheid toe der hoogste deugd, Hij schiep den kanker der diepste nederigheid.
God verarmde zich, en ditmaal in het innigste wezen, ditmaal ten behoeve der
kinderen van Zijn hart en waar Hij mede in liefde gemengd zou wezen, - Hij verarmde
zich van den geboren Hoogmoed. Voor 't eerst zou de Onschuld kiezen, den keus
aanvaarden die God haar bood: helaas, de helft der Engelen verkoos den Hoogmoed
boven God.
De hemelen tuimelden de helle toe.
En God zag het, en zuchtte; Hij zag het, en zag dat ook dit goed was...
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In Adam schiep God de Onschuld die haar-zelf onbewust is.
En Adam wandelde met zijne Mannin door Eden, en de harmonische ordening
van Eden. Eden was rilde en neersch; de geur van Eden wijlde in Adam's baard;
hij zwaluwde tusschen Eva's borsten. Eden was jong als Adam en Eva; hij was wijd
als hun argeloos verlangen. Maar Adam ondervond dat daar niets ontbrak; zóó, dat
hij zelfs na weinigen tijd en bij voldoende ervaring niet de minste behoefte meer
had. Het was alles nieuw, en op de beminnelijkste wijze; maar hij merkte dat alles
op zijne plaats stond, en merkte dat zelfs haast niet, omdat alles stond op zijne
plaats. Hij was de ingeboren argeloosheid: daardoor wist hij, met de aangenaamheid
van zijne gevoelens, nauwelijks van werkdadig genieten. Hij had alles te zijnen
gebruike; er was niets onder zijn bedwang. Althans, hij voelde het niet, aangezien
niets hem dwong tot heerschen.
Hij aanbad God: dàt wist hij met zekerheid, want dààrtoe had hij gekregen eene
uitzonderlijke Rede. Die Rede zeide hem de goedheid van God: deze spaarde hem
immers alle moeite. Niet dat hij vruchten had die waren smakelijk of de kille
kalmeering van een dronk; niet dewijl hij gevoelde de glijdende warmte der zon of
de gladde glooiïng vol koelte van Eva's knieën; niet vanwege den slaap die de oogen
verloomt en 't ontwaken dat de wereld opent: alleen de Vréde, die was zijn bezit,
was hem voldoende verzekering van Godes goedheid. Voldoende was zij in der
daad: God had hem zelfs bevrijd van den nood des jagens; hij bande de vrees, want
Adam die wist de dieren te kwijnen en sterven,
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kende zich-zelf, en in de gelijkenis van God, ónsterfelijk. Des aanbad hij Hem.
Hij aanbad Hem tevens vanwege de attentie der onderscheiding. God had hem
gezeid: ‘Geef de dieren een naam!’, en Adam had het langzame maar zekere heil
gekend van de Schoonheid uit te vinden. Het was zonder groot nut, maar des te
beter van gevalligheid. Dewijl hier alles fonkel-nieuw was en vergelijking onmogelijk,
was het hem volmaaktheid en van de Schoonheid einde en begin: aldus bleven
hem gespaard angst om de Schoonheid, twijfel, en zelfs nieuwsgierigheid om wat
ook buiten dit wellicht aan Schoonheid wezen mocht. Zij was bestendig als hij-zelf,
met hem geboren, als hij onverwelkbaar. Zou hij om haar geen zatheid kennen?
Maar volmaaktheid is altijd nieuw; hij had tijd om spaarzaam te zijn met ontdekkingen;
zijn genot was trouwens ook in deze lijdelijk; er waren geen prikkels die den weêrslag
wekken der beuheid; deze Schoonheid, in een woord, was gaaf, zijn oog gaaf, zijn
ziel gaaf en zeer vereerd van Godes vereering: hij was Adam.
En Adam aanbad God.
Hij aanbad God om der wille ook van Eva, die hem de zinnen had geopenbaard:
gebeurtenis! Maar zullen wij daarover spreken? Na korten tijd vond hij dit het dierlijke
te wezen aan hem. Hij verborg het dan ook liefst in de geurige ritseling der nachten:
het was er zelfs zoeter om, al zou hij dat niet bekennen. Hij aanbad er God om,
maar met het schaamte-gevoel eener lichte vernedering, hoe dan ook misschien
met eene zekere koorts. Dààrom juist aanbad hij koeler.
Heel zijn aanbidden was trouwens zonder vurigheid:
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hoe zoude God aan Zich-zelf hebben gestoord den vrede? Men juicht niet om het
bezit van handen; men stort geen tranen, in een Aardsch Paradijs, om een hart dat
klopt. Men kent geen vreugde dan na gebeurelijk verlies en den kans van
weder-vinden: nog nimmer had Adam het minste verloren. Hij had wat hij had, op
natuurlijke wijze; het had hem nooit ontbroken, zoodat hij nooit had gekommerd om
de mogelijke waarde ervan. Hij was Adam: hij had, behalve alles buiten hem, zijn
azuren lijf en de tien-plooiïge huid over zijn zachte ribben; hij had zijn malschen buik
die warm was langs binnen; hij had zijne harde maar roerige dijën; hij had het losse
spel der teenen aan zijne voeten. Zijne armen waren zoo gemakkelijk dat hij er nooit
aan dacht. Nooit had hij zijn hoofd gezien, en het was of hij het altijd zag. Maar Eva
zag hij altijd: zij was zijne dankbaarheid om hem-zelf; zij was zijn beste kracht in
haar bepulverde dunheid; zij was koel als eene bron en zij was heet gelijk niets; hij
was dankbaar om haar: hij betastte de kuiten zijner armen. En hij wist dat hij ook
Eva had van God: hij dankte dan ook God. Maar - God zou het hem niet afnemen...
- Waarom moest hij God dwíngen het hem te nemen af? Omdat de Begeerte het
steeds op de Rede winnen moet.
Eva was de Begeerlijkheid, en dààrom had God ze geschapen. o, Hij wist immers
alles bij voorbaat! Maar de Begeerlijkheid zou wezen het laatste experiment; aan
de Begeerlijkheid zou God Zijn laatste geduld verliezen. Zij was de laatste
spaarzaamheid van Zijn onwelkbaar goed-zijn. Zij opgegeven, zij begeven was Hij
berooid
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van alle erkenning. Hij zou thans wezen naakt geheel, er was niets meer dat dezen
van geest nog verder van Hem hadde scheiden kunnen. Helaas, hij was rijk nog
alleen aan zijne verarmende ervaring; Hij was naakt: nog méér was Hij verlaten.
En tóch gunde Hij Adam de vraag: hoe, deeltje van 't heelal, ben ik er niet van
gelaten slaaf of gebiedende meester, in plaats van tusschen beiden iemand die
maar te nemen heeft of te laten, zonder weêrstand of wil? - want het was de vrage
geweest van Eva, hoe haar meester, dien zij beminde, om reden harer liefde juist,
de ordenaar niet was der wereld, en alleen een lui genieter.
Hij gunde hem de tweede vraag: als ik de gelijkenis ben van God, waarom dan
niet aan scheppen Zijns gelijke, en niet Zijn mede-schepper? - want Eva had gezegd:
ik zou niets kunnen zonder u; maar waar gij zijt mijns gelijken, dààrom kan ik al wat
gij kunt, en wij kunnen het sámen.
Hij gunde hem de derde vraag: alles om mij is goed, en het is goed om mij. Ik
belijd het als goed, want ik smaak het als goed, en ben er trouwens God dankbaar
om. Maar is daar dan niet ànders dan goeds; niets denkbaars dat niet goed zou
wezen? Dan kent God het, natuurlijk, en... verzwijgt het mij. Ten onrechte, aangezien
de waarde van het goede er natuurlijk zou door rijzen. Hoe dan ziet dat niet-goede
er mogelijk uit?
- Op dat oogenblik bood Eva hem den appel...
En God, de vader, vermocht nog alleen, den Engel-Bewaarder te binden als een
slaaf aan den twééden Mensch...
... ... ...
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En nu was het de tijd van alle voldongenheden. Elke bestemming was volbracht: er
moest niets meer geboren worden, dan - het uitzicht op een alles-vernielenden
zond-vloed...
Eenzaam geheel in Zijne groote gewaden, want zelfs verlaten van Adam's
schaduw; arm tot den bodem des wezens, want alles begeven dat wereld en wezen
van Hem scheiden, wat Engelen als Menschen van Hem afkeeren zou:
onnoodig-gesmade dank van dieren en sterren, Hoogmoed en Kennis die zuiveren
zouden alle gedachte die hunkert naar God, - zoo waarde God door het Aardsch
Paradijs dat in najaar bestendigd lag, voorloopig, en in den avond die zelfs geen
avond worden wou.
Hij waarde. De hemel rilde. Het was of God rílde.
Maar Hij wist dat Hij zonder deze armoede de armoe niet bewerken zou van wie
Hem nog waardig kon wezen. Hij stelde Zijne goddelijke armoede als teeken der
bedenkenis, alsdat Hem alleen Armen nog zouden bereiken: armen aan geest en
armen aan boosheid, armen aan vreugd en armen aan erkenning, armen aan vrede
en armen aan àl.
Hij had alles de wereld ingegooid, dat moest wezen de gods-proef; alles wat hij
hadde kunnen bewaren in de veiligheid van het Niet. En waarlijk, Hij hadde er niet
veel bij verloren.
Maar zóó had Hij dan toch der wereld den los-prijs geleerd. Nog eenige practische
lessen: Hij zou ze, Hij de goddelijke berooide, geven in 't voorbeeldig-gehavende
kleed der menschelijkste ellendigheid.
Daarna...
Daarna - moesten zij het maar weten!
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Beginselen der chemie
Aan
Johan de Meester
Deze proeven van Scheid- en Wissel-kunde
MDCCCCXXV
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Verwittiging
Vóór den drempel van mijne, anders blinde, woning, heb ik een slibbigen hof laten
aanleggen, die den ganschen dag door is bewandeld met de paars-knobbelige
woede van kalkoenen, met casuaren die hun helm bewijzen aan twee dikke teenen,
met de onpartijdige verdeeling der hoender-pooten, met de rollende schuring der
zwijnen, met het lid-teeken van schapen en de vijf-voudige stigmaten van een
paarden-hoef, en zelfs met de volheid van mossels die schijnen te klapper-tanden
van honger.
Als nu de menschen mij komen bezoeken, denken zij, dien ten gevolge, mij bij
voorbaat te kennen.
Maar zij vergissen zich.
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Inleiding
In voto
Gij die geen woorden zegt al zijt Gij het Woord;
Gij die geen angelen uitwerpt, doch waar ik mijn bek aan haperen wil, opdat Gij
mij uit de oorspronkelijke wateren heffen zoudt in de stikkende lucht;
Slechte visscher die Ge zijt;
ik, overmoedige visch;
Gij de eter zonder honger en ik het vleesch dat geen doel heeft dan Gij;
Gij, Ster, en ik, ster, en wij wentelen om elkander, en wij blijven op een zelfden
afstand;
Maar ik wentel om U met nadering-willende dringendheid, en misschien laat het
U onverschillig;
God die zijt zonder mij;
En ik die niet ben zonder U;
De wereld loopt vol volk; maar ik ben eenzaam.
Maar Gij zijt toch ook nogal eenzaam.
Er is feitelijk niets zoo gemakkelijk, dan te begrijpen; gij kent de raderen en bezit de
drijf-kracht. Gij weet de geledingen van God en het middel om ze in beweging te
brengen.
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Want uit der eeuwigheid zijn de menschen mild met hunne ontdekkingen,
uitwerpselen als deze zijn.
- Maar iets anders is, u-zelf uit te drukken buiten overleveringen en het is gevaarlijk
voor de menschen. Bevoorrecht door God, lijdt gij onder het voorrecht, Hem ánders
te kennen, en onder den dwang Hem ánders te verwezenlijken.
O Beeld, Uw beeld te ontvangen.
Maar o Smart, dat het Beeld zich aan u niet erkent.
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Kennis der grondstoffen
Zelf-kennis
Een man, die trouwens moeilijk buiten een zeker gedruisch kon, placht te roepen:
‘Ik ben onsterfelijk!’
Toen nu de dag van zijn dood gekomen was en hij voelde dat hij ging sterven,
zei hij, niet zonder overtuiging: ‘Gij ziet wel dat ik onsterfelijk ben!: ik leef nog.’

Verplaatsing
‘Ik heb als moeder nooit anders dan eene tante gehad, mijne zuster is nooit geweest
dan eene half-zuster.’
Aldus zuchtte de man, die veel geld verdiende aan eene speel-tafel.

Levens-verzekering
- ‘Sluit uwe waarheid op in eene brand-kast: het waarborgt hare waarde en verzekert
hare beteekenis.’
Ja maar, ik deed het, en, tot meerdere veiligheid, smeet ik den sleutel der
brand-kast over het muurken.
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Toen ik echter, zekeren dag, mijne waarheid wou verkennen, moest ik naar den
sleutel gaan vragen aan mijn buur-man, die hem nimmer gevonden had.

Wisselkoers
In dat Arabië was een man, hiet Ali, die juweelen bezat en hield van ijs-water. Des
wisselde hij zijne juweelen uit tegen ijs-water.
Maar op zekeren tijd hield hij niet meer van ijs-water.
Toen kende hij de waarde van zijne juweelen.

Het begin
Deze melaatsche had, te zijner genezing, het aardige middeltje verzonnen van het
gebed. Derhalve bad hij.
Toen zeiden de menschen: ‘Het wordt erger en erger met hem!’
Maar hij: ‘Wat ben ik weêr beter vandaag!’.
En den dag, dat hij sterven ging, sprak hij tot zijne goede moeder: ‘Gij zult zien:
morgen ben ik genezen.’

God
Er was een zóo groot licht, dat zoo goed als iedereen 'lijk blind werd geslagen.
En toen was daar iemand die uitvond, een lantaarnken aan te steken om het licht
te zien.
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Een man had zoo danig veel gedronken in zijn leven, dat hij niet meer zat kon
worden. Hij kwam aan de herberg God, hij dronk er, maar hoe hij dronk, hij werd
niet zat. Hij heeft zijn mond toegenaaid, met de hoop dat de onleschbare dorst hem
zat zou maken.
Maar zelfs de dorst maakt hem niet zat.
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De dood
Terwijl ik zit te schrijven, ploft plots, met een kort en dof knalletje, van uit de hooge
lamp een vliegje op mijn papier. Het valt; ligt een klein oogenblik als dood; gaat
daarna met pijnlijke vlugheid rond-draaien. Zijne zes pootjes zijn, bij het zwieren,
als de schroef, heel hoog, van een aëroplaan: een ijle grijzigheid, die
haast-beangstigend de lucht door-wielt. Maar het diertje valt weldra stil. Ik zie dat
de zes pootjes, de draad-pootjes met de hoek-harde geledingen, stijf-op gaan staan
uit één klein vlekje van het keurs. Zij snokken met drie korte gelijke stuipjes, en
worden dan weêr strak. Zij blinken als oneindig-dunne staafjes git. Het keursje, het
gespannen boven-lijfje dat zij als stralen van eene zwarte en schrale ster ontspruiten,
is grijs als eene zalm-huid, en rozig. Het is stekelig als het harnas van eene zeekreeft.
Maar het onder-lijfje, het spoele-schoone onder-lijfje is als een garnaaltje, dat
krinkelen zou in het kokend water waar men het in dompelt.
Want het onder-lijfje beweegt. Het gaat traag op en neêr als een signaal. Het
keursje ligt onroerend op den rug, op het harde schouder-stompje der vlerken. De
vlerken zijn uitgebrand. Er blijft alleen de hooge gebogen schouder-rib die drukt,
stevig, op mijn papier. En daaruit sprieten andere vlerk-vertakkingen, die uitloopen
op arme sprietjes, waar tusschen-uit de mica-glinstering van het vlieg-vlies,
geschroeid, gevallen is in nauwlijkszichtbaar stof rond om het vliegje.
Het beestje blijft liggen, en alleen zijn vleezig staartje

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

605
beweegt. Ik wil het helpen, en met mijn penne-stok tracht ik het weêr op de dunne
pootjes recht te zetten. Het doet zes korte en manke pasjes, tuimelt dan weêr op
zijn rug, gaat weêr rond-draaiën als eene dolle schroef. Maar die levens-nijdigheid
is van geen langen duur. Weldra blijft het strak liggen; zelfs het achter-lijf vertoont
geen beweging meer. Doch nu gaat het kopje zich rechten. Het knikt met korte
rukjes. Met koppige snokjes knikt het naar boven. Het komt mij voor dat beider zijde
de dik-bruine oogen schuin gaan puilen. Het snuitje, het lange snuitje met het
zuig-stempeltje, gaat overijld zoekend wapperen in de lucht. Eén oogenblik trekt
het diertje het vroom in; maar dan schiet het weêr uit, en het trilt, en blijft plots
recht-op staan, als een vlaggestok, de oneindige ijlte in.
De dunne pootjes bewegen weêr even. Zij vertoonen haakjes. Het is of zij in de
ruimte een traag en zorgzaam haak-werk ondernamen. Maar dat duurt ook al niet
lang. Eene naar-binnen-halende beweging; de teen-haakjes krullen naar binnen.
Het vliegje ligt thans onbeweeglijk. En wel twee minuten lang. Het gas-licht zingt
in de kamer. God, wat kan Uw tijd lang duren!
En dàn keert het beestje zich traag, als met eene vast-bewuste beweging op zijne
zijde. Uit het achterlijfje komt een dun wit draadje kronkelen. En dan - ik geloof wel
dat het beestje dood is...
- Ik heb eens bij eene, mij zéér dierbare, vrouw gewaakt, die ging sterven. Dagen
na elkander was haar strijd om het leven helsch. Daarna sliep ze haast twintig uren.
Toen opende zij hare oogen, en zei: ‘Nu ga ik
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slapen.’ Zij legde zich dan, met juist dezelfde beweging als dit stervend vliegje, op
hare zijde. Zij is niet meer wakker geworden...
Het gas-licht zingt halsstarrig. De geur der seringen door-balsemt bedwelmend
deze kamer...
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Over de liefde
Ter beschaming van God, of althans tot ontkomen aan elken blaam, wierp deze
man zich in het leven als in een nacht-zwarten baaiërd.
En het teeken van zeven vrouwen verklaarde bij beurte zijn donkeren roes, en
hij huwde ze, en schonk haar zijn naam, en aanvaardde hare liefde als dappere
slagen in zijn volle gezicht.
- Zoo was hij de man van vrouwe Trots: zij heeft een vleesch dat hard is, koud
en rood als gebakken aarde. Ha, thans zouden armen en gedweeén het weten wat
de hoogheid is van een bevoorrechten geest! Zij zoende hem, zijne vrouw, van hare
marmeren lippen; zijne vingeren gleden over de korrelig-kille stevigheid van hare
magere heup; hare blikken waren daggen in zijne blikken: dit alles en meer gaf hem
de kracht des misprijzens die maakt van een vloek eene gunst. Hij ging niet meer
uit, zelfs niet in de helste middagen, dan met eene zweep waaronder bogen
menschen en beesten; hij zette zich niet in zijne arduinen zetelen, of zijn hoofd bleef
recht 'dat hij niet slapen zou, want hij mocht soms vergeten zijn gezag. Bij dagen
van goed humeur smeet hij zijne schatten te grabbel, dat hij aller gretige vernedering
leerde zonder van zijne weelde te vermoeden het minste verlies.
- Toen juist was het dat hij, in de ijlte van een nijdigen vries-nacht zonder sterren,
de andere vrouw ontmoette die heette Gierigheid. Hare scherminkel-hand greep
ijzig de zijne uit de dikke duffeling van hare
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wollen kleêren. Ze zei: ‘Kom meê; ik ben het die al uwe centen heb opgeraapt; des
bemin ik u’... Zij woonden in een krocht van vele zalen: zooals hij niet meer van haar
lichaam vernam dan haar flets-vaal aangezicht en de oogen wier smeeking
uitdrukkelijk was als een gebod, werden er hem de deuren van ontsloten dan nadat
ze in hem had gewekt, bij geheimzinnige beloften, een drift als een grondelooze
honger. Zij schonk zich niet weg, maar zij rolden er op bergen goud die wel alle
geloof waren waard; op stapelen robijnen die waren gloeiënd als gemartelde liefde;
op esmeralden bedden, zerp als alle hoop; op dikke tapijten van amethysten die
met berouw vervullen als met den eêlsten schat. - ‘Dat alles is voor u!’, zoo zong
ze donker als het matelijk gonzen van verre en lokkende avond-klokken. Waarna
ze met harde sleutelen verlook hare zware deuren. En zoo zoude hij leeren van
onthouding voor zich en anderen het zorgvuldig-standvastige bezit.
- Een zomersche avond-schemering die scheen beladen met wijn-zwoelte zóó,
dat hij bij zijne drentelende wandeling duizelde en zijne vuisten waren heet en
gezwollen, zat op te breede heupen, tusschen de rozige zuilen aan den drempel
van een gesloten paleis, een naakt-blanke vrouw met korte vingeren vol groote
ringen. Hij zag ze, en er liep bloed naar zijne oogen. Zij, ze speekte op den bodem;
ze zei: ‘Ráka, geheel-ontzegger! gelubde rekel!’ maar zij hief hare opalen oogen op
die waren, met den weêrschijn van hare rosse haren en de groenheid van de lucht,
als bekers te vol aan diep water. Hij begreep haar, die heette Wellust, en stootte
zelf met zijne ellebogen de poorten open naar roode en zoele zalen. Het was zijn
tijd
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van hevigste razernij en angstigste zorgen. Telkens als hij, gebroken van lendenen,
zonk in de donzige peluwen, was 't 'of hij zakte in zwoel-onroerende meren, de
armen ontsloten der smachtende dood, o zijn oud en onbereikbaar verbidden, met,
tusschen zijn kloppende slapen, den bijtenden blik van God.
- Meer dan ooit voelde hij zijn nood en onvolledigheid: vrouwe Nijd, hij hoopte
het, zou hem van zijne zatte ellende genezen. Zij was over de veertig, schraal en
vol blanketsel. Zij waschte niet dikwijls hare handen, en hare voeten waren groot,
maar zij droeg valsche juweelen. Zij zeulde hem meê langs zuchtende winter-straten;
zij leerde hem turen, bij vallenden nacht, door de teeder-lichtende vensters der
gezette burgerij. Hij zag hoe deze diep en rustig wist te ademen en vol glimlachende
waardigheid, bij hare brillende bezigheid aan rekenen in groote boeken, bij haar
oog-luikend eten van roode en machtige stukken gebraad, en dan haar slapen met
zalig-open mond in breede en verige bedden. o, Te verpoozen, als zij, en zonder
droomen te snorken! o Verzoening van troostloozen ijver, van eeuwig-onbeloond
verzuchten! Hij kende thans ieders geheim: hij begeerde de treurigste, maar geen
genuchte ook of hij hunkerde ernaar als ware zij hem ontstolen.
- Reeds kende hij Gulzigheid: zij werd zijne vijfde gemalin. Uit vorige huwelijken
had zij eene lange tafel waar omheen vele fletse kinderen, die gezwollen van geel
vet, lagen te bibberen en schreiën van honger. Zijzelf zat hun eeuwig maal-tijd voor,
verlicht van druipende kaarsen. Want geen dag moest zien de magere dienst-meid
die, uren na uren, de meel-spijs plengde uit groote
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lepels in diepe borden, of kwakte uit pezige armen het slappe en spattend gehakt.
Steeds stond als gedegen kristallen hoog bier-schuim op de immer-gevulde tinnen
pinten. De festijnen duurden dubbele nachten. Door-ribde een veege ochtend de
venster-luiken, dan woog ze zuchtend naast hem in het huwelijks-bed. Maar nóg
had de middag-angelus niet geklept uit den zilveren toren, of zij schudde aan zijn
leden bij slappe handen, en: ‘Believe het u’, fleemde zij, ‘ontsluit me een blikje
sardijnen en kluts mij een paar eiëren in een pot wijn, wilt gij niet dat ik bezwijme.’
En hij hoorde dat in de kamer daarnaast reeds roerden de kinderen, en hij had het
visioen van een nest vol vette en wijd-bekkende merel-kuikens.
- Toen zei de magere dienst-meid tot hem: ‘Beest!’; zoodat hij ze uit ware
beschaamdheid tot zijne huis-vrouw maakte. Haar naam was Woede, en het huis
dat zij betrokken in de stad was zoo luid-schallend van haar, dat zij vanwege den
schout werden aangezet, in afgetrokkenheid te gaan wonen. Ik heb ze gekend, op
de naakte onrust der heide, in een huis vol scherven; en bij een weder-bezoek dat
zij mij brachten, verweet zij hem de zindelijke ongereptheid mijner meubelen.
Intusschen zeide hij mij dat hij gelukkig was. Hare schorsige knoestigheid liet hem
toe, aan haar al de geledingen eener vrouw te bezoeken; hare vele en verscheidene
galmen de volle schaal, met hoogten en laagten, der luimen te kennen van de vrouw.
Zij was schoon als een landschap van bergen, die zouden hebben bewogen en
gedanst. En het is als dusdanig dat zij hem beminde, met aanslagen van sneeuw
en van zon, en van blauwe vlekken schaduw die echter pijnlijk waren. De concrete
volledigheid van haar wezen
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was ruim voldoende om hem de vrouw in afgetrokken geheelheid te doen begrijpen.
Al leed zijn egoïsme aan gebroken tanden en een trommel-vlies dat van hare
schreeuwen gescheurd was. Zoodat hij eindelijk van haar afzag, om te leven in de
eigen afgetrokkenheid.
- Hij vond ze in de woning van eene vrouw die hij bij gegeven volmacht heeft
gehuwd, want in feite heeft hij ze nooit gezien, en die heette Luiheid. Gewettigde
zucht naar de rust, die de overwinning gelijkt. Zich-zelf te vinden in het diepst van
het eigen ingewand, om wellicht er God te ontdekken... Hij heeft zich, in de
afwezigheid eener eigenlijk-problematische vrouw, de schrappende algebra opgelegd
der negeering van alle wereldschheid; hij heeft zich, als in een goed-verlichten
graf-kelder, gevestigd in het zich-zelf-onderzoekend vernuft; hij is de wever geweest,
die van alle weven afziet om, gezeten vóor een onwerkzaam getouw, en dat hij zelf
niet hanteeren zou, de draden te tellen der anderen aan schering en inslag, en na
te gaan de haast-heldhaftige verwikkeling die in het doek geworden was, tot
nauwbespeurbare bloemen en bladeren, festoenen en ornamenten. Dikwijls heeft
hij zijne oog-schalen moeten betten met het eigen speeksel om zich bij dat
bedrieglijke cijferen niet te vergissen, en het is weldra voorgekomen dat hij ettelijke
malen daags in slaap is gevallen uit loutere oplettendheid; en dat alles was als het
zegenende werk zijner eêga. Want afwezig was zijne vrouw nu juist niet: zij was
alleen onzichtbaar. Zij was ergens, men weet niet waar, omdat het overal is. Zij was
verdeeld door heel de woning, als een gas, dat eerst prikkelt en daarna verloomt.
Zij was niet te wegen maar ook niet te loochenen.
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Zij was de tegenwoordigheid die men uitdrukt door nul: aldus was zij
vermenigvuldigend en de eenheid doodend. Zij was de joviaal-vernietigende, onder
eene diaphane maar logge veelheid. En aldus ging deze man zich pletten voelen
als door de zwaarte van een nauwelijks-zichtbaren Melk-weg.
Toen ging hij begrijpen dat hij zelfs den zin van het Leven ging verliezen, om niet
te spreken van God, die den Melk-weg onbegrijpelijk heeft gemaakt. En hij is
teruggekeerd tot zijne eerste vrouw, heette Trots. En dan bij de tweede, heette
Gierigheid. En dan bij de derde, en de volgende. En tot zelfs bij de met
onmacht-slaande zevende, die Luiheid heet, en de onverwoestelijk-machtigste is.
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Over de goedheid des harten
De Vader sprak met eene overtuiging zonder toorn, en die de Moeder trof te dieper:
‘Ik zal hem niet langer dulden onder mijn dak noch erkennen onder mijne kinderen,
zoolang hij mijne zorgen niet beloont door zijne werken.’
De moeder antwoordde: ‘Maar gij weet toch dat hij maar een onnoozelaar mag
heeten!’
Doch de Vader: ‘Deze onnoozelaar heeft zijne volle vijf zinnen. Hij heeft geene
onachtzaamheid om het brood, en drinkt daartoe bij gulzige teugen de lucht als uit
den kelk der leliën. Ik heb wel gemerkt dat zijne oogen de liefde zien. Zijne ooren
weten al de sterren van den nacht, en zijne vingeren reeds het koude fluweel van
de eigen dijen. Langs zijn neus bedwelmt hij zijn binnenste hoofd met den geur van
dauw en insekten, van het meisje dat voorbij gaat zoogoed als van den warm-open
oven. Maar daarbij blijven zijne handen ledig en droog als de schaal van okker-noten.
Ik zeg het nogmaals: er is geen plaats wepel voor hem in mijn huis, tenzij hij ze
vullen kan met de vruchten van zijn arbeid.’
De moeder dan heeft zijn paksken gemaakt, terwijl zij behoorlijk zuchtte. Een mik
en eene verborgen flesch wijn, een hemd en wat zwachtels voor de zeere voeten;
een veel-talig woorden-boekje zooals bij reizen onontbeerlijk is. De gele jongen is
heengegaan in den nacht, zonder te wachten op ouderlijke zegeningen. Want hij
had het voorgevoel dat zulke zegeningen verkeerdelijk
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konden uitvallen: was de reis hem niet opgelegd als de straf om zijn, trouwens niet
meer argeloos, genieten?
Hij is gegaan langs de laan, tusschen de boomen die eene dubbele lijn schrijven
rondom de wereld. Aldus ging hij te halven der wereld, die lag aan zijne linker-hand
welke zijn pakje droeg, en aan zijn rechter-hand met den stevigen doornen-stok.
Hij ging door dagen en door nachten, at van zijn brood, dronk met omzichtigheid
van zijn wijn, en deed den eersten daarop-volgenden Zondag zijn zuiver hemd aan.
Hij keek rondom zich, met gehoorzame aandacht, naar werk uit; maar zag dat
iedereen zijne bezigheid had, die de zijne uitsloot. De smid galmde van zijn hamer;
de wever ronkte van zijn getouw; terwijl de boer wiegelde van zijne schuivende
hegge en, in ieder huis, de moeder van het klutsen der grijnende kinderen. Aldus
ging hij, en wist niet wáar te blijven met de hulp van zijne handen.
Tot hij op zekeren avond van groen en vaal brons en van melkig glas - het was
in een najaar, - aan den zoom van een beuken-bosch een man vond liggen in de
krampen. Zijn mond kreunde, die kwijlde. Golvingen gingen door den wand van zijn
nogal vetten buik, als aangeblazen, van binnen, door een wind-god. Armen en
beenen, die worstig leken, waren onroerend gestrekt, als op het kruis waar de apostel
Andreas aan bezweek. Doch er was die vlugge buik, er was eene tragere borst die
hoog stond als het harnas eener schild-pad, en, om den zwarten mond heen, het
aangezicht als eene maan van wit vleesch, met de half-geloken oogen der echte
maan en haar paars-toegenepen neus. De arme, gele jongen naderde, want hij had
het besef dat hij een doel had gevonden.
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Hij knielde in het slijk; hij luisterde naar het kreunen der woorden; hij bleef niet lang
zonder te weten dat zij luidden ‘Honger’. Dan heeft hij zijne bezaatse ontgespt, en
er zijn laatste stuk brood uit gelangd, terwijl hij zeer goed de bediedenis van deze
hem nieuwe daad besefte. Uit de korst hebben zijne vingeren de reeds korrelige
kruim gepeuterd. Deze heeft hij gestort in een zwarten maar weldra gulzigen mond.
Toen de knabbelige man waterig-smachtende oogen opende en moeilijk naar hem
heeft gedraaid, heeft hij ook de donkere korst gepulverd tusschen zijne hard-droge
hand-palmen. Hij heeft ze gegoten tusschen de lippen als in den trechter van een
kweern. De mond bleef gapen: hij heeft om zich heen de blauw-glimmende,
bruin-houten nootjes der beuken gegaêrd, hun prisma gepeld en hun olie-vruchtje
geschoven tot op de dikke tong van den man, die begreep en naarstig ging aan het
kauwen. Het duurde zoolang er beuke-nootjes waren, vele stappen in het ronde.
Toen viel de mond weêr open, en het medelijden van den jongeling groeide naar
de mate van deze onverzaadbaarheid. Een beek zong zijn zilver in den avond: de
jongeling ging er plukken kers. Hij voedde thans den man met overvloedig kers,
aan dichte bossen. Tot daar opeens de etende zijne verpaarste lippen opeen ging
persen als de ijzeren lippen van een nijp-tang. Om ze echter, na een geweldige
ebbe des buiks en heftig klutsen, naar achteren, naar voren, van den kop, krullend
te openen op een dik-vloeiënde braking, zóó daad-krachtig uitgevoerd dat ze ging
spatten tot op het zorgelijk-geneigde aangezicht des jongelings. Dat duurde een
angstigen tijd. En toen hoorde men heel duidelijk in de avond-stilte het woord:
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‘Honger!’ Waarop de jongeling begreep dat zijne eerste barmhartigheid gevoed had
de Gulzigheid.
Hij stond op met eenige schaamte om zijne vergissing. Die schaamte ware
wroeging en wrok geworden, indien de nacht niet vol was komen te staan met
hoop-rijke sterren als het bezit van groote diamanten. Hij voelde zich verlicht, en
niet alleen van zijn laatste nood-druft. Hij kende een holte aan zijne maag, maar
eene holte, eene kloppende, in zijn hoofd, gelijk een klepel van licht.
Heel den nacht liep hij op zijne dauw-kille voeten, die veerden. De dageraad
bracht hem als aan den zoom der wereld: hij had het bosch verlaten om te staan
vóor eene zee van lichtende en roerende melk, vol vloeiïng van gele en groene,
blauwende en rozige gensters die verschoten en smolten. Er was eene natte koelte
over zijn aangezicht, alsof God het waschte. En hij zou deze oneindigheid
doorwaden, zalig tot in zijne dikste spieren; toen hij met eenig spijt bemerkte dat hij
niet was alleen. Heel dicht bij hem en even achter hem aan stond, tegen den laatsten
boom des wouds eene vrouw geleund, en eene oude. Zij was mager en dor, en de
nieuw-geboren ochtend had blijkbaar geene macht op haar. Hare leden, strak als
doode takken, stonden in slonsige kleêren. Een verlept-blauwe schort boog in
tusschen hare uitstaande dijen. Boven een verrafeld-wollen omslag-doek waarin
gesmolten was hare borst, rees grijnzend maar nauwroerend een hoofd van
doorkorven en bemost hout. Achter haar aan haakten hare knekel-vingeren in de
schors van den eik. Het was of eene verbijstering haar aan dien boom gebonden
hield. Rood en groen rolden hare oogen,
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die naar binnen gekeerd, niet meer kijken konden. Hare paarse lippen bibberden
als van een haastig gebed dat gestaêg van den eenen mond-hoek naar den andere
reisde. Toen had de jongeling het besef dat hij deze geteisterde moest helpen, en
hij ging haar, niet zonder schroom, vragen, waarmede hij haar helpen kon. Zij
antwoordde uit heel den put van haar lichaam, dat beefde als van dravende koorts:
‘Gij ziet wel dat het van den dorst is, als het u belieft!’ - Hij herinnerde zich zijne
zuinige flesch wijn, die nog maar ten halve was leêg-gedronken. Hij langde ze
voorzichtig uit zijn knap-zak. Hij wilde ze heffen tot aan haar klapperenden mond.
Maar toen greep zij ze zelf tusschen hare korstige handen; zij duwde den hals der
flesch tot bij haar keel-gat; zonder eenig slok-geluid te vernemen, zag de jongeling
zijn wijn verdwijnen, in éen oogenblik tot op het laatste dropje, zoodat hij verschrikte.
Maar reeds had de oude de flesch met een vloek tegen den eik aan scherven
gesmeten. Met maaiënde beenen, met wiekende armen had zij zich op gang
begeven. Zij had een lied aangeheven dat geene onderstellingen toeliet, dan dat
zij schromelijk zat was. En zuchtend zag de jongeling dat zijne goedhartigheid niet
dan de Dronkenschap had gelaafd. Hij zuchtte, omdat hij wist hoe zijne goede
moeder die flesch gestolen had, buiten het weten zijns vaders, uit het zand van een
kelder-hoek. Hij zuchtte, want ook hij had nu een ochtend-dorst in zijn mond, en hij
had de plaatsen verlaten waar de bronnen zingen. Er kwam een loomte in zijne
kuiten, en hij was bedroefd. Een priem van honger flitste door zijn buik. Hij voelde
de gezwollenheid van zijne polsen. Eene ontreddering rees in hem. Hij had
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geen troost meer dan zich te strekken plat op zijn buik.
Aldus vond hem, laat in den namiddag, het ontwaken. Hij hief zijn hoofd in het
goud van het uur. Verkwikt, wilde hij geen geheugen meer hebben om wat hem
overkomen was. Hij rees aan zijn goeden gaan-stok. Hij wandelde. Aan den rand
van een dorp, over de haag van een boom-gaard, schonk een perelaar hem drie
schoone vruchten. Hij had nog juist honger en dorst genoeg om niet te gapen van
verzadigdheid. En hij gevoelde zich gelukkig.
Of de vorige nacht-reis te veel uitstaans van hem had gevergd, dan of deze avond
zwaarder was dan andere: hij liep, langs zwijgende schuren of blaffende
kettinghonden, in de schaduwen der dorpen of de gladde ijlte der velden, geene
vele uren meer zonder zich lastiger te gaan gevoelen aan moeheid. Midden in een
weide stond, om haar hoogen paal, eene hooi-mijt gewonden. Hij kroop erin en
maakte er zich zijn nest. Weldra sliep hij in de kriepende geuren. Aldus verliep een
zwoele nacht, die echter niet al te lang was. Want nauwelijks had hij, als in een
droom, binnen de verdooving van zijn dichte leger, het eerste en nijdige kraaiën der
hanen hooren naderen, of een aanhoudend snokken aan zijn voet, die buiten de
schelf was blijven steken, deed hem den veldwachter vermoeden of een
weinig-geduldigen pachter. Zijn eerste gebaar was, met een tegen-ruk zijn been in
te trekken en dieper te kruipen binnen zijn polk. Maar, ontwaakt, voelde hij in zijn
hoofd de drukkende warmte der droge gras-geuren. Hij liet zich dan ook naar buiten
glijden, stond op zijne verzwaarde voeten, en zag vóór zich een man die, in den
veegen ochtend, opalig-naakt
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was tot onder zijn vet-gespannen buik. - ‘Wij hebben in dezelfde afspanning
gelogeerd’, lachte de man, ‘met dit verschil dat het van mij den eersten keer niet is
dat ik hier mijn intrek neem.’ En na een ernstig oogenblik van gefronste
wenk-brauwen: ‘Het geeft mij rechten op u’, sprak hij. - De jongeling zag zijn grooten
baard die rood en blond was; hij zag eene verkleurde broek, die vet-stijf stond als
zeil-doek; maar hij zag vooral dien blank-blooten romp in zijne zes-voudige,
vier-hoekige verdeeling waarvan het effen-rijzende licht de heffing met paars
beschaduwde. De man zag hem eveneens aan, niet zonder oolijkheid rondom zijn
breeden neus, en zijne grove rechter-vingeren speelden door de rosse vlok die van
zijne borst afhing. - ‘Waarom doet gij uwe kleêren niet aan?’, vroeg de jongeling,
die eenigszins beschaamd was. ‘Omdat het najaar is’, zei de man; ‘tegen het najaar
ben ik telkens door mijne boven-kleêren heen gesleten. Wilt gij een patat of twee?’
Hij groef met zijne knoestige handen een putje in den grond, lei er aardappelen in
die hij langde uit een zak, bedekte ze met wat hooi uit de mijt, stak er het vuur aan
dat hij blazend aanhield. Een reuk rees. Zij zaten tegenover elkander en aten. - ‘En
nu’, zei de naakte man, ‘geef gij mij nu kleêren tot het volgende najaar.’
De jongeling bedacht dat het recht was. - ‘Mijn-heer’, sprak hij met eenige
bedremmeldheid, ‘geloof wel dat het mij ten zeerste spijt, maar ik heb niets om u
aan te bieden dan een hemd.’ Doch de man, goedertieren, die reeds ter ontvangst
zijn arm had gestrekt: ‘Geef maar: een hemd is goed om te nemen.’ - Toen de
jongeling hem echter het hemd reikte, dat hij den vorigen
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Zondag had afgelegd en dat waarlijk niet al te bezoedeld was, schoot de naakte in
gramschap uit. ‘Wat, aan mij een hemd, dat gij-zelf ik weet niet hoeveel dagen met
uw zweet hebt gedrenkt!’ Hij wipte recht als eene veer, stapte over het
aardappel-vuurtje, greep naar het hoofdhaar van den jongeling, die niet genoeg had
aan zijne beenen om uit zijn bereik te komen. Het werd een rennen over de wegen,
door de stukken lands, langs den zoom der beken. En slechts wanneer hij, na langen
tijd, dorst om te zien en in de omgeving niets bemerkte dan eene kalme koe die
hem nastaarde, en een twinter die, naar zijn voorbeeld, aan het draven was gegaan,
begreep de jongeling dat hij veilig was tegen de ondankbaarheid der gekleede
Naakten.
Hij zette zich neêr, en zijne teenen speelden tusschen de katte-staarten, die uit
den bodem rezen van een drassigen sloot. Hij voelde het jagen van zijn borst
bedaren, en zijne gedachten, bij het loopen dooreen-geklutst, weêr in eene orde
komen te staan. Hij overwoog zijne drie ontgoochelingen, die hij wel wijten moest
aan zijn zucht, zijn Vader ter wille te zijn. Helaas, hem-zelf was zijn arbeid weinig
nuttig geweest. Hij zon dan ook op middelen van betere opbrengst, of die hem
althans, hij die trouwens niet veel-eischend was, te gepasten tijde ate en dronk, en
tegen den winter verzekering tegen de koude konden bezorgen. Met deze
bekommeringen liep hij dagen rond, die zonder avonturen waren, dan dat men hem
hier en daar een stuk brood weigerde, en een groote hond een goeden lap uit zijne
broek beet, toen hij vol listen probeerde, uit dezes nap een dergelijken homp tot
eigen gebruik te langen. Hij leerde eruit dat bedelarij
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en diefstal geen profijtelijke arbeid kunnen zijn. Toen deed de gelegenheid zich
voor, dat hij integendeel eigenaar zou worden.
Nu had de herfst al zijn goud vergooid, en ging gekleed in het hulsel der misten
of onder de schuine koppigheid der vlagen. Omdat hij er genoeg van had, iederen
avond opgesloten te worden achter het knarsende mondslot van een boer in het
wagen-hok dat te vol onzichtbare en harde hoeken was om er rust te vinden, zocht
hij een onderkomen, waar hij den winter door kon brengen zonder onder regen en
sneeuw te rotten. Hij vond het, aan het uiteinde van eene kleine stad, bij eene
zeldzame genade: een uitgebrand hok, met geblakerde deur en gebroken vensters,
éen der wanden gescheurd als een wijde en zwarte bliksem-flits, het dak half
ingestuikt, de overige binnen-wand versierd met fluweelig-donkere vlam-teekeningen.
Maar, onder verscherveld gleis-werk, een onaangetasten stroo-zak; in een hoek de
nauwelijks manke tafel; een kap-blok die bitter-geurende van het vuur was maar
nog goed dienst kon doen als zate; eene hang-klok die stil stond, maar die hij amper
bij den slinger raakte of zij ging weêr aan het tikken en er verliep geen kwartier of
zij zong met zoetheid ‘Koekoek’. Hij was heel blijde met zijne vondst: hij had den
zingenden tijd met zich. Te meer dat hij den belendenden moestuin bezocht: een
born-put met een emmer, en voor heel den winter schorseneeren.
Hij had echter heel goed het besef dat hij hier niet moest zijn voor zijn genoegen:
hij was uitgegaan, zij het op bevel, tot beoefenen der Werken. Genot moest hij niet
kennen buiten de maat der behoefte, en dan nog
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mocht dat genot niet blijven onverdeeld. Er was trouwens iets dat hem in deze hulpe
bieden kon: een bordje boven de deur zijner woonst, en waar het verzengende vuur
het woordje had gespaard: ‘Herberg’.
Het duurde niet lang, of het lokte volk. Een mottigen namiddag, dat de geur der
gezoden schorseneeren draaiën ging door de dichtheid der buiten-lucht, klopte
iemand aan de deur, die van lieverlede schuin naar binnen zwenkte. Er trad een
vreemdeling binnen, die goed gekleed was in een geruit pak en met gespijkerde
schoenen. Zijn mond ging alsof hij kauwde op schors of op een taaië pee, maar hij
zei met forschheid dat hij honger had. De gele jongeling gaf hem schorseneeren.
Hoewel de vreemdeling verwonderd scheen, at hij er danig veel van, en lachte als
een zot. Hij opperde vele meeningen hieromtrent; doch de jongeling begreep ze
niet, daar hij geen Engelschman was. De Engelschman eischte intusschen te drinken
binnen de ruiten van zijne vierkantig-vlakke borst, die lang was. Hij was verwonderd,
niets te krijgen dan water waar groene plantjes door voeren. Maar hij was gulhartig.
Hij verhaalde geschiedenisjes: de jongeling trachtte ze weldra te volgen in zijn
woorden-boekje. De Engelschman herhaalde de anecdoten in het Fransch, het
Italiaansch en het Slowachisch, dat hij eveneens en op zijne beurt plukte in het
woorden-boekje, met gaten als van een mond die wacht om te lachen. Toen gingen
zij beiden slapen op den stroo-zak. De Engelschman ronkte het eerste. Maar toen
de jongeling wakker werd, was de Engelschman weg op zijn schoenen. En hij had
het woorden-boekje meêgenomen.
Na deze gebeurtenis nam een sneeuwen winter zijn
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verloop. Van dezen berooiden tijd verwachtte de jongeling voor zijne
herbergzaamheid aan geruststellenden troost te meer, dat hij thans niets meer
verliezen kon. Men zou hem niets meer ontstelen: zijne onbaatzuchtigheid groeide
er bij aan. Het scheeve dak van zijn huisje liet het water door, en de gescheurde
venster-ruiten den wind. Het was er lang niet warm, en van zindelijkheid had de
jongeling afgezien als van eene weelde. Om het even: binnen deze muren was het
beter dan onder een weinig-meêdoogenden hemel, langs wegen als klotsende
modder-rivieren. Dus verwachtte hij iederen dag bezoek van minder-bedeelden. En
iederen ochtend ging hij eene goede portie schorseneeren rukken uit de klei die ze
gevangen hield. Hij wiesch ze zorgvuldig, en schrapte ze dan met een glas-scherf.
Hij maakte een houts-vuur aan en liet ze erboven zieden tot zij murw waren. Maar,
hoe hij wachtte tot iederen zuchtenden avond: niemand kwam om ze met hem op
te eten, zoodat hij meer dan eens, naar hij gevoelde, overvloediger at dan hem
paste. Het leek wel, of dien winter iedereen geborgen was. De eenzaamheid, waar
de nederige vruchten der aarde, bij hun gebrek aan afwisseling, slechts weinig
verscheidenheid in vermochten te brengen, ging drukken op hem: hij schreef zijne
ongestemdheid toe aan zijne nutteloosheid. De ondergane beproevingen hadden
zijn honger aan offervaardigheid, aan dienstbaarheid gescherpt. Hij onderging haast
de behoefte aan lijden bij het bieden van hulp. Hij verliet dan ook zijne hut, nog vóór
de winter hoop liet op betere dagen. Hij nam niet eens wat proviand meê van wat
zijn lochting hem bood. Misschien had hij wat te lang van deze schorseneeren
gegeten.
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Terwijl ze nuttig konden zijn wien na hem kwam.
Zijne reis duurde niet lang, of hij wist waarom zijne liefde niet beloond was
geworden dan door ontstentenis. Dat men hem zoo weinig opzocht lag in aller daad
hieraan, dat men hem onwillekeurig verwachtte. Want er was - en hij wist het niet eene geweldige ziekte gekomen over het land. Hij was geen boog-scheut ver, of hij
vernam het reeds aan de eerste stulpen: de wijven lagen met water-buiken, de
mannen lagen met verzworen beenen, de kinderen slikten een aldoor-dikkere tong
in, die zwart was als van papegaaiën. Geen die sprak nog, tenzij met dreigende
oogen. Want deze ziekte was aanvankelijk in al hare verschijnselen eene woedende.
De jongeling die van het paksken zijner moeder nog slechts wat linnen zwachtels
over had, ging van huis tot huis. Veel solaas vermocht hij niet te bieden, dan bij
woorden. Wel omwond hij de beenen der mannen: zij bedankten hem met stank.
Hij bewreef zachtjes den buik der vrouwen: hare oogen waren vlammen der
verontwaardiging, tenzij ze lokking werden, verschrikkelijk, van een begoochelende
belooning. De kinderen beten bloed aan zijne vingeren waar hij probeerde, hun ter
laving de lippen te scheiden. Geen, blijkbaar, die hem gaarne komen zag: zij hadden
de koppigheid hunner kwaal. Nochtans, en het was zijne oneindige vreugde, bezat
hij de mystieke kennis van zijne onontbeerlijkheid. Hij bloeide open als een
zomer-dageraad, telkens hij op smaad ontvangen werd. Het dient overigens gezegd:
zijne aanhoudendheid, die eerst achterdocht had gewekt, werd na zekeren tijd
ontvangen op schuwen dank. Eene vrouw dorst beweren dat zij, die al weken te
bed lag, na eene eerste aanraking van zijne
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koele vingeren ineens was verlost geweest, langs de natuurlijkste wegen, van het
water dat haar kwelde. Toen een man, van het overdadig jeuken, de windselen
afrukte die hij pas een paar uren te voren had gelegd, vloekte hij van verbazing toen
hij al zijne zweren rozig genezen bevond. Er waren zuigelingen die hongerig snapten
naar de moeder-borst, want zie: hun lood-zware tong was ontzwollen en zou weêr
in een geultje gaan staan. Het gevolg bleef niet uit: aangeklaagd door de zeldzamen
die, gezond gebleven, des jongelings zorgen hadden moeten ontberen, werd hij
door de pakke-mannen van den Koning in de gevangenis gedraaid, puur omdat hij
onwettig de geneeskunst had uitgeoefend.
Het veranderde niets aan zijn humeur, dat apostolisch was geworden. Want in
dat humeur-zelf had hij het teeken zijner zending ontdekt. Zijn gemoed was als de
pruimelaar waarvan de hooge bol het vensterken van zijne cel vol witten bloesem
duwde, zóó dicht dat hij er de bijen over wandelen zag als over een ongescheiden
vlak. Maar zijne vreugde was veel meer dan zulke voorjaarsche uiterlijkheid, hoe
deze ook onder de uren der zon ten zeerste en schoonste schakeerde. Zij was als
eene laag teel-grond, vruchtbaar van het onbezoedelde water dat er als een dikken
ader zilver onder lag, en niet vloeide. Hij kende, in dit prison, de waarde eener
argeloosheid, die niets had kunnen besmetten. Hij wist te regeeren door zijne
geheime ijlte. Hij beteekende de tucht der onschuld. En hij wist het.
Een land-verrader heeft er helaas misbruik van gemaakt. Deze bezat, naast zijn
neus, en laag genoeg dat hij het bij opblazen der boven-lip zien kon, eene paarse
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wrat, die hem tot een opstandeling had gemaakt. Het had hem eene afhankelijke
veiligheid bezorgd. - Nauwelijks had hij van zijne ooren en andere organen, die men
alleen bij gevangenen terugvindt, vernomen, dat de cel naast de zijne was bezet,
of van een hoeks-gekromden wijsvinger had hij, op den wand en door den wand
heen, een kloppend kegge-schrift ingesteld, zóó overtuigend dat onze gele jongeling
er onmiddellijk de bediedenis van snapte. De land-verrader verwijlde niet lang bij
documentatie die behoort tot het beheer van den burgerlijken stand. Hij vroeg, van
meet af: ‘Weg met den koning?’ De jongeling, der pakke-mannen indachtig
antwoorde: ‘Ja!’, doch, twee minuten nadien, vulde hij aan: ‘Neen!’, want hij was
grootmoedig. Maar de twee minuten hadden te lang geduurd. Zoodat hij zich
gedwongen zag, den koning weg te helpen cijferen.
Twee uur lang nu hoorde hij een mes, dat krabde, horizontaal, door puim-steen.
Daarna één uur nauwelijks, lood-recht. De verraderlijke stem vroeg hem beleefd
om hulp: het was merkwaardig hoe murw de muur was waar hij zijn eigen mesje in
stak, dat eene laakbare toegeeflijkheid hem gelaten had. Toen de wederzijdsche
messen, die trouwens ongelijk waren aan grootte, elkander ontmoetten, kon onder
aan een heel stuk muur worden weggeschoven, als een meubel. Het gebeurde niet
zonder eene onnoozel-blijde verwondering vanwege den jongeling.
Doch vóór hem stond een man in de zwaarste kracht der jaren. Hij had eene
dubbele borst, goed-gezwollen, als van een vrouw. Boven het bakkes van een
dronken been-houwer droeg hij het bol-hoedje van een eerste-communicant. Zijne
polsen hadden den omvang van zijne
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enkels, zooals zijne voeten kleiner dan zijne handen waren. En daar-tusschen in
was zijn leest smal als van een wesp, waarboven en waaronder zijn lichaam
sidderend roerde. Want hij leek al heel haastig, waar hij den jongeling het bevel gaf,
op zijne breede schouders te kruipen. Zoo gingen ze beiden onder het vensterken
staan. De man, die niet van den koning hield, reikte den jongeling een dun zaagje:
een half uurtje nadien was het vensterken zijne zorgvuldige staven kwijt. Nu was
het de beurt van den verrader, om op den rug van den jongeling te klauteren. Weldra
schudd'en zijne handen aan de takken van den pruimelaar. Of hem eene onbekende
kracht van buiten aanzoog, verdween zijn gewichtig lijf bij korte schokjes. Het duurde
niet, of men zag nog alleen, binnen het lichte venster-vierkant, zijne voeten. Ineens
was hij geheel buiten, zonder dat de jongeling goed wist wat voorgevallen was.
Maar men leerde het hem, nog geen uur later. Hulp, geboden bij het ontvluchten
van een gevangene, betaalde hij met de bezorging van het knekel-huis: het was de
straf die men hem had opgelegd, omdat hij scheen te hebben durven gelooven dat
het niet verkieslijker is, in eene cel te leven dan te loopen in de open lucht; en
nochtans had hij daar nooit aan gedacht. - Of hij alleen zat tusschen vier enge
muren, dan of hij voortaan zijn dagen zou doorbrengen in het gezelschap van
dooden: hij zag er geen verschil in, dan eene verandering van den levens-regel;
verandering die doorgaans opwekkend is, en ook weldra op hem deze uitwerking
had. Zijne bezigheid was thans, lijken te wasschen. Men bracht ze hem, hij wist niet
goed van waar, in eene ijzeren muit, onder
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een linnen deksel. Men lei ze, naakt, op eene steenen tafel, onder een koperen
kraantje. Of ze schoon waren dan leelijk, oud of jong, hij had ze op een zelfde wijze
te behandelen: over hen heen water uit het kraantje te laten loopen, en ze dan,
langs voren en langs achteren, te schrobben met een borstel en bruine zeep. Deze
gelijkheid in de bejegening belgde hem in den aanvang, bij een al te duidelijke
ongelijkheid des wezens. Een jong meisje, dat glad is als de zon, boent men niet
als een oud wijf vol groene deuken. Er zijn buiken die zuiver zijn als een koperen
ketel, maar hij kende ruggen als teenen manden, wier strengeling vol
onbegrijpelijk-zwart vet zat. Doch hij wiesch ze, als hem was opgelegd, want het
hoort, gewasschen te worden voor men in de eeuwigheid verdwijnt, en daar had hij
het zuivere begrip van. Aldus gaf hij iederen doode zijn recht; van lieverlede bracht
het hem er toe, geen oordeel meer te hebben over de dooden die men hem bracht
en geen andere bezorgdheid meer te koesteren dan het schuren. En zoo kwam hij
er toe, bij langen tijd de majestatelijke eenheid te erkennen van den dood. Hoe hij
ook van zijn borstel krabde, het was over dezelfde onverschilligheid.
Onaanroerbaarheid, hij leerde u kennen onder al uwe gedaanten. En dien ten
gevolge leerde hij kennen de gelijkvormigheid der liefde. Hij leerde afzien van de
verscheidenheid der ontvangenis: hij gaf elk naar eene zelfde mate, en zonder
spaarzaamheid. Elk kreeg dezelfde bekomste, of hij goed was geweest of kwaad.
En zonder het te weten liet hij alles den Rechter over, die hij nimmer zijn zou.
En dáárom kreeg hij zijne belooning. Zekeren dag bracht men hem een
ongelooflijk-smerig lijk. Het had

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

629
puisten te veel en heele vingeren te weinig, want reeds onder zijn leven was zijne
verrotting begonnen: een voorsmaak der oneindigheid die lang genoeg tusschen
zijne lippen had moeten hebben getrild om hem den deemoed van de afzichtelijkheid
te leeren. - ‘Dat is er een die veel moet hebben afgezien!’, dacht de jongeling. Hij
begon zijn wasschenden arbeid, en deed het met eene aangroeiënde zorg. Hij vond
het van zich-zelf onbetamelijk, weldra dit waarlijk overdrijvend kreng met meer
behagen te behandelen dan het allerschoonste meisje. Hij dwong zijne handigheid
tot onwillekeurig talmen, en verwijlde van bettende handen, het liefst bij de diepste
en uitgebreidste wonden, en waar de etter had gelaten de dikste en groenste korst.
Zoo wiesch hij hem over al zijne lichaams-deelen, en het was wel of hij ter genezing
zich-zelven wiesch. Zoo wiesch hij den kanker van dezen onzuiveren mond. Zoo
wiesch hij het gestolde vocht uit de vertroebelde oogen die de dood niet geloken
had...
En toen gebeurde het ineens dat deze leelijkste der dooden aan het roeren ging.
De jongeling voelde, die het zich eerst ontgaf, een kort rukje aan zijne mouw. Daarna
zag hij, en hij kon het zich-zelf niet loochenen, dat de oog-ballen van den melaatsche
aan het draaiën waren gegaan. Weldra hief hij een been op, dat hij met geweld op
de steenen tafel neerpletsen liet. Ditmaal verschrikte de jongeling zóó, dat hij zich
niet inhouden kon te roepen:
‘Wilt gij stil blijven liggen, gij, als iedereen?’
Maar nu verroerde het lijk zijne lippen, en het sprak als in een bede:
‘Wil niet vreezen: ik moest u alleen bekend maken,
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dat ik werkelijk levend geworden ben. Men moet maar wat geduld hebben, met wat
liefde en den goeden wil.’
En nu sloot hij van-zelf zijne oogen. Zijn mond loosde een diepen zucht. De
jongeling luisterde een tijdje en merkte dat het ditmaal met hem voor goed gedaan
was. Want reeds was zijn aangezicht aan het veranderen. De wonden verkleurden
tot de eenheid van hetzelfde wit. Zijn neus neep dichter toe. Zijne lippen waren toe
op al het onuitgesprokene. En nadat de jongeling hem goed had bekeken, zag hij
plots dat die doode naar hem geleek.
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Over andere deugden
Heb ik wellicht te veel bemind, ik thans de verlatene?
Want wáár mijne nobelste waarde, mijne zékerste bezetenheid: geloof in mijne
liefde voor de Schoonheid? Zij was eens de maagd met staal-harde spieren, met
rechte borst boven den dubbelen boog van haar ribbenstel. Haar hals was strak en
blauw doorvloten van twee dikke aderen; hare oogen star en zwart onder 't zware
git van heure haren. Zij had armen als een jongeling van negentien jaar; hare dijen
wisten te nijpen. Aldus heb ik haar bemind, en zij is van mijn geest de eerste
liefdes-herinnering; ik heb haar aldus gebijteld en het leven ingeblazen naar het
beeld van mijne vroegste liefde, naar de gedaante van de eerste vrouw, die ik als
de mijne heb gemijmerd, die het nooit heeft geweten, en die mij dan ook nooit
bedriegen zou, omhangen als zij stond in mijne verheerlijking met de glanzende
snoeren mijner droomen, met de pramende arm-banden mijner verlangens, met
den gordel die mijn jonge drift om hare lendenen viervoudig geslingerd had... En
nu? Ik ben nog niet oud, en ik zocht haar. Feitelijk dacht ik dat zij mij niet had
verlaten. En ik vond haar in-der-daad, maar in den versten hoek van mijne ziel
gezeten, vaal van witheid en mager als eene jonge weduwe, die deftig wil blijven,
hare oogen gesloten, hare lippen gesloten, op een spot-lach.
Toen wilde ik de Goedheid zoeken: zij was steeds mijn zoetste waan geweest.
Ik had haar geweerd en verloochend, ik weet het; misschien heb ik haar willen
spuwen in het gezicht. Maar ik weet tevens: in mijne slechtste
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dagen heb ik niet omgekeken, of ik zag dat zij mij volgde in het spoor mijner zolen,
zij mijne zuster op hare naakte zolen die bloedden soms, in hare bruine pij over
haar melk-witte, haar heilige lichaam waar de borsten zwaar zijn, en dat zij geeselde
van spijt. Zij had mij nooit verlaten; zij was naast mij; zij was in mij. De vreugde heb
ik nooit gekend; te beter: zij ontzint. Maar zij, de Goedheid, zij biedt in de schaal
van hare handen de vreugde der bezinning. Heb ik heden goed gedaan; deed ik
kwaad vandaag? Zij beteekende mij deze vragen, en, had ik waarlijk geen reden
tot tevredenheid, dan dronk ik nóg uit hare hand-palmen den vrede van het berouw.
- Wáár haar te zoeken thans: ik heb haar verschopt, en zij heeft het misschien niet
vergeven. Mijn vriend, zij heeft het wél vergeven. Zij had aan mijne zijde hare plaats
niet opgegeven; maar ik had ze nauw opgeroepen of waarlijk: ik dorst naar haar
niet meer op te zien.
De Armoede, zij, ik moest ze niet oproepen: zij is steeds (om het aldus uit te
drukken) mijne trouwste en zuiverste schild-maagd geweest; ik ken geen magerder
en geen moediger meisje in het gladde harnas, waar smaad op afbolt en geen vuilnis
aan kleven blijft. Zij heeft voor mij, onder een mantel van onnoozelheid, brood
gestolen en sokken. De wijde spleet van haren mond daagt den hoon uit met de
schittering van haar scherp gebit; ik had haar getemd als eene jonge wolvin; zij lag
onder mijne voeten: hare tanden tartten den vijand uit. Ik had haar in der tijd zelf
uitgekozen als een steun en als een wapen: eene zweep waar men op leunen kan,
maar die de lucht kan doorkletsen, en kletste op ook anders dan de lucht; het was
de tijd dat ik een vechters-
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baas was, een geduchte want een werkzame. Hoe thans veranderd! Thans vond
ik mijne Armoede beschaamd als eene bedelares. Zij zuchtte toen ik dorst haar aan
te zien. Voelde ik trouwens niet dat ik-zelf in haar beschaamd was geworden? En
zij blijft het nochtans, waar ik thans de meeste hulp van verwacht.
Want mijne andere hoofd-deugden: mijne oefening der Smart, mijne liefde voor
den Dood, mijn vastklampen aan God, wat was er van over gebleven? Hoe zuinig
ook met kleêren: zij verslijten tot op den draad, tot binnen het witte kanaal van de
naden.
De Smart, - ja, zij spant óp tot de sterkste en fijnste draag-kracht. Hoe het de
schouderen verbreedt, les te krijgen van deze worstelaarster! Wilt gij tegen haar
op, dan voelt gij haar vlakke voeten zóó vast in de aarde, dat ze er uit opgegroeid
lijken als een abeel; gij voelt uwe lendenen geknakt wanneer de duw harer duimen
uwe schouderen aanraakt; en gij voelt ook den hartstochtelijken zoen van hare
overwinning als ze u heeft onder haar, maar op uw natten mond is haar zoen als
ziedende zegel-lak. Geeft gij haar toe, dan is het erger nog: zij wordt de
meest-eischende der moeders, deze die bemint, kastijdende. Zij drukt met hare
sterke armen uw hoofd in haar heet vleesch, zoodat gij ervan versmacht; zij mat u
af als een minnaar door hare gestadige zorgen. En toch, hoe is men aan haar
gehecht, want: welke eene zekerheid zij verschaft, en welke heerschappij over al
te lichte geneuchten! - Maar ditmaal zal ik te lang haar hebben versmaad; ik had
haar zelfs leeren beschouwen als eene inbeelding.
En nu is zij mij even vreemd als de Dood. Als de ge-
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niepige voedster Dood die, oud als de straten, de straten en stegen, de wegen en
wegels afloopt op zoek naar kinderkens wier ze hare bedriegelijke tepels bieden
moge. Reeds toen ik haar vreesde nog, heb ik geschuild onder haar breeden
kap-mantel, die van alle zon en regen verkleurd is. Ik ken het getal harer ribben:
hoe dikwijls heb ik ze geteld! Ik ken de vier scherpe hoeken van haar bekken, waar
ik zat, al te vaak, op het mes van haar schaam-been. Maar ik heb de begoocheling
mogen smaken dat ik melk heb gezogen, waarlijk, aan haar, en melk van de
weldadigste warmte; en hoe daarbij niet te vergeten alle miserie? Onder-dompeling.
Zij maakt blind als een mol; zij schenkt eene zachte, een innige huid als van een
mol; zij is de beste vertroosteresse, beter dan liefde en wijn, als gij maar af kunt
zien van de bestendige marteling des levens.
Die marteling, ik schreef ze God toe, zooals ik ze God opdroeg. Zij was mij gretig
als God-zelf; ik heb erop gekeken tot mijne blikken ze doorbrandde, zooals God als
ik er te lang op gekeken had. O, dat gloeiënde hol, omkranst met schitteringen; die
wieling van gensters, die wieling van vuren, die wieling van hemel-lichamen om dat
zwarte hol: God. In mijne felste momenten haalde Hij mij aan gelijk het doel den pijl
tot zich trekt; bij diepste zelf-gewisheid als in schrijnende twijfel - ja, ook, en het
zekerst misschien, in twijfel -, werd ik er door aangezogen als door een kolk van
gezuiverd-kille lucht, en het was dán dat ik het klaarste besef had van het eigene
wezen... - Waarom heb ik me-zelf verstompt? Waarom me-zelf zoo gewichtig gaan
achten dat ik erdoor werd als lood, een looden lichaam op schrale
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beentjes, en dat altijd zwaar op de hardste aarde terecht moest komen?
Heiligheid der Smart; heiligheid van den Dood; heiligheid van...
Durf ik u nog noemen, God?
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Omzetting I
Onder het jagende nood-getingel (o brand der wereld en de afwezigheid van steeds
naderende, nooit aankomende pompiers!); tusschen de gouden licht-bollen en hun
blauw-ademenden halos; het bleek-fel aangezicht op hoogte van het schilverend
goud-loover der rond-gesneden laurieren aan de dancing-poort die overeind-recht
gaapt en snerpend gonst als de mond van een reuzen-insect: een roode groom,
een zwarte groom, die waken, - de roode 't Goed, de zwarte 't Kwaad.
Binnen, in de stilte vol rumoerigheid, schok-schouderen dansers om hetgeen ze
dansen in de dunheid der kleederen. Zij heffen en schuiven, zij drijven aan, zij zakken
door de kwabben hunner knieën, achter de Engelen aan - van Goed, van Kwaad,
- om zich van zorgvuldige vermoeidheid een verzekerden slaap voor te bereiden.
De bas-viool kletst met de hand op den romp van zijn speel-tuig om het af te
straffen voor zijne grollende zinnelijkheid. Twee fluiten krijten hare onmacht uit. De
snaren zetten hare verlangens uit in den smachtenden droom die niet eindigen wil,
die armzalig niet eindigen mag.
Doch een zwarte zoon van den Zonne-god galmt met karperbek-overtuiging en
koperen stem-klank de oppermacht der liefde uit, waarvoor hij, bij het oproepen van
verre herinnering aan avond-klokken en gondels van een verzinkend Venetië in den
nacht, eene anonieme vrouw toe-zingt op de gebiedende wijze, tweede persoon
van den tegenwoordigen tijd, - waarop zij nimmer meer zal reageeren.
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Intusschen zijn de kellners versleten-oud: eunuchen van dezen harem des
wellicht-goeden inzichts, maar mager van het strenge rekenen, verteerd en
verteederd door talrijke horoscopen.
Aan de buiten-deur, in het lokkend maar verwittigend licht, de roode wacht-engel,
en de zwarte, Goed en Kwaad.
En in de diepte, ongezien maar opdringerig, de hoofd-letter Zee.
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Omzetting II
Zoo de wanhopige strijd tegen een log-worgenden nacht-vampyr u plots ontwaken
deed in een zoel en geniepig-fluweelen duister, waar ge uw hart in kloppen voelt
als een dichten maar wolle-omwikkelden klepel, en u 't overige van den nacht laat
liggen met gebroken lendenen en de uitgezette holte van uw angstig hoofd;
- zoo de hardnekkig-trouwe daimoon der slapeloosheid uren lang in de ijle donkerte
uwe zenuwen heeft betokkeld en genepen als al te strak-gespannen snaren van
een menschelijk-, al te menschelijk-gevoelige gitaar;
- zoo ge, vrijwillig den dooven slaap verzaakt, de oneindelijke wake over bittere
of geestdriftige boeken de randen uwer oogen hebt voelen schroeiën tot roode, felle
en dun-gebogen wonden, en uwe ooren dronken gemaakt van de meest-barbaarsche
en verleidelijkste muziek:
rijs dan uit de vederen of uit den moeden leun-stoel; nuttig uw lusteloos
ochtend-maal nog vóór de luië klaarte boven de harde vries-horizonnen doemt;
wikkel u in uw warmste over-jas, die u het best zal doen begrijpen hoe koud het
buiten is, en hoe leelijk; kom vervolgens meê met mij, in den slap-ontwakenden
dag; door den reedsvenijnigen mot-regen; waar gij nog niets ontmoet dan, in de
verkilling van hun nacht-zweet, nederige en gore menschen die, in den groezeligen
morgen, gedwee hun onzindelijk ambacht doen. Kom meê, gij die van den pijnlijken,
van den beklemmenden, van den geheimzinnigen nacht de schampere herinnering
als een gevreesd
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talisman, als een vervaarlijk kleinood door den lamlendig-grauwen dag wilt
mede-dragen tot bij het avond-uur, dat de aangestoken lamp u weêr hare troostelijke
vuur-bloem biedt. Kom meê, uit uwe nachtelijke hel, uit uw vagevuur dat geen hemel
erkent: ik bezit, tegen de ijle ver vluchting uwer smartelijk-dierbare genietingen,
beelden, werkelijke beelden, schamper-echte beelden, die gij niet meer vergeten
zult, door gansch uw wrokkigen en weemoedigen dag niet, en waarvan gij misschien
nòg huiveren zult, als het licht der avond-tafel wêer de mildheid in uw hart aanvuren
komt...
- Kom meê. Ik leid u door het stootende hart der stad. De voorbijsnellende
naaistertjes zijn arm-zalig schraal en haar zorgelijk-verlept gezichtje is vaal en als
smeekend. De uitdagend-fletse fatterigheid der kantoordon Juan's is het masker
dat de meest-hopelooze decepties verbergt. Lompen-wijven pikken met nijdigen
wellust vingeren als bekken in de vuilnis-bakken. Met den tragen gang van wie weet,
nooit aan te zullen komen, loopen de groenten-boeren naast hunne zwarte karren,
waar eenige kool-stronken en slap-verwaterde sla-blaêren zijn samengeveegd in
een hoek als ruim-voldoende voedsel voor een verre, eene ongekende en blinde
miserie...
Wij gaan. Ik leid u naar de hoogere stad, waar huizen de rijken. Daar loopen al,
walgelijk-zelfvoldaan, ambtenaren-met-hooge-hoeden, die in fraaië bureelen aan
hunne nagels gaan zitten knagen. Eene deur staat open op een deftig-geniepig
huis: een jongeling met groen-omwalde oogen waar hopelooze, hulpelooze
lusteloosheid in jammert, treedt buiten naast eene wit-dikke, hoog-blonde vrouw
die is als geronnen melk, en wier laarsjes onge-
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knoopt aan beider zij van hare enkels in een flappenden lap neêr hangen. Zij kussen,
die beiden, elkander láng; hij staart ze mis-troostig na, terwijl ze aan zenuwachtige,
belachelijk korte bewegingetjes springt op een tram die deinst met zijn vurig-geel
solfer-oog dat paars uit-genstert. En nonchalante mannen in gezwollen jassen, de
lage pet diep over de oogen, wasschen bij lange spuiten het gladde asfalt der wijde
straat tot den donker-glanzigen spiegel van een giftigen vijver...
Kom meê door den huilerigen wind die nijdig nu is opgestaan; kom meê door den
striemenden mot-regen, die guller u thans aan komt slaan als een natten dweil. Wij
zijn aangekomen: wij zijn de zwarte hekken binnen die de veiligheid verzekeren van
's Lands Beheer, wij loopen tusschen de hooge steilte der passielooze en logge
Macht.
En ziet:
In een egalen rook; in een walm van grauw stof, tot eene ronde holle stolp
neêrgeslagen uit den stuivenden regen; in eene klok, eene ijle klok van stof, van
slechts half-doorzichtig stof, wemelen, op een berg van asch en sintelen, op den
hoogen, valen en roestigen hoop der uit de wijde poort-muilen aangevoerde
kool-slakken; wroeten als vreemde wezens, als dieren met onbekende vormen, als
gedrochtelijke schepsels uit de hel der wanhopig-onmogelijke volmaaktheden;
- wemelen en kruipen, traag, en ploffen neêr om zich weêr dan pijnlijk ten halve
te rechten, precies (nietwaar?) als de nacht-vampyr die uw slaap omklemde;
- graven diep en nijdig aan lange vingeren, aan grauw-magere armen met
hard-staande hoeken, gelijk
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(nagenoeg) de slapeloosheid die uwe zenuwen martelde;
- rijzen ineens in hun duistere lompen als spoken, als zwart-prachtige figuren uit
het rijk van het kwaad, gelijk (helaas!) de dubbelzinnige en heerlijke verbeeldingen
uwer koortsige wake;
- liggen en rechten zich gestalten die, kleurloosduister als de belt van haar ijver
doorwrocht en doorzocht, zijn het beeld der minst-denkbare, der ondoorgrondelijkste,
der meest-verbijsterende ellende...
Zij zijn drie: drie vrouwen. De huid van aangezicht en handen en half-naakte
beenen is muis-grijs als de poeiërende asch, die haar sliertig haar tot eene grauwe
marquise-pruik bestoft. Hare kleêren zijn ros en groenend als de ertsen die het
kolen-schuim kleuren. Hare gedaanten, binnen de dichte en afgesloten wolk waar
ze in bewegen, krasselen als blauw-zwarte krabben over hardhoekige rosse en
mossige rotsjes achter de dikke, vertroebelde, was-geel aangeslagen ruit van een
aquarium. En zij zijn geluidloos, gelijk hier heel deze dag is, waar ge niets verneemt
dan, bij wijlen, den lang-gerekten geeuw van den wind.
Treed nader. Want gij moet ze van dichter-bij zien, van steeds-dichterbij, deze
drie Maria's van de onmeêdoogendst-menschelijke hopeloosheid, deze Liefde-zusters
van de ongeneeslijkst-menschelijke miserie, deze verpleegsters welke zorgvuldig
de wonden openkrabben die konden dreigen met uitgeëtterde genezing.
Zij zijn drie. - En zie: er is eene oude. Als een water-logge mantel, een nat-dweilen
mantel over een lagen stapel vodden; als een taai-kleverige slijk-korst over eene
aanhooping van verdacht vuil; als, alle voel-armen bin-
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nen-gehaald, eene slijmerige reuzen-poliep, en die trage, trage adem-haalt: zoo ligt
ze, onroerend haast, hare grabbel-handen onder haar buik, en gierig onder den
buik hare vingeren die op den tast uit den tas der sintelen de koolkens halen voor
een problematiek vuurken; den tas dien ze ligt te bebroeden, dien ze warm maakt
van haar breed en plat lijf, dien ze bemeestert als een geerig-beminde en verholene
prooi. En geen leven aan haar, geen leven dan, onder de hoekende schouders en
den hoog-bochelenden rug, binnen het ingetrokken, veeggrijze, doorgegroefde
gelaat, de glurende en slecht-gezinde, de rood-gerande oogen, - o gij, mijn vriend,
die aan u den versmachtenden druk van den nacht-vampyr nu maar liefst, bij dit
onzalig December-weêr, nog wat navoelen en genieten wilt.
En gij, die in al uwe pezen, in al uwe geliefde zenuwen, in al de warme
wriemelingen van uw hol en duister hoofd, eenige herinnering wilt bewaren aan
eene insomnie die u zoo uitnemend voorbereidde tot den mis-troost van dit
geniepig-gure seizoen: zie, er is daar ook eene jongere vrouw. Zij zit op hare knieën;
zij beziet u met al den onstelpbaren honger van haar aangezicht. Honger naar
voedsel alléén voor dit knokige lichaam dat waarlijk sedert onheuglijke tijden aan
alle spijzen verzaakt lijkt te hebben? Hare blikken, hare arme en bleeke blikken, als
uitgeput van kijken, schijnen in u, staren in u, zoeken pijnlijk in u, in de diepste en
best-verborgen hoeken, in de meest-verzorgde hoe dan ook best-gesloten kameren
van uw gemoed; zoeken, willen iets, waaraan gij u in u-zelf zoo arm gaat voelen te
zijn. En zij weet wel dat zij niet vinden zal, en haar klein smal vogel-hoofd neigt naar
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den asch-hoop. Maar niet lang; want merk: ze is u weêr aan het bezien, aan het
martelend-onafwendbaar bezien...
Doch de jongste der drie, een heel jong meisje nog; een lang, slank meisje van
sidderend-prille en reeds harmoniëuze gestalte, - o gij, die uwe nachten door-waakt
in wrange en acute begoochelingen! -, de jongste is gerezen, naakt de schachten
der schenen onder den te korten rok, teeder en hoog-welvend de heup boven de
hoog-strekkende beenen, ril de rug waarboven de dunne en ronde hals eene zuile
blankheid recht. Zij wendt haar boven-lijf naar u; ze heft de naakte, ranke armen de
lucht in; zij beurt de jonge borst; en haar mond, haar roode, róóde mond in de
groezelige vaalheid van 't gelaat waar wonder-groote oogen driest en onschuldig
branden: haar mond bloeit open, 'of ze zingen wou. Zij heft het rechter-been tot een
hoek; zij spant de spieren van het linker op den strekkenden punt der teenen... Maar
éen blik van de oudste; éen angstig en smeekend gebaar van de tweede: met een
schal stuikt ze ineen; zij wordt weêr éen met het vuil; weêr gaan hare handen ijverig
krassen in de slakken.
En (mementote quia pulvis estis)
en, mijne vrienden, mijne bittere en weemoedige makkers, bijaldien gij bestaat:
nú kunt gij gerust weêr naar huis toe gaan, en bij uwe knetterende heerden: gij hebt
uw ochtend niet verloren.
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Practische beteekenis van sommige termen
Eene vrijheid
Ik heb de deur toegetrokken met éen grooten, vliegenden ruk, die, ik wéét tot hoever,
in den gang rollend nagalmt. Draaiënd knarst tweemaal de sleutel in het slot. Met
een soort snoevigen moed-wil duw ik hem aan langgestrekten arm in den diepen
broek-zak. Ik zal hier zeker in langen tijd niet terug keeren op mijne overwinning.
Ik ben geen opstandeling: ik weet het te beter dat ik er met een aangeknaagd
gemoed onder geleden heb, geen opstandeling te zijn. Maar als men ouder dan
veertig jaar is geworden en in het bezit is van een sterk gestel - ik heb te lang mijne
schouders naar mijne kloeke borst gekromd, - laat men zich niet meer leiden of
gevangen houden door dichterlijkheden.
Het is niet - herinneringen! - om, in de koele en wat schimmelige
schemer-vochtigheid, den beurschen geur van een meloen binnen de geslotenheid
van eene achterkamer op een Zondag-namiddag van het na-jaar; noch om de
muf-riekende schild-pad die men, waar zij neersch-blankende krop-sla versmaadde
met haar gestrekten oudedames-nek, stapje voor stapje gevolgd heeft in haar traag-
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riemend kuiëren, eene gansche lange jeugd langs, over de geplaveide wegels van
een binnen-tuin waar, in de nog strakke Juni-maand, een vlier-struik rinsch en zoet
te walmen stond of, in October, de rosse haren van chrysanten hingen onder den
regen; om het zware zilver-werk niet dat men, op het warme Kerst-feest waarop
men de dikte voelt der vloer-kleeden, woog in de kinder-hand die ze met een adem
aansloeg, ter eet-kamer en het korrelig-blinkende linnen vóor de gasten aangekomen
waren; noch om het stoffig rekje zeldzame boeken die ik nooit herlas, maar die mij
verplaatsten in de zestiende eeuw en bij de menschen die reisden - gij weet het,
mijne wriemelende koorts van het vijftiende jaar, - de menschen die reisden naar
het Zuiden en naar het Oosten. Het is zoowaar niet om eene geniepig-brave jeugd,
om eene zalig-pijnlijke zelf-ontginning, om het traag-aan rijpen en inzamelen van
eigen zedelijk eigendom, dat ik het beste deel van mijn leven heb gesleten in dit
groot en geeuwend, duister-dichte huis van eene kleine en stille stad, naast eene
oude meid - ik heb ze gisteren met veel geld weggestuurd, - die mij binnen-sloot op
fijne schoteltjes. Het is om mijne Moeder, en niet dan om haar: ik heb ze eer-gisteren
begraven.
Mijn vader die, in eene diepe grauwte afgetrokken, een zonderling was, is twintig
jaar geleden gestorven aan het verzamelen van post-zegels. Ik wil zeggen dat ik
van hem nooit eene andere bezigheid gekend heb - wij waren betrekkelijk-rijk -, en
dat ik de absorptie heb gezien waar hij als het ware vormloos in verpulverde. Hij
was veel ouder dan mijne moeder en van kuchend-ziekelijken aard. Nog heel jong,
leed ik met nieuwsgierigen angst
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onder het abstracte van zijn bleek en geheimzinnig bestaan: eene stoffige
vereenzaming waar niemand hem uit te halen zocht, en waar hij, als aan een soort
droge vermolming die al de ribben van zijn mager-geel aangezicht in ontastbaar
stof te niet maakte, aan bezwijken moest. Toen hij sterven zou, waren fluisterend
zijne laatste woorden: ‘Alle luiken dicht.’
Mijne moeder was eene groote, dikke, roode vrouw, erfelijk arthritisch. Ik geloof
dat ik van haar minder heb gehouden dan van mijn vader, vooral toen ik over mijn
gevoelens de macht nog niet bezat des onderscheids. Zij kende het groote voorrecht
van het gebod, zoodat wij, tot op den tijd dat zij uit haar zetel niet meer overeind
kon, telkens andere dienst-meisjes hadden; hoe sensuëel ook, heb ik uit die
afwisseling nooit eenig voordeel gehaald. Het was als met wrok dat zij ons koel-stil
en rijk-gestoffeerd huis bewoonde (de meloen; de schild-pad). Zij bracht haar dagen
door met, uit hare paarse en worstig-gezwollen vingeren, nijdig het zilver-werk te
poetsen, wat haar telkens danig vermoeide en dan vet en krachtig hoesten deed.
Haar vader was eens een onderzoeks-rechter geweest die bekend stond om zijne
koppigheid; maar hij had vele boeken uit de achttiende eeuw en hield vooral van
schilderijen uit den tijd der romanisanten. Toen ik tien jaar oud was, kon mijne
moeder niet dan morrend lijden dat ik met mijn toover-lantaren verbleekte beelden
liet voorbij-gaan aan den groen-verbruinden muur. Toen ik er vijftien was, kon ze
geweldig uitschieten als ik thuis kwam met een perkamenten bandje of ik, naar ze
meende, te lange aandacht schonk aan een paneeltje, waarop schuine mannetjes
over het ijs
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gleden onder een looden hemel en dat van Pieter Brueghel den Oude heette te zijn.
Zij vervulde mij verschillende malen daags met een gevoel van schuld. Zij zou me
hebben verleid tot zonde, was ik niet bang geweest voor de scherpte van haar
doorzicht.
Die moeder heeft mij, van op de hoogte van haar corset dat haar geweldig hoofd
droeg boven de tallooze gitten knoopjes van haar strakke zwarte japon, beheerscht
sedert den dag dat mijn vader gestorven is. Vóor dien tijd had haar zucht tot gebieden
aan hem ongeveer genoeg, die telkens als een schim te wijken placht: ik kende in
mijne eerste jeugd eene schamele vrijheid, die ik trouwens, als scholier en later als
student, voor een deel, en in braafheid, buiten-huis versleet. Doch, mijn vader dood
en de verzameling post-zegels onmiddellijk geveild, werd ik het hoofdzakelijk object
van haar drift, die, ik geef het gaarne toe, niet dan tyrannische liefde is geweest. Ik,
die over de twintig was en struisch, ik boog weldra onder de eischen van den tucht
dien ze mij had opgelegd en die, naar mijn oordeel, wat al te zeer op nukken berustte.
Ik heb u gezeid dat ik geen opstandeling ben: ik onderbrak op bevel, en de
verzekering dat ik rijk genoeg was om lui te wezen, de studies in de philologie die
mij lief waren. Ik heb leeren opstaan, iederen ochtend, om zeven uur, en de
acht-uurmis bijwonen. Ik heb leeren hunkeren naar het glas port van elf uur, en
walgen voor de tomaten-soep waar mijne moeder overdadig van hield. Ik had eenige
vrijheid onder de twee uren van haar middag-dutje, maar die vielen samen met
mijne eigene, doorgaans trage, spijs-vertering (de vliegen bromden in de heete
kamer, zelfs des winters).
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Daarna werd gevit over cijfers van ons inkomen en getwist over de eventuëele
gevoelens die onze familieleden ten opzichte van mijne moeder koesterden. Allang
hadden wij de vlakke en sloffige meid in huis, en die mij niet ontroerde in mijn
vleesch. Dat heeft ruim twintig jaar geduurd: ik ben er dik en wrokkig op geworden
en heb mijn meeste haar verloren.
Mijne moeder is, enkele dagen geleden, gestorven, recht in haar monumentalen
zetel, onder hare zwartkanten muts. Ik weet niet of ik werkelijk veel verdriet heb
gehad. Dit éene heeft mij, in mijn hoofd en in mijn lijf, geweldig ontsteld: ik ben bij
het laatste toilet van mijne moeder aanwezig geweest; zij was het eerste
vrouwen-lichaam, dat ik naakt heb gezien. Maar ik ben gauw de kamer uitgegaan.
Ik heb een gulzig glas wijn gedronken. Ik heb daar niet langer willen aan denken
en mijne ontroering gedoofd onder de gedachte, dat ik voortaan over mijn eigen
zou kunnen beschikken. Het zijn zeker geene kinder-herinneringen die mij in dit
huis van den dwang zouden terug-houden. Ik heb de deur toegetrokken met éen
forschen ruk.
Toen ik in Oostende ben aangekomen, lag de hoofdstraat als eene diep-ingedijkte
rivier van logge en heete safraan-melk, en het is niet zonder aarzeling dat ik mij
waagde tusschen de verblindende gevels. De middaagsche Juli-zon en de
Weste-wind die gichelend blies deden, dat de stad als vol witte en flapperende
wimpels hing, dartel in tusschen de tragere voluten der nationale vlaggen. De
winkel-ramen schaterden mij aan, zij het hinderlijk-noodend. Al de voorbijgangers
stapten 'of zij tot een leger
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behoorden: ik gevoelde mij als in eene bezette stad, maar waar de vreugde heerschte
van eenigszins-dronken lieden. Op de groote markt stond zwart volk dicht en
onroerend gedromd om wilde koper-muziek. Maar om dat zwarte volk vlinderde
wemelend veel-kleurig volk, en men zag de beenen der vrouwen vlug bewegen in
hare room-witte, hare stralende rokken, die doorschijnend waren. Ik moet zeggen
dat deze aankomst eenige ergenis wekte in mij: ik heb altijd van stemmigheid
gehouden, ook waar het ging om het streelen van mijne zinnen. Deze weelderigheid
vol vlugheid was mij haast hinderlijk. Het was trouwens heel lang geleden dat ik
eene bad-stad had bezocht, en dan nog, als ditmaal, op een Zondag.
Ik zocht afzondering - waarom het verhelen? - in een restaurant. Ik wilde voor
mijn genot de geleidelijkheid die het tot zijn volkomen besef, tot zijne geheele
ontplooiïng moest leiden. Ik trok dan ook een lokaaltje binnen dat, nogal donker,
goede geuren uitwazemde. Ik bestelde kreeft, zee-tong met champignons en
kalfsoestertjes met nieuwe groentjes. Feitelijk at ik heel slecht, al te druk omringd waar ik te diep gezonken zat in het roode fluweel van de bank vóór mijn klein tafeltje,
- met bonte Engelschen die vraten als nijdige tijgers, hoog van tanden, en die mij
verschrikkelijk bezagen, vooral de dames. Ik houd niet van gezichten als wijdoogende
telescopen, blank-gloeiend op u gericht.
Ik ben daarna gaan wandelen op den zee-dijk. Op dat middag-uur bleek hij nog
voor de helft overschaduwd door de hooge hotel-gebouwen, waarbinnen, achter de
breede, vierkant-open ramen, de lichte en donkere vlekken der lunch-menschen
koel en vlak aandoen, ook bij
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de frisch-zoele flitsen van de naakte vrouwen-armen. De wind voelde men er
nauwelijks: ik kon, waar ik op eene bank ging zitten, traag-gemakkelijk het dag-blad
ontplooiën, dat ik nu lezen wilde om beter me-zelf te gevoelen. Ik beken echter dat
ik, al dwong ik mij tot aandacht, niet las dan bij veegjes, dan bij vluchtige golfjes.
De gewaarwording dat honderden menschen binnen hun gesloten mond aan het
kouwen waren, met matelijke zorg en nobele omzichtigheid, maar allen niettemin
hunne oog-bollen naar buiten lieten draaiën, omdat ik dáár zat, onder de geniepige
bedreiging der traag-naderende zon, ik, daar alleen in Oostende, op die
wit-gerichelde bank...
Ik stond op. Ik wilde wat wandelen. Ik wandelde, aan den kaai-rand die diep rees
naast mij, als eene vlieg op een wit-geverfden venster-richel. Toen daalde ik op het
strand neêr. In zee was ééne baadster, wier naakte leden, die wielend en wenkend
bewogen, schitterden als wit-gloeiend staal. Omdat ik dacht aan het uitgekleede lijk
mijner moeder, wijdde ik mijne opmerkzaamheid, lang, aan de droge uitstraling die
mijne schoen-zolen persten in het vochtig-krisselende zand. Ik wijdde ook aandacht
aan slierten wier vol blazen; aan de droog-zwarte, vierkant-sprietige eiëren der rog
die lagen te kenen in de zon; aan drie-vier onnoozele schelpjes. Ik was daar zeer
eenzaam in Oostende. Het werd daarenboven of ik bedreigd was met het verlies
van mijn zelf-besef.
Toen ik weêr op den dijk kwam, was daar beweging gekomen. De dijk was thans
één licht. Dat licht was niet effen en vol; het stond menig-vuldig en van
haast-onmerkbare ijlheid. Het bewoog in eene dubbele strooming, en vlug van West
naar Oost en van Oost naar West.
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Het was niet fel-blank alleen, maar doordropen van rose, oranje, geel en groen, zóó
doorschijnend echter, dat het witte er werd als melk: alle groote, aldoor lang-vallende
tranen van veel-kleurig licht, om, als het ware, wit-marmeren zuilen die trager
verschoven.
Want thans waren de bad-gasten aan het wandelen: zij deden het, naar mij
voorkwam, met overdadige drukte, als in wed-ijver. Ditmaal, zag ik wel, bezat ik niet
het minste belang voor hen; ik was eenzaam als een politie-agent, maar veel meer
dan een politie-agent in hunne menigte verloren. Ik voelde met iets als schaamte
de schamelheid van mijn reis-pet en mijn geruit pakje (ik droeg met eenigen opzet
den rouw van mijne moeder niet). Ik dacht: zij zijn beu-gekeken op mij; zij hebben
mij lang genoeg gezien toen zij zaten te eten; zij hebben mij verduwd met hun
middag-maal. Ik zag onmiddellijk het absurde in van zulke gedachte. Nochtans liet
zij een zekeren wrevel na in mij, en zelfs eenige krenking van mijne waardigheid.
Ik was moe geworden: ik ging uitrusten in de Kurzaal. Het was er weldadig-koel
en -verlaten. Ik zou er mij, zooniet behaaglijk, dan toch gemakkelijk gaan gevoelen.
Maar een kroezelige kellner kwam mij in Italiaansch Fransch al te
beleefd-glimlachend vragen of ik iets gebruiken wilde. Het bracht eene gêne over
mij, die mij van op mijn stoel deed recht-staan. Ik deed eenige stappen door de
leêge ruimte. Waar ik ineens voor de speel-zaal stond, ging ik er binnen, zonder
goed te weten waarom, waarschijnlijk alleen omdat ik den kroes-kop het biertje niet
had besteld dat ik nochtans graag zou hebben gedronken.
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Die speel-zaal is vijandig aan kleur en vorm. Eerst een rond atrium, waar, boven
chocoladen zuilen, vele vergulde Brahma-beelden, die, hurkend, belachelijk hun
vinger in de hoogte steken. Uit deze voor-hal schoof eene groote zaal vol
frisch-groene tafelen die geene hoeken kenden, maar in wier midden hing eene
beurs als een verflenste uiër, die zwart was. Aldus docht mij, althans. Het licht
bescheen die zaal door venster-ramen die ondoorzichtig waren, en ik begreep
onmiddellijk waarom. Tegenover die ramen rezen weêr chocoladen zuilen, maar
die ditmaal nogal naakte vrouwen droegen, met gezwollen dijen en borsten die
ontvormd waren onder den drie-hoek van een bekkeneel. Ik zag dit alles vlug, met
een gevoel dat ik naar omhoog ging. Eerst daarna zag ik beneden menschen: zij
waren niet talrijk, en over slechts twee tafelen verdeeld. Een dezer tafelen zoog mij
als het ware aan, en eene vrouw, die ik voor een Russische prinses hield (nog
steeds vraag ik mij af waarom), won mij ineens twee-honderd francs af, alleen met
hare groote, vochtige oogen. Ik heb althans geene andere verklaring. Zij was oud
en onverzorgd, hoewel overvloedig geverfd. Men merkte ze, omdat men de anderen
niet merkte. Haar mond was verlokkelijk als eene doods-gedachte. Hare giftig-groene
blouse die, met hare papieren kreuken, dun moest zijn, gaf de teekening aan van
eene zeventien-jarige borst, en uitdagend. Het hitste in mij de meening aan: ‘Ik mag
hier de mindere niet wezen.’ Ik ging aan die tafel zitten met de plompheid van een
ploert. Ik speelde grof geld. Het was of ineens om mij heen magere grijp-handen
flapperden. Maar ik zal nooit weten hoe het kwam, dat ik, geen twee minuten nadien,
tien dui-
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zend-briefjes had gewonnen. Ik was niet verwonderd, al stonden zeer merkelijk drie
druppels zweet aan den rechterkant van mijn neus. Mijne linker-hand, die eenigszins
vochtig was, zocht mijn portefeuille uit de voering van mijn zak, om al dat geld te
bergen. Het ging zonder te moeilijke zenuwachtigheid. Nochtans voelde ik dat men
om mij krampachtig lachte in deze koele, niet zeer aangename speel-zaal.
Ik kwam weêr in de buiten-lucht, en wel wat duizelig. Ik voelde mij armzalig in de
onophoudelijke menigte, met dat vreemde geld in mijn zak. Het was mij, of mijn
geruit pakje weêr de aandacht ging trekken. Het was, of ik ontzettend-veel schulden
had. Het was of ik mij verstoppen wilde. Het was... - Toen kocht ik, wie weet waarom,
in eene zij-straat een broodje met ham. Die ham was olieachtig. Een kwartier nadien
lag ze log en verzuurd in mij...
's Avonds heb ik weêr den trein genomen naar mijn klein stadje, en naar het huis
van mijne moeder. Het was elf uur toen ik er aankwam: ik was nooit zoo laat buiten
geweest. Ik liep er alleen, over de bolle keiën, onder de helle en groote maan, met
een hond die toezicht scheen te hebben, officiëel, over de riolen.
Twee-maal heb ik den sleutel in het slot omgedraaid. De oude geur van mijne
moeder was als een schimmelige meloen in huis.
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Eene liefde
De holle stem, gorgelend, kraakte daarna, door medeklinkers gehakt; kreeg de
beteekenis van een gemoedsinhoud, waar zij luid maar rasperig galmde uit dit logge
lichaam:
- ‘In de baai van Todos los Santos loopen de schildpadden naakt als pas-geboren
kinderen!’
De zaal rumoerde wat luider. Vet schoot, om de natte herberg-tafels heen, hier
en daar een lach het diffuse klank-geweef te boven, priemde in de rookwolken die
log om de blikken, de traag-wiebelende lampen waarden als dikke, half-diaphane
kussens, verzaad van geel olie-licht. Een gemaakt gejoel ging op uit gezwollen
koppen die niet goed begrepen hadden. Van overtuigde maar niet zeer echte pret
vielen grove en donkere vuisten op gebogen slapers-ruggen. Er was zelfs geen
zeer diep besef, waar om nieuwe glazen bier werd geroepen.
Ik-zelf vroeg mij af, niet zonder een walg die mijn bitteren spot traag-aan te boven
rees, wát ik in dezen matrozen-kroeg eigenlijk was komen zoeken, dat ik niet
eenvoudiger en normaler had kunnen vinden in de, zij het bezetene, eenzaamheid
van een boek of in de dubbelzinnige duisternis van eene kerk. Waarom romantische
buiën aan te porren door romantische middelen? Laaf ze met de drankjes die altijd
hebben gediend: zij zullen u eindelijk leeren dat gij kinderachtig zijt...
Ik wilde recht-staan en vertrekken. Maar de dronkeman, ontevreden om een bijval
dien hij te gering achtte, herhaalde, huilend ditmaal, en met eene verwoede
koppigheid:
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- ‘Ik zeg u dat in de baai van Todos los Santos de schild-padden naakt loopen.
Nietwaar, Land-kaart?’
En razend in-eens, terwijl hij op de tafel beukte en zijne oogen rolden als bollen
slijm en bloed:
- ‘Nietwaar, nietwaar, Land-kaart? Todos los Santos, waar gij...’
Plots was een man, die naast mij met het hoofd op zijn arm luid te zuchten en nu
en dan te mompelen lag, alsof hij sliep en droomde, rechtop-geveerd. Het was een
lange, vuil-blauwe lompen-slungel, een plat maar schonkig geraamte in schrale
kleêren, met, aan verrafelde mouwen die veel te kort waren, de grillig-gehouwen
mokers van zijne geweldige vuisten. Eene moeder-vlek, geverfd in al de tinten van
wijn en berand met eene bergketen van puisten, die ruim de helft van zijn gezicht
bekleedde en waar éen van zijne oogen diep maar felwit in brandde als een krater
(het andere oog was uitgevreten), wettigde dien bijnaam: Land-kaart. Hij trok, den
kin scherp vooruit, met vlug-woest gebaar zijn mes dat hoorbaar open-klikte, en dat
weldra als een bliksemflits sneed door den goor-gelen tabaks-rook. Hij gilde:
- ‘Wat moet gij hebben van mij? Wat moet gij hebben?’
De dronken matroos, verschrikt, zag ik met zijn dubbel-borstigen trui, de lijn die
zijn navel aan beide eigen zijden sneed, en, boven-aan, dat grauw kroes-haar als
een dikke muts over de vroege September-maan die zijn gezicht was, - de dronken
matroos was als over eene sinaasappel-schil omver-gewaggeld. Maar dat ze een
naakt en lichtend mes hadden gezien had de andere aanzitters ineens als met vuur
geprikt. Zonder dat zij het
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wilden of wisten hadden ook zij hun lemmer in de knuisten. Er ging, eerst geslikt en
gesmoord, weldra gevloek en een woest gesis op. Met eene orde waarvan mij de
regeling ontging en verwonderde, stond, in geplooide houding, een halve kring
verwilderde mannen om ons: om den man die Land-kaart heette en om mij, zijn
tafelgenoot-met-een-hoed-op. Die hoed van mij is wellicht de reden waarom ik
koel-bloedig en kracht-dadig bleek, al beefde ik aan mijn mond; onmiddellijk begreep
ik de strategie van den waard die wist hoe men zulke twisten keerde, en ons ijlings
langs een achter-poortje naar buiten bracht.
Buiten, in de inkt-steeg, regende het als door een breeden trechter, neen: als uit
een smalle en bodemlooze dak-goot. Het water gutste van de lage en
elkander-naderende daken, en onder dat water liepen wij als door een dik, een dicht
gordijn dat vloeiënd glinsterde om de kleurige licht-bollen boven de kroeg-deuren.
Ik had mijn gezel onder den arm genomen, want zijne eindelooze beenen knikten
als aan wel vier of vijf gewrichten. Hij trachtte, eerst met een nogal harden ruk,
daarna meerschuchterig zich van mij los te maken; hij drensde: ‘Laat mij gerust;
laat mij gerust.’ Nijdigheid meer dan zucht tot helpen belette mij, hem aan zijn lot
over te laten. Toen ik merkte dat zijn dronkenschap te zwaar werd voor mijn zeulende
hulp - mijn schouder, telkens door den zijne aangestompt, was er pijnlijk van
geworden -, liet ik hem zachtjes neêr op een stoep, onder een balkon. Vermoeid,
ging ik naast hem zitten. Wij waren er eenigszins bevrijd tegen den regen. Ik kon
uitblazen. Van lieverlede werd milder mijn humeur.
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Hij, de Land-Kaart, had zijn smal vogel-hoofd in zijne geweldige handen gelegd, die
rustten op zijne hoog-opgetrokken knieën. Hij zweeg langen tijd, als verlamd. Na
eenigen tijd nochtans scheen hij van drank en ontsteltenis langzaam te bekomen.
Hij verplaatste, als na een goed-bewust nadenken, zijne schouders. Ik hoorde dat
hij eens haperig zuchtte, en daarna voller. Ik meende weldra, tot mijne verwondering,
dat hij stil aan het huilen was gegaan. Ik aarzelde, maar een medelijden kwam op
in mij. Met nóg-wrokkige meêwarigheid vroeg ik:
- ‘Wat is er dan, man?’
Eerst deed hij of hij mij niet hoorde. Ik vond het goed. Maar dan hief hij zijn hoofd
van uit zijne handen, en
- ‘Waarom moest hij dat zeggen?’ vroeg hij als een ziek kind.
- ‘Wát zeggen?’, suste ik (ik verwachtte mij aan iets anders).
- ‘Wel, van Todos los Santos’, zei hij treuzelend...
Ik wist dat hij lust had tot vertellen. Ik sprak dan ook niet. En ook hij zweeg weêr,
als wel wat beschaamd. Maar, misschien wel omdat ik geen blijk gaf van
belangstelling, hoe deze ook in enkele secunden was gerezen tot nieuwsgierigheid,
begon hij ineens:
- ‘Wij waren dan uitgevaren op den Scaldis II, nietwaar? De Mist-poeffer was erbij;
gij weet wel?: híj; hij was er altijd bij; ik heb eigenlijk nooit een anderen makker
gehad dan hij; waarom moest hij dan spreken van Todos los Santos? Hij weet wel
dat ik gemakkelijk mijn mes trek. Met al de anderen drinkt men, maar met hem kan
men blijven zonder drinken: dat is het verschil van de differentie. Anders ben ik
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altijd alleen; maar ik ben soms alleen met hem, en dat onderscheidt hem van de
anderen. Wat wilt gij daar aan doen?: het is misschien die moeder-vlek van mij. En
dan: ik ben een vondeling, moet gij weten. Ik wist al dien tijd niet dat ik ooit een
moeder had. En van mijn vader heb ik nooit iets geweten: dat vervreemdt, het heeft
mij vuisten gegeven...
Ik weet niet of mijn echte vader een matroos was; de andere, waar ik bij uitbesteed
werd, verkocht groenten in een klein winkeltje van het schippers-kwartier. Daarom
spotten de jongens met mij, wier vader wél matroos was. En toen reeds noemden
zij mij Land-kaart. Híj was de Mist-poeffer, omdat hij dik was, vooral in den zomer.
Ik gaf hem peentjes en ramenas die hij schilde met zijne tanden. Ik ging met hem
ravotten op de kaaiën; hij ging liggen in de bootjes, en ik wrikkelde voor hem. De
anderen plaagden mij; hij lachte meê; ik gaf ze bij gelegenheid slaag, ook hem. Van
toen af was ik de alleene.
Ik werd natuurlijk matroos, maar de anderen vaarden niet gaarne met mij. En
kwamen wij ergens aan wal, dan lieten zij mij doorgaans loopen. Alleen niet hij, ge
weet wel, de Mist-poeffer. Waarom moest hij dat zeggen, daar straks? Wij gingen
altijd samen uit. Wij dronken nog meer dan de anderen. Maar als wij geen geld meer
hadden, dan gingen wij ook samen uit.
Zoo, wij waren met den Scaldis II aangekomen te Todos los Santos. Wij gingen
met ons beiden uit, in de hitte. Wij hadden al heel wat borrels binnen; rhum; maar
wij bleven rustig, gelijk altijd als wij samen alleen waren. Wij spraken niet. Tot daar
ineens de stilte van
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alles gebroken werd: in eene herberg, waar wij weldra aan voorbij-kwamen, was
het een helsch lawaai van tieren en vloeken. Wij moesten elkander niet bezien: wij
erkenden de stem van den Rosse, van de Rat, van de Spons, van al de andere
makkers. Maar ver daarboven uit, eene vrouwe-stem, die verschrikkelijk gilde.
Eene vrouw die gilt, dat is niets. Wij kennen dat. Wij zouden voorbij-gaan. Maar
de deur stond open, en wij moesten niet binnen-kijken om te zien dat die stem gilde
in het Antwerpsch. En dat is natuurlijk iets anders, te Todos los Santos. Zij was aan
het schelden zooals wij dat nog nooit hadden gehoord. Van diep uit het gejoel dat
de kroeg vulde met eene opstapeling van ronde en donkere dingen, - het was gelijk
eene storm-zee in den nacht, meneer, en ik heb nooit zooiets gezien, en het stonk
gelijk een vuil-bak: ik zal dat nooit vergeten! - boven het nijdige en zwoegende gejoel
van onze kameraden, het geratel als van een klaterenden donder die valt slag op
slag: “Vlaamsche smeer-lappen!”, en “Gij zijt beesten gelijk al de Vlamingen!” en
“Al de Vlamingen zijn gelijk: allemaal...” Meneer, ze zei een woord dat ik niet zal
herhalen.
Mijn vriend de Mist-poeffer zei: “Moeten wij dat toelaten?” Ik zag dat de rhum hem
ineens in de oogen stond, en dan is hij gevaarlijk. Maar ik vond het toch óok een
beetje te straf, want ik ben een Antwerpenaar. Toen wij getweeën in het deur-gat
kwamen te staan, keerden allen hun gelaat naar ons. Wij werden op een groot
gejuich onthaald, en dat was nogal natuurlijk. De vrouw was dik en wit van vleesch;
zij had geel haar maar haar hals lag al in draadjes getrokken, want zij
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was wel vijf en vijftig jaar oud. Zij had rood satijn aan, dat spande op hare zware
borst. Ik kan er niet aan doen, maar ik hou niet van vrouwen. Zij stond daar in een
kring, en riep aldoor maar luider. Zij zwaaide met hare vette armen, een groot, zwaar
glas in iedere hand. De kring werd om haar enger en enger. Als onze vrienden ons
hadden gezien, praamden zij dichter en dichter om haar; sommigen bleken boos;
de meesten gingen nu weêr lachen, en zij trokken aan haar rok, en zij gaven stompen
in hare lendenen. Ik: toen riep ik met mijne luidste stem: “Smijt er op!”
Zij deden het, meneer, en gij weet dat zij dat kunnen. Zij waren weldra allen
donker-rood van pleizier. Maar die vrouw verweerde zich als eene razende kat. Zij
trok haar buik in en boog haar gelen kop. Maar zij schopte met hare voeten; zij
krabde; zij beet naar de ooren; zij riep aldoor maar, en zij was heesch-geroepen,
van: “Krapuul van Vlamingen!”
Toen brak ik den kring door, en de anderen weken: ik zou haar wel doen zwijgen,
ik! Ik hief mijne vuisten op, zóó, en ik ging op haar af. - Nu eerst zag ze mij: wij
stonden neus aan neus. Zij keek mij aan, eerst snuivend van verwoedheid, maar
weldra met eene groote verbazing op haar rood gezicht, dat wit trok. Zij keek mij
zóo lang aan, dat het mij belette te slaan, en dat zelfs de makkers het merkten. De
kring werd wijder en wijder om ons: wij voelden dat er iets moest gebeuren. Er was
geen hitsigheid meer. Niemand sprak nog. Toen zei zij ineens, stil en woest: “Gij,
ge móógt mij slaan.”
En zij, die om mij plachten te spotten, spott'en niet meer.
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Toen gaf ik haar een stomp op den schouder: zij zonk op de knieën, en zette eene
vuist op den grond. Ik stootte haar aan met mijn laars, op haar linker-arm: zij lag
lang uit op den vloer. Ik ging hurken, en zou haar met mijne vuisten bewerken.
Maar dan hief ze van op den grond haar dik en wit gezicht op, dat bloosde op
heur haar; zij strekte smeekend hare armen uit; snikkend riep zij uit:
- “o Mijn jongen, mijn jongen: ik ben uwe moeder!”
Dat is gebeurd, nu al twintig jaar geleden, meneer.’
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Andere liefde
Mijn oude, goede Vriend, ik dank u diep-bewogen voor uw brief. De stille klank van
uw troostende woorden trilt innig en als zedig in mij na, gelijk het dunne krystal van
een even-aangeroerde schaal. Dat ze mij aldus met hunne zuivere soberheid
aandoen, bewijst mij de oprechtheid der schoone gevoelens die ze hebben
ingegeven. Het noopt mij, u te antwoorden met eene oprechtheid, eene
openhartigheid die, meer gedwee dan cynisch - geloof me -, bij de uwe niet achter
wil staan.
Gij beklaagt mij, mijn vriend. Zoovele jaren hebt gij met ons, naast ons, in een
gulden kring van vertrouwde gedachten geleefd: ons gemeenschappelijk eigendom
dat gij, meer dan ik, die nu eenmaal een geestelijke vrek ben, met al de gulheid van
uw gemoed, te ruim om zelfs aan abnegatie te doen denken, steeds en steeds
verrijken kwaamt. Ook waar gij, eeuwige zon-ontdekker, op reis waart, hadt gij
behoefte met ons in aanraking te blijven, en nauwelijks kwaamt gij in het land terug,
of uw eerste bezoek gold den haard dien gij, vrij-gezel, als den uwe beschouwdet
met zulke blijde natuurlijkheid, dat zij mijn argwaan of nijd van-zelf tot zwijgen bracht.
- Thans is die haard leêg: nog slechts een grijsaard zal er u, in zijne doffe
eenzaamheid, bij de doode asch ontvangen. En gij beklaagt met al uw kieschheid,
de kieschheid die mijne vriendschap kocht en waar ik het beste van me-zelf aan
dank, den ouden man die, na veertig jaren huwelijk, zijn vrouw verloor, waarvan hij
thans wéet wat zij was voor hem; den man die thans nog alleen op uwe vriendschap

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

664
kan leunen voor den korten weg dien hij nog te bewandelen heeft. Moge het einde
nader zijn: ik weet thans op wat ik het kan ontvangen.
Gij beklaagt mij, en ik dank u. Nochtans bedriegt gij u over den aard der gevoelens,
die mij thans in mijne verlatenheid ontroeren. - Gij kent de ziekte die mij kwelt sedert
mijne jeugd, sedert het prilste zelf-besef, en die in elke levens-ervaring een nieuw
voedsel vond: ik ben door-vreten van de aanhoudende, toomelooze behoefte aan
het eigen moreele onderzoek, waar zelfs geen afschuw, waar zelfs geen walg mij
van kan weren. Kinderen vinden er een vreemd pleizier in, zich bij geboden
gelegenheid te besmeuren met vuil: ik, die de ergernis ken om de lafheid waarmede
ik sta tegenover mijne daden, ik ken tevens, en sedert altijd, de noodwendigheid,
die daden, en meest nog de aanleiding ervan, te doorpeilen, en liefst nog de leelijkste
van al; mij in de minst-loyale van die gedachten te wentelen, om mij aan me-zelf te
toonen zooals mijne vrienden mij zouden zien, indien ik mij kon laten kijken zooals
ik in werkelijkheid ben. Helaas, gij-zelf zult mij niet hebben gekend, mijn vriend; en
mijne averechtsche ascesis zou, mijn leven lang, onnoodig en dor zijn geweest,
indien ik er niet aan dankte de rust die thans de mijne is.
Want - en mijn zedelijke kanker is hier geworden als eene genade -, want mijne
vrouw was nauwelijks dood, of ik werd weêr eens gepijnigd door die tergende vraag:
wat voel ik? Ik dorst toen nog niet antwoorden, dat het eene onbekend-rijke vreugde
was: als men oud is, bekruipt u soms het schaamte-gevoel van eene ongerepte
jeugd die vast-zit in ideale abstractie. Het is nu echter
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veertien dagen geleden dat ik mijne vrouw begraven heb; en - u wil ik het minder,
minder dan wien verhelen, mijn vriend, - hoe alléen ik mij ook bevinde in de minste
daad, in de minste gedachte, en van alle daad en gedachte voortaan vervreemd:
het is diezelfde vreugd van bij het eerste uur dat mijne vrouw verscheiden is, die
mij thans en voortaan tot in het boven-natuurlijke uitzet.
Word bij deze bekentenis niet boos, bid ik u, en schrijf mij vooral geene ik-zuchtige
harteloosheid toe die, ik weet het, u zou bedroeven. Gij hebt met al de eerlijkheid
van uw groot hart van haar gehouden, en, ik herhaal het, mijne natuurlijke
achterdocht heeft nooit kunnen gelooven aan zelf-verloochening van uwent-wege
ten aanzien van uwe vriendschap voor mij. Gij begrijpt wel dat ik u anders niet zou
schrijven zooals ik thans doe. Als ik dus spreek van vreugde, dan is dat niet om ze
te stellen als eene krankzinnige uitdaging tegenover uw troost. Want, geloof mij, ik
weet, ik weet dag aan dag, uur aan uur beter, wat ik verloren heb. En nochtans neem mij niet kwalijk, maar het is dat verlies waar ik mijne verruiming, waar ik mijne
tegenwoordige ziele-vrijheid aan dank, en dat het begin is geweest van wat ik wel
noemen moet mijne verlossing.
Dit woord komt u weêr ontstellen, omdat gij het verkeerd begrijpt. Het heeft
inderdaad voor mij eene dubbele beteekenis: eerst de leelijke, die gij eraan geeft
(en gij vergeeft mij omdat gij weet wat het beteekent aan last, maanden en maanden
eene verlamde vrouw te behandelen), maar ook deze die mij thans buiten me-zelf,
boven me-zelf stelt. Die laatste beteekenis zult gij niet beseffen, als ik de eerste niet
nader toelicht, want het
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gaat om veel meer dan om lichamelijke verzorging. Die toelichting: ik geef ze met
den meesten tegen-zin. Maar ik heb u volle oprechtheid beloofd. Ik wil niet liegen,
hoe hard de biecht mij ook vallen moet.
Mijn vriend, ik ben mijn huwelijks-leven lang een zeer ongelukkig mensch geweest,
en ik kan het thans zeggen zonder verteedering over me-zelf. Gij hebt ons eerst
leeren kennen als wij reeds enkele jaren waren getrouwd: ik had al den tijd gehad,
berusting te ontwikkelen, en het was mij niet moeilijk, trouwens, kalmte te vertoonen
waar veel afgetrokkenheid in was, en zelfs eenige opgewektheid die ik dankte aan
genot van kunst en eenigen alkohol (gij kent de maat mijner matigheid: gij zult mij
niet veroordeelen). Ik ben verder alles behalve een muiter: ik kan niet buiten de
orde, al houd ik haar voor eene migraene. Doch niet alleen de zwakheid van mijn
karakter, die ik niet bestreed omdat zij een waarborg was van rust, zou mij voor
oproerigheid behoeden: ook een gevoel van schuld belette alle uiting van wrok.
Want weet, mijne vrouw hield van mij; ik, ik heb haar, al den tijd van haar leven,
nooit kunnen beminnen.
Ik was tot over mijne ooren verliefd op een blank en strak modelletje, een meisje
als uit ivoor, dat ik enkele jaren vroeger, in een tijd van schoone reinheid, op de
teeken-academie had leeren kennen, toen mijne ouders mij dwongen te trouwen
met haar, die veertig jaar lang mijne vrouw zou wezen. Mijne ouders achtten dat
een gevaar mij bedreigde. Deze opgedrongen bruid was rijker dan ik, al behoorden
wij tot een zelfden burger-stand. Zij bezat eene scherpe schoonheid. En ik beken
dat de
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dwang mij zacht was: ook mij drukte mijne liaison weleens om hare gemeenheid,
want ik ben toch maar een bourgeois. Niettegenstaande eene liefde die mij lang
vervuld had, brak ik af met het meisje dat, ik besefte het, nooit mijne gade kon
worden. Ik vond verdachten omgang uit, die mij vroeger vanzelf-sprekend scheen,
om een, trouwens verguld, afscheid te nemen. In mijn huwelijk zag ik een aflossing
van dwaasheid: het was de oorspronkelijke lafheid. Voor die lafheid heb ik geboet.
Want in den harts-tocht van mijne echt-genoote vond ik eene eerste straf. Dien
harts-tocht zou ik nimmer weten te beantwoorden: ik zal niet zeggen dat de
herinnering aan mijne eerste liefde was als een spook dat telkens tusschen ons
beiden rees; er was veel meer een soort inhibitie, want het huwelijk had in mij op
gruwelijke wijze een egoïsme ontwikkeld dat, pijnlijk-gretig, genoeg aan zich-zelf
had. Mijne vrouw naderde mij in volle en vurige overgave; ik ontving ze op een
eerlijkheid, waar ik voor ijsde, maar die eene aanneembare verontschuldiging is.
Het kon wel niet anders, of mijne vrouw moest na zeer korten tijd mijne, ook
physische, koelheid gewaar worden. De hevigheid van haar aard; helaas: nog meer
hare liefde voor mij, dreven haar op zoek naar het geluk dat ze bij mij niet vinden
kon. Een jacht-hond op snuivenden zoek van het wild dat hij niet eten zal. En zoo
heeft mijne vrouw mij dikwijls bedrogen, mijn vriend; en zoo ervaarde ik van haar
weldra niet anders meer dan haat; kende ik alleen nog, bij vluchtige en razerige
vlagen, een weemoedige moeheid en een vijandelijken ontucht die ze telkens, na
iedere ontgoocheling bij anderen, kwamen terug-voeren naar mij.
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Ik was me zeer bewust, hieraan de eerste schuld te dragen. Doch alle bronnen van
genegenheid bleken in mij voor goed opgedroogd. Ik wist voortaan dat men slechts
éénmaal in het leven de liefde kent die opleiden kan tot eene blijde en moedige
werkelijkheid van geluk: mijne verachtelijke houding tegenover de eenige vrouw die
de mijne had moeten worden, doemde mij tot eene afdoende eenzaamheid.
Misschien was mijn karakter voldoende, buiten alle vrouwen om, om mij die
eenzaamheid te bezorgen. Maar aan zooiets kon ik, in de zielige deernis om mijn
lot, natuurlijk niet denken, en naast die deernis stond haar geharnaste broeder:
mijne fierheid. Vergeef mij: ik was toen nog geen dertig jaar oud.
Tweemaal verkeerde mijne echt-genoote in de verwachting dat een dierbare band
ons eindelijk vereenigen zou; en ik kan u de verzekering geven dat, ondanks mijn
wantrouwen, mijn eerlijk verlangen vurig was.. Kon ik wel anders dan toegeeflijk
zijn, o leelijke twee-strijd? Want ik wist dat deze vrouw van niemand houden kon
dan van mij. - Helaas, tweemaal na elkaar werd ons een dood kindje geboren. Zij
waren zwart als ijzer. Ik heb geen medelijden willen toonen; maar ik leed.
Daarom juist vermeed ik, vermeden wij alles, wat de klove tusschen ons beiden
dieper maken moest. Wij hadden geld: op een nonchalant voorstel gingen wij reizen
en genoten, in schijn althans, dezelfde landschappen en spijzen, dezelfde muziek,
dezelfde sleeping-boeken. Nu en dan waren wij thuis, en zij deed haar best om zich
te interesseeren aan mijne arme schilders-liefhebberij. Ik legde mij op, haar in hare
soms vreemde nukken te volgen. Zult gij mij begrijpen als ik u zeg, dat het
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was een toestand van zeldzaam-gespannen geblaseerdheid? Wij gingen door voor
zeldzaam-gelukkig; ik twijfel niet meer of zij heeft heel lang gehoopt het te worden,
in alle eerlijkheid met mij, dóor mij, - door mij alléén. Want zij heeft mij niet meer
verlaten. Ik, intusschen, mijn vriend...
En dat heeft geduurd, geduurd tot in het oneindige. Zij, ze was de dichteres
geworden die vergeefs uitweg zocht voor hare gevoelens; ik, als een virtuoos die
met knappe koelheid, met handige beuheid op al de concerten der wereld dezelfde
muziek uitvoert. (Laat mij toe, mij te verachten)...
Vijf jaar geleden is zij, gij herinnert u, ziek geworden. Zij was nu vijf en vijftig jaar
oud, lichamelijk verzwakt en blijkbaar moe. Ik heb haar verzorgd naar mijn beste
kunnen: ik verzeker u. Maar met een stijgenden afkeer Ik kon er niet aan twijfelen,
dat mijne vrouw tegenover mij lengerhand onverschillig was geworden. Het kwetste
mij, omdat ik, meer dan ooit, mijn best deed. Die koelheid was door-waaid met vegen
bitsigheid, en ik stond onmachtig, zoodat mijn goede wil omsloeg in wrevel. Ik ben
altijd ziek geweest, zoodat ik niet houd van zieken. Ik houd vooral niet van oude,
zieke vrouwen. Ik kwam ertoe, na aarzeling, te denken: deze oude, zieke vrouw
heeft toch heel mijn leven vernietigd, en - nu wil ze niet eens meer van mij houden,
wanneer ik juist van me-zelf om harentwille afscheid neem. En zoo kon het niet
anders of ik moest komen tot het besluit: dat ik was geworden haar slacht-offer, en
een slacht-offer zonder de minste vergoeding. Ach, wat kan het leelijk zijn, mijn
vriend, oud te wezen!... - Ik aarzelde niet
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langer, het einde als een weldaad te beschouwen.
Tot daar, zekeren ochtend, den grooten dageraad, o mijn vriend...
- Zij lag, geheel verlamd thans, in bed. Mijn norsch verzorgen, leek het mij, had
haar de hoogste behaaglijkheid bezorgd. Er was, uit al de hooge vensters, uit de
witte wanden, uit het wazige linnen van haar bed dat een metalen geraamte
nauwelijks begrensde, heel veel blank licht om haar verwrongen gelaat, waar alle
schoonheid van geweken was. En dan heeft ze mij met hare oogen als katoenen
bolletjes geroepen. Maar hare blikken waren sprekend. Hare lippen konden geene
woorden meer vormen; doch, zij heeft mij lang bezien. Er zijn twee tranen aan hare
wimpers komen staan, om langs haar neus te gaan loopen. Zij heeft haar paarsen
en verwrongen mond vooruitgestoken tot een kus.
Toen, mijn vriend, toen heb ik ineens alles begrépen. Ik heb begrepen dat zij, de
bitsige van vóor enkele weken, hare laatste levens-krachten had gedwongen tot
eene pudieke comedie, om mij de winst te laten der laatste boet. Ik heb begrepen
dat ik geen slacht-offer was geweest; dat ik mij zelfs niet hoefde te houden voor een
ondankbare.
Want er is een liefde die alles loutert, alles tot liefde maakt, alles tot liefde dwingt.
- Zij is gestorven. Begrijpt ge mijn vreugde, mijn vriend? Ik ben verlost: de grijsaard
mag zijne doode vrouw beminnen.
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Derde liefde
Na de onverstandigheid van 't avontuurtje, waarbij ik wat al te veel van mijne
zenuwen, en zelfs van de dierbare gave der rede gevergd had (ik zal er u trouwens
niets verders over vertellen), had ik mijn belachelijk-vertwijfelenden rouw als straf
opgelegd de slechtste muziek, die zich zou laten vinden. Immers: muziek, ‘taal van
het onuitsprekelijke’, is zij niet tevens tartend-brutale uiting - of weet dit althans met
onbevangenheid te zijn - van het zin-ledige, het gevoels-ijle; en is deshalve, mits
pralend genoeg van onbenulligheid, haar schater-van-ongebezigde-ruimte het
bekwame antwoord niet op het liefst-zwijgende, óvervolle?
Feit is eigenlijk - dat ik maar liefst niet weg zal trachten te betoogen, - feit is, dat
een mistroostig-schoone drang naar wrange genietingen, die zich een schijn van
reden geven omdat ik de jaren der veroorloofde begoocheling voorbij, en deze
genaderd ben waar zij het noodigste kleinood wordt; - feit is, dat ik weêr met
onzaligen jacht in mij en bij voorbaat al het profijt der desillusie, de paden bewandelen
wilde, opnieuw, waarlangs mij dat meisje, het nimfje, mijn verlokkelijk-onvruchtbare
kind-Persephonè geleid had aan den teugel harer fantazie, die meer ervaring bezat
dan mijne eigene vergrijsde, bij 't lokken van een voorgegeven liefde, die zonder
moeite weldra bleek te zijn lang niet zoo zwaartillig als mijne, haast
vaderlijk-verteederde, genegenheid.
- Het seizoen was voor zulke wandeling wél gekozen: alle goud des najaars verrot
in 't slijk van den
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naderenden winter. Het weidsche park der verre voorstad, waar ik onwillekeurig
me-zelf in zocht en werkelijk al te gemakkelijk in vond, stak op als het ware uit een
kuip van giftig-geurende nevelen die verfloersten smaragd en topaas (zooals men
zegt) van zoden en laatste geblaêrte. Omheind in de dicht-opalen einders, die wéken,
echter, op schuchtere en korte vergezichten onder het dwalen mijner onbestemdheid,
was de warande mij een zeer gepaste gelegenheid, telkens, tot ontdekkingen die
niets dan pijnlijke herinneringen bleken. Het belette niet, zoowaar, dat van te
ploeteren door modder en natte bladaarde mijne voeten koud, en mijne schouderen
tot huiveren toe aangeslagen waren van den onmerkbaar-regenenden mist. Het
bekoelde wel, eenigszins, mijne sentimenteele bui (want ik beken, van tijd tot tijd,
oud te gaan worden). En, waar ik 't nabijë lust-huis opzocht, daar ik weldoende
verwarming zou vinden in een heeten drank: wist ik niet ook dáár te zullen herleven,
uit tijden van argeloosheid, de burgerlijk-naïeve vermaken van samengenoten
krente-boterhammen, zuren room-kaas, en rammenas in dunne schijfjes? En dan:
die leutige dansmuziek waar zij zóó overtuigend van hield!...
Over de verzade kiezel-paadjes en hunne cierlijke krommingen die omcingelen,
op zijn voet-stuk, een verzilverden Mercurius, zich op éen teene-tippenden voet met
bevallige hand-wenken reppend naar voordeelige bestemmingen, betrad ik de
gelag-zaal die, in de binnen-gedoezelde schemering verlaten, als stoffig lag en
onroerend. Mijn stoel, toen ik ging zitten, schreef schreiend over de cementen
vloer-tegels. Het wekte den waard in zijne keuken. Haastig-serviel trad hij de kamer
binnen
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met eerst verbaasde en dan verontschuldigende ‘Ha's’ en ‘He's’. Het witte gas
ontplofte in de gloei-kous, onder de mat-rose stolp. Aan het groote mechanische
orgel tegen den achterwand der zaal, kwamen alle spiegeltjes en blikkertjes te flitsen,
en zacht te glanzen het vele verguldsel. Mijn drankje vóórgezet, begon de waard
in Parijzer argot en met Elzasser accent te klagen over den slechten tijd. Hij had
oogen die weemoedig en schichtig waren. Hij vertoonde, in zijn licht-grijs zomerpakje
en 't appel-groene van zijn das, de boertige en losse elegantie van een proxeneet.
- Toen hij zag geen uitbundig antwoord te zullen krijgen op zijne gewichtige en
moeilijke gezegdes, ging hij de hooge kachel oppoken. 't Ontketende gevonk daarvan
scheen wel een laatste schemer-duister in de hoeken der kamer traag op te doen
trekken. Er leek hier, als het ware, eene nieuwe aanwezigheid. Ik bleef echter
zwijgen. De hospes humde. Waarna hij langdurig zijn horloge bekeek, om, aarzelend
eerst, en weldra koen-beraden, naar zijn orgel te sloffen, en in de daartoe-bestemde
gleuf het geld-stuk te laten glijden, dat de gezellig-bevolkende harmonie wekken
en aanwakkeren zou.
Gemakkelijke troost van niet al-te-veel-eischende zielen! - Het orgel slokte
dreunend eerst; schor rochelde 't daarop een tijdje; wachtte bang; blafte toen plots
hel en razend als een hond, in den nacht, op een hof-steê. 't Geweld der
baaiërd-klanken ging bonken tegen de muren aan, deed rinkelen het glazen gerei,
doorreed de stoelen en doorsidderde de tafels. 't Was of daar ineens een hoos van
luid reuzen-gelach, van uitflappend gegichel, van schetterend geraas ging kolken
door 't vertrek,
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zich uitzetten en stooten aan alle hindernissen; tot zij brusk-welwillend hare eigen
lucht-wanden naar binnen plooide en brutaal-inschikkelijk aanpaste op alle vaste
vormen. 't Vervaarlijk-veeltallig gedreun vond, na horten en schokken, het paadje
zijner melodie; het ontdekte den wel-gevalligen zand-weg van eigen zang. Geschokte
verbazing kon hurken gaan op het stokje der securiteit: wij waren geschikt tot
luisteren.
De waard langde een stoel, en ging voorzichtig zitten naast zijn toestel. Zijn op
de maat weg-en-weêr, wegen-weêr wiebelend punt-baardje bekende overoude
vertrouwdheid met, en steeds herboren welgevallen in het luidruchtige deuntje. Hij
neep glimlachend zijne sprietelige wimpers zacht naar elkander toe als de fluitjes
en hobo's aan de beurt waren; plofte het koper open, dan ging zijn mond rond staan;
en zijn vingeren werden telkens onrustig bij het rinkelen der bellen. Ik-zelf peilde de
domme diepte mijner inbeelding bij 't ontrollen en horten, aarzelen en doordrijven,
uitzingen en staken en insinuëeren van deze, zeker wel onschuldige, matchiche,
die ongeloovig scheen voor hare eigen dubbelzinnigheid. Vol arglistige bonhomie,
bood ze mij, aan zoete stem van hout en joviale bewijs-kracht van koper, de
potsierlijke verzekering, dat ik toch ongelijk had; dat ik mij de zaak beslist toch veel
erger voorstelde dan ze eigenlijk was. Dácht ik nu werkelijk nog aan die oude
geschiedenis? Welneen, ik dacht er niet meer aan! En dacht ik er wèl aan: dan maar
herbeginnen, nietwaar?; de oude geneuchten hernemen, weze 't bij ander object...
En ik kreeg lust, bijna, den stoel waar ik op zat bij de leuning op te tillen, en hem in
de raadplegende, dokterende ram-
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melkas te gooien. Maar ik bedwong mij. Ik bedwong mij met schampere zekerheid.
Immers, was ik hier niet gekomen tot zelf-kastijding, en er, met de gretigheid eens
zich-geeselenden kloosterlings, begeerig op voorbereid? Zie, dát was nu eens het
Leven, het oppermachtig-schaterende, het gezond-zich-uitjuichende Leven,
toon-beeld voor mijn walgelijk miserie-zoeken; het Leven dat u nooit, dan over u-zelf
bedriegt: eisch immers voor alle mogelijk voortbestaan; het Leven dat hier golfde
en glooide door deze, anders-armtierige en weinig-aantrekkelijke, gelag-zaal, en
zijn gebiedenden rythmus dreef door slingerenden punt-baard, door sprietelende
oogjes, door zalig-open mond, door tokkeling der blij-naarstige vingeren van dezen
waard, dezen eenvoudig-natuurlijken, zij het proxenetischen waard, die er uitzag,
zoo waar, als een beleefd-gekleeden, maar tot-alle-gulheden-bereiden Sater.
Ik zat; ik luisterde met opzettelijke aandacht; ik slurpte gemeten aan mijn ijs-koud
geworden koffie, die dun was en naar schimmel smaakte. Toen vertraagde
lengerhand, toen vergrolde, toen rekte in gepiep en geneuzel 't gezang van het
orgel. De hospes scheen eenigszins ongerust geworden. Weêr haalde hij zijn horloge
uit, die hij bestudeerde. Waarna hij met een nieuw geldstuk het speel-tuig voedde.
Het klaterde en proestte en gilde weêr uit; opnieuw was de ruimte te eng voor
deze uitbarstende volheid. En nog had het de afbakening niet gevonden, en de
bedding niet voor zijne klank-meanders, toen daar, geluidloos, de deur der zaal
openging, en de waard, nog vóór iemand was binnen getreden, van voldaanheid
zijn mond open vallen liet, en uit heel zijn gestalte rechtop schoot.
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De blijkbaar-verwachten waren een man en eene vrouw, en hun verschijnen deed,
dat ik een oogenblik mijn eigen vergat.
Hem, immers, kende ik. Oud school-makker van mij, was hij een geniepig-viciëus
kind geweest, wiens lustelooze schuchterheid norsch en nijdig werd als onze frissche
ruwheid ze in hare eenzelvige broeiïng aanraakte. Men zei toen dat wel nooit iets
goeds uit hem zou groeiën: hij heette thans, wist ik, makelaar in effecten te zijn, en
het was wel het eenige (al hadden wij elkander weleens ontmoet) wat ik en anderen,
na de lange jaren zijner afwezigheid, van hem te weten waren gekomen. Ook hij,
zag ik, herkende mij: ik was de eenige hem-gelijke op school, en hij vertrouwde er
mij nog minder om dan de overigen. Eén oogenblik schoten zijne blikken in de mijne;
ik deed, onwillekeurig, een gebaar tot groeten, maar reeds waren zijne oogen wêer
atoon en effen als poelen, terwijl hij staarde over mijn hoofd heen. 't Gegrinnik van
den genaderden hospes beantwoordde hij nauwelijks. Hij had zijn langen, luiën arm
om den hals van zijne gezellin gelegd als tot eene verveelde bescherming. En zóo
stond hij daar, slungelig en nogal papperig zijn lange gestalte schuin over haar,
weinigheerig in zijn flodderige kleêren, het flets-onverschillige, grauw-witte gelaat
onder eene sport-pet die, diep over den kleinen kop getrokken, schaduwde laag
aan den langen, dikken neus. Zijne wulpsche maar lamme lippen en zijn vliedende
kin, waren blauw geschoren; zijn ronde vrouwe-nek, laag naakt, was met een zijden
zak-doek omtouwd, die langs voren tot twee korte vleêrmuis-oortjes geknoopt was.
- Zijn breede, maar bleeke en verzorgde
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hand gleed over schouder en boven-arm van het vrouwtje, dat katterig, koudelijk
en tartend tevens aan hem leunde. Zij droeg een sjofel zwart kleedje, heel uit éen
lengte en zonder de minste versiering; haar tenger lichaam, verarmd met de jaren,
- zij kon niet heel jong meer zijn, - puntte, aan smalle en fijn-geteekende heup als
aan schichtig-beweeglijken schouder, onder de dunne stof, die welfde over de
kinderlijk-kleine borst en den buik die hoog stond. Zij had zeer dunne
naaister-handjes, was-wit en mat als van dooden, en zonder één juweel. Hare
ongelooflijk-tengere voetjes zaten in fluweelen schoentjes met strass-flitsende
gespen. Maar 't was haar hoofd vooral, haar hoofd-zonder-hoed, vol nijdige droefheid,
vol heimwee en vol moedwil, dat, waar 't gedrukt lag aan zijn breede borst, aantrok,
verontrustte en intimideerde.
Onder het dik-uitstaande gele haar, dat zij niet langer droeg dan tot in de hals-gleuf;
onder het korte, koppige voorhoofd en de horizontale en donkere brauwen: bange
en bralle oogen die, groen, blauw-omwald waren van kohol; het witte neusje
gebiedend en trilloos; de mond valsch-rood, lokkend en samengeperst, en die
onmiddellijk aan schandige geilheid deed denken. Zij was blijkbaar onthutst, een
vreemdeling te vinden in dit afgelegen lokaal, dat, in dit seizoen, was als hun
eigendom: zij leek dan ook wel uitdagend in den arm van haren beschermer. Deze
echter beheerschte zich en deed het als met gevoellooze moeheid. Wel moest hij
mijn verbazing raden - al had ik onmiddellijk mijn blik afgewend na eene opname,
die bliksem-snel was geweest, - om deze zijne verschijning onder andere gedaante
dan waarin
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men hem zag op de Beurs, en in dergelijk verdacht gezelschap. Niets echter liet hij
daarvan merken, ook niet in 't nonchalant en nogal gemeene gebaar, dat niet eens
opzettelijk voorkwam, waarmede hij, in één teug, maar traag en gezet, den cognac
dronk dien men hem, ongevraagd, gebracht had.
De muziek was aan mijn oor voorbij gegaan onder de enkele minuten van hun
binnen komen en 't gebruiken van zijn drank. Zij, de twee, gaven blijk van meer
aandacht. Toen het dans-motief zwenkte tot nieuwe geleding in eene nieuwe
modulatie, greep hij van zijne linkere hare rechter-hand, zoodat beider armen strak
aan elkander kwamen te staan als gekoppelde zuilen. De andere armen strekten
naar voren, in de handen die, vlak en dicht, aan elkander lagen. Zij duwde haar
dunne heup aan zijne hooge dij. Zijn schoft praamde aan haar schouder. Zij dansten.
Terwijl de waard weêr op zijn stoeltje bij het orgel was gaan zitten en ze vaderlijk
naoogde, dansten zij. Zij dansten, onder het ongerept-zuivere licht, bij den
huiselijk-gezelligen kachel. O mijn mistroost, o mijn zorgvuldig-geheime pijniging:
zij dansten den hoek voorbij, waar ik zat als een ongemerkte bedelaar, die niet eens
bedelt.
Zij dansten. - Voorzichtig eerst, en met de rekenende bedachtzaamheid van trage
tijgers, maar met de gratie tevens, bewust en koket, van achttiend'eeuwsche
pavane-markiezinnetjes, zetten, verzetten ze aan gewelfde voet-wreven hun
teen-pasjes éentje voor éentje, dralend, weêr binnen ze halend, schuchterig-vlug
naar achteren, naar voren opnieuw en vreezig als feliene pootjes aan
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vochtige greppels. 't Fluweelen vrouwen-voetje tastte aarzelend; raakte nauw bodem;
verschrok; schoot ineens, drie telletjes na mekaêr, als over een stalen draad en
schrikkend voor vallen. Gedwee volgden zijne grovere maar schromige voeten met
grootere, meer aandachtige zekerheid; zachter dan, of hij vreesde op de hare te
trappen; niet verder komend dan waar zij grond had gevoeld, door haar huiverigen
durf en het toch stabiele van haar stil wiegelen, geleid het zorgvol zetten van zijne
zolen. Recht gestrekt waren hunne armen, vooruit in 't ijle als voel-horentjes, trillend
de dubbele plaat hunner samengehechte handen als de kop aan een bezworen
slang; schokkend ineens soms als bij vieze of kille aanraking van onzichtbaar hinder
in de ledigte; tastend dan weêr en pikke-tikkend als een nijdige kloek op zoek naar
pieren. Zijn gelaat wijlde in onverschillig gestaar, doelloos en met fletse strakheid.
Het hare: glurend de groen-phosphoren blikken tusschen de blauwe wimper-spleten,
neus-vleugels onbeweeglijk-open, mondje puilend tot pruilen of proeven. - Maar
daar zwenkte de dans: plots keerden zij den rug hun eigen beweging toe. Zij maakten
ineens háást op hunne schoenen, en wilden als lichtelijk-verwilderd weêr de baan
uit, van waar zij gekomen waren. Hunne andere armen nu kapten matelijk een
onbegrepen fluïede, een dikkere lucht-stroom door de aether, en die hun in den
weg vloeide. Zij hadden elkander om den leest gevat, dichter. Haar borst drong aan
de zijne. Hij haalde diep adem, en keek nu stijf, traag en onvoldaan vóor zich uit;
zij had haar geel zonne-haar geschud, zag nu schichtig naar den grond, als met
spijtigen angst. Zij boog voorover; onwillig als het ware
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volgde hij hare beweging. Nu grepen, al dieper, al dieper hunne armen; zij lengden
ten bodem toe; zij wilden hebben, zij wilden krijgen iets dat daar onbegrijpelijk ging
en kwam, en voor hen scheen te vlieden. Zij bleven, tot betere zekerheid, een wijle
staan soms; weêr pompten dan, weêr stegen uit de lagere ijlte hunne armen. Maar
was het weg weêr, en weêr aan haar oogen ontschoten? Ook hij keek toe nu; hun
armen schokkend en trillend opnieuw naar boven; en trippelend vlug hunne pijnlijke
pasjes...
- Welgevallig bleef de herbergier ze náturen. Hij zorgde bij spijziging aan pas-munt,
dat zijn luide tuig niet stil viel. Hij zag mij even aan, knipoogde mij toe, bewonderend,
mij tevens met wenken onderwijzend. Ik-zelf: begreep ik maar iets van dat spel?
Wel besefte ik dat er was een geheim tusschen die beiden, en waar zij, dat luttele
vrouwtje, dat ziek-zinnelijke vrouwtje, dat niet jong meer was, de knoop van hield
en de ontraadseling. Hij bleef stug, al kon hij niet dan haar volgen. Zij trok hem meê
door de gangen van dit subtiele labyrint, waar zij den draad van voerde dien hij niet
zien kon. Zij was zijne beschikking, hij een vermoeide en verafgoode slaaf. Zij zeulde
hem meê, zij eischte zijn mede-vaart; en hare oogen die hem niet bezagen, en haar
mond die de leêgte zoende, waren de lijnen bij dewelke ze onvoorwaardelijk hem
meê kreeg. Eigenlijk gezegd, hunne puëriele bewegingetjes waarvan 't perverse mij
ontsnapte en nochtans schromen deed, warrelden verwarrend door mijn brein,
snokten verstorend aan mijne zenuwen; zij hielden mij bezig en vermoeiden mij hoe
mijn onwil zich er ook tegen verzette...

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

681
De dansers hadden een oogenblik hun gangen en wedergangen gestaakt. De vrouw
zat te hijgen, de oogen naar binnen draaiënd, lippetippend aan een glas sodawater.
Hij, onverschillig, lam en veeg van wangen, staarde de stilte in, die plots was
ingevallen. Hij bestelde een tweede, daarna een derde glaasje cognac die hij weêr
in één teug leêg had. Luide, met eene stem die mij-zelf deed schrikken, vroeg ik
toen ook iets: grog. Geen van beiden die het scheen gehoord te hebben.
Op een lui teeken van mijn vreemden makelaar-in-effecten, was het orgel weêr
in gang gestoken. Ik slurpte aan mijn drank, die mij onmiddellijk verwarmde. Zij
waren weêr opgestaan, een oogenblik positie zoekend als worstelaars doen. Toen
greep zij naar hem met hare danig-smalle handjes. Hij lei zijne volle palmen op hare
zakkende schouderen. Zij bleven aldus een oogenblik staan. Toen kuste hij haar
vluchtig, als 't strijken van een adem, over haar voorhoofd.
Ik had een tijdje noodig om te merken dat het orgel, met onverstoorbaar-gelijke
uitgelatenheid, eene andere maar even grimmig-luidruchtige wijs had aangeheven.
Nadat ik een tweeden slok van mijn glas genomen had, zag ik dat de dansers tot
nieuwe oefeningen waren overgegaan. Wat ik van zulke muziek begrijp moet waarlijk
weinig zijn; ik hoorde geen verschil naar gehalte en hoedanigheid des gevoels,
tusschen deze en vorige dansmelodie, en ik geloof wel dat ik, bij gewonnen
gewoonte, de eerste op dat oogenblik met even-goedwillig genoegen zou hebben
beluisterd, als ik met deze tweede deed. Dat echter de laatste voor
meer-ontwikkelden andere beteekenis bezat, zag ik. Want wat ik zag is, dat mijne
dansers
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vast thans, en langs de lendenen, bij verknooping van vuisten, bij open slaan en
dichter knijpen der ellebogen, aan elkander verknocht stonden. Hunne bewegingen
bepaalden zich aanvankelijk tot dat wieke-kleppen, dat kort sidderen als van
vlerke-stompen, als van ijsvogelvleugels die zitten te bibberen. Hun lichaam-zelf,
romp en lendenen, zag men zoo goed als niet bewegen; alleen, opeens een trage
glooiïng door zijn rug, die eindigde in wisselende golving van zijne heupen. Zijne
vuisten, die de hare als ontwricht, naar achteren duwden, stompten een dubbele
drukking in haar dun en lenig middel; het deed zwellen en trillen de vleesch-bollen
boven hare dijen; haar leest viel achterover, zoodat haar verige borst ging spannen
in haar zwart kleed; zij puntte haar kin, en haar naakte hals toonde offerende
blankheid; zij sloot hare purper-blauwe oogen die waren ineens als dood; heur
compacte haar hing, van over het marmer-witte voorhoofd dicht en zwaar naar
achteren en beneden, als een klomp solfer; haar mond had den verzegelden ernst
van eene sibylle. Was ze in haar uitdaging gelukt; had ze zijn nonchalanten onwil
weten te leiden binnen het allerheiligste van hare bedoelingen, de lijnen langs van
hare listen? Ik meende te zien, in de nieuwe en milde warmte van mijn hoofd, dat
zij thans was, in volle wijding, de bedwongene; dat zij begeerde zijn meesterschap,
en dat zij leefde nog alleen van zijne geboden. - Hij trippelde thans op zijne teenen;
zijne knieën bewogen zijdelings en naar binnen, en, tegen de hare aangedrukt,
deden de hare bewegen. Aldus draaide hij traag rondom haar, en deed haar, waar
zij was als de as zijner wenteling, mededraaiën. Dan schichtig schoot zijn voet plots
uit: meê
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moest ze, en te dezer nieuwe plaats begon dezelfde kentering, als eene
envoûteerend zoeken naar de plek, waarop hij ze geheel veroveren zou en
vernietigen. - Ik hoorde de muziek alleen nog als een vaag geschetter, iets als bij
naderen van een nog ver kermis-plein. Maar ik zag zijn hoofd, beangstigend lood-vaal
thans, en beken zweet die leekten van onder zijne diep-geschoven pet; ik zag zijn
hoofd hangen als een dreigement, een onafwendbaarstrak en zwaar dreigement
over haar veeg-drijvend Ophelia-kopje als na drie dagen verblijf in 't water. Hij had,
onder de pauze, eene cigaret aangestoken; 't gedoofde stompje hing nu, links, in
zijn mond-hoek, die kwijlde, en het was zoowaar 't brutaal-gemeen, 't misprijzend
teeken zijner heerschappij. Haar mond lag open als voor een kreet in 't lucht-ijle,
dat geen geluid gedoogt. En zooals zij daar beiden stonden in hun geniepigen dans,
vond ik ze afschuwelijk, en interesseerden zij me meer dan ik zeggen kan.
Maar eensklaps, terwijl ik mijn grog leêg dronk en mijne oogen den waard ter
bestelling van een tweeden zochten, schokte eene verschrikking door heel mijn
wezen. Terwijl mijne aandacht éen oogwenk was afgeleid geweest, hadden zij
beiden hunne armen wijd uitgeslagen; handen nog steeds aan elkander geklonken,
lichaam aan lichaam, oogen in oogen, stonden zij plots gekruisigd, ja, gekruisigd
de een tegen de ander. Eén stonde bleven zij staan aldus: toen zwierden zij
wind-vlug, beschreven een kwart-cirkel, wijlden weêr, zwierden weêr, zwenkten als
meeuwen op starre vlerken. Hij had zijn eindje cigaret uitgespuwd; er was een leven
gekomen in zijne logge lippen. Zij had hare oogen geopend, die stijf en schitte-
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rend stonden als edel-steenen. Hunne plotse zwenkingen waren als van bezetenen,
hun gelaat was van ontzinden, heel hun lichaam trilde als van kille koorts. Maar zij
bleven aan elkaêr gedrukt; zij spanden tot scheurens toe de spieren hunner armen,
zij waren de gekruisigden van dezen dans, van dezen liefde-dans, van dezen... nu
ja, van dezen levens-dans. - Iets als eene begoocheling had zich van mij meester
gemaakt, het leek of dezen nu voor eens en altijd aan elkander vast waren gelegd
met een onzichtbaar bindsel, door een druk van buiten, door eene aantrekking van
binnen, door een wil waartegen zij jammerlijk onmachtig waren, door een nood die
afkeer worden zou en afgrijzen, en die hopeloos-onontkomelijk was. Zij waren
voortaan onafscheidbaar; neen: zij waren 't bij vóorbeschikking altijd geweest en
zouden het eeuwig blijven, zooals zij stonden, dáar, aan hun dubbele en ééne kruis.
- Ik rees van mijn stoel, bedwelmd, als dronken. Was ik het inderdaad? De natte
kilte der park-wandeling; de bittere eenzaamheid daarop, hier achter den kachel
die loom verwarmde; de muziek dan, en die dans, en mijn heete grog daarop. - Ik
lei geld op tafel, ging met verzwaarde beenen naar de deur, kwam buiten, in de
guurte.
Het bracht mijne gedachten weêr in orde. - Gek toch van mijn oud makker, dien
effecten-makelaar, zich zóó te encanaljeeren! En die nieuwe dansen; moesten maar
liefst verboden worden...
Aan 't verloren avontuurtje, dat mij naar die najaarswarande had gedreven en
naar die ijle en schetterende
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muziek, dacht ik nog nauwelijks, en als aan iets dat geheel buiten mij om was
gebeurd.
Alleen, toen ik er toe kwam, ik weet niet langs welke wegen, die herinnering eraan
te gaan neêr-schrijven, toen voelde ik iets,... ja: wát voelde ik eigenlijk?
Spijt is soms iets onverklaarbaar-wonderbaars...
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Inlichtingen van persoonlijken aard
Ik heb altijd, mijn leven lang, een beetje op zij moeten schuiven.
De menschen rijden altijd vooruit.
Mijn tram rijdt altijd achteruit.
Ik rijd naar mijne toekomst als naar een verleden.
Nachtegaal, nachtegaal, ik kan u nog altijd niet begrijpen.
En het ligt natuurlijk nog altijd aan mij.
Ik heb nooit gehoopt. Ik heb nooit gehoopt. Het is of ik altijd dood ben geweest.
‘Laat mij de illusie, o God!’
En Hij gaf mij een appel dien Hij mij toonde, waar Hij hem draaiën deed in het
verzilverende licht.
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Ik eet den appel; het blijkt te zijn een winter-appel, die is als eene weêuw. Ik eet
eene weêuw van over de dertig. Geen smaak; geen sap. Ik eet: om te knabbelen.
Ik eet eene kinderlooze weêuw van meer dan zeven en dertig jaar oud. Ik knauw.
Ik leéf.
Overgeleverd te zijn, als een prooi, aan de Waarheid!...
Alleen kruideniers teren met vast geloof en zaligheid op Waan.
Ik zou ook kunnen zeggen dat ik ben als afgetrapte, doorgesleten schoenen met
pijnlijk-zieke zolen. Maar het zou niet waar wezen. Want, vergelijk ik mij bij schoenen,
dan is mij telkens de verbazing dat ik onverslijtelijk ben, hoe lang ik mij ook al draag.
Ik ben als de man die de wereld wil gaan ontdekken, maar eerst zijne schoenen
verbergt.
Mijmerij na den vermoeiden dag; een bleeke roos die traag-verwelkend open-zijgt
in een glas zwaar Engelsch bier.
Neen: een glas vol ouden, gouden wijn, maar met een bezoedelden rand.
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Er voor zorgen, altijd een alibi te hebben. De menschen moeten niet weten waar ik
ben. Ik ben trouwens altijd elders. En ik neem geen rechters dan den Eénen dien
ik me-zelf gekozen heb.
Ik heb in mijn rechter broek-zak een revolver en een suiker-bol. Ik heb in mijn rechter
broek-zak mijn smart en mijne vreugde. De suiker-bol is in de stof geplakt van mijn
rechter broek-zak: bange razernij, er hem niet uit te kunnen pellen.
De man die zegt: ‘Ik ken den vrede, want ik ben verzadigd’, die man gevoelt na
twaalf of veertien uren dat hij den vrede niet kent.
Het cynisme der nederigheid verzekert den stank der kakkerlakken.
De neus van dien steenen Pharao was gebroken. Toen wisten zij allen ineens hoe
de vorm van dien neus moest wezen.
Breek den neus van den Pharao.
Zinken tot op den bodem van den afgrond: wellicht zult gij er wandelen op de zavelen
van het zuiverste geluk.
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Toekomst
Er is een meisje dat ik nooit meer zal terug zien. En dat duurt nu al zes en dertig
jaar.
Maar er is ook een meisje dat ik nooit zien zal. En ik ben er zes en veertig.

Troost
Op een daartoe-geschikte plaats en in bekwame omstandigheden ontmoette ik drie
vrouwen.
De eerste was wit als de dag.
De tweede was wit als de nacht.
De derde was wit als ik-zelf.
- De eerste zei: ‘Viens, chéri!’
De tweede fleemde: ‘Viens, chéri!’
En de derde spuwde in mijn aangezicht. Maar ik had een zak-doek.

Sterren-beeld
Toen de Koetsier van den Wagen, zekeren nacht, dronken was, reed hij zoovele
sterren stuk dat de Hemel dreigde ineen te stuiken.
Men dankte hem af, en men bood mij de plaats aan van Koetsier des Wagens.
Maar ik heb geweigerd, wegens de verboden dronkenschap.
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Zekerheid
Er viel, over de uitgebreidheid der ongeziene nacht-zee, uit den hemel een ster zóó
schitterend, dat ik het zelf was.

Zede-leer
Deze man had geene beenen. Hij zegde:
‘Er is niets dat mij zoo aangenaam opbeurt, dan het gebod, dat ik zou wandelen.
Want men moet zich nimmer beroepen op de middelen en het gebrek aan de
middelen, o Ethica; maar op de leer, de bevestiging van het dogma en zelfs de
roekelooze dwaasheid van het ideaal, die schept het orgaan, zooals Darwin leert.’
Hetgeen dezen man intusschen beenen bleef onthouden, om aangenaam te gaan
loopen over neersche weiden vol madeliefjes.

Honger
Een man, die boeken vrat, van de Ooster-zon tot de Wester-zon, om ervan te leven,
verlangde zekeren dag een ander voedsel in zulke mate en met zulke verwildering
des geestes, dat hij de kamer in brand stak waar zijne boeken gerijd stonden op
danig-vele schabben. Hij-zelf ging buiten den brand staan, en verwaarloosde uit
natuurlijke koppigheid de brandweer te verwittigen, want hij had het vaste geloof
dat het andere voedsel van-zelf zou komen.
En acht en veertig uur nadien was deze man zoowaar dood van een kankerenden
honger.
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Stijl
‘En dan, zie je wel’, aldus sprak tot mij de letterkundige maar sympathieke blinde,
‘er is, zie je wel, de Stijl als het zooveelste middel tot de Nadering. Stijl immers is
het streven naar het volstrekte, naar je eigen volstrektheid; ik (al ben ik dat anders
reeds door mijn gebrek aan oogen, dat eene lichamelijke beschaming kon wezen),
ik ontsnap erdoor, als van eene moreele overwinning, aan mijne aardsche
betrekkelijkheid. Of beter: ik kleed mijne relativiteit met het hulsel van den absoluten
vorm. De stijl is niet ik-zelf, die gebrekkig ben: hij is mijn beeld, gaaf en uit de hoogte
glimlachend, in functie der volmaaktheid, en hierbij worden alle spiegels blinder dan
ik-zelf.
En of ik nu mijn stijl ontleen aan mijn kleêrmaker of aan het wonderbare inzicht
van mijne zenuwen;
of ik hem vraag aan een subtielen apotheker; of dank, omzichtig, aan eene vrouw
op de problematische tafel der vermenigvuldiging:
ik wil mij, onbewust tevens en zeer bepaald, aangevuld met opperste Genade,
in uiterlijke en innerlijke voornaamheid, aan lichamelijk evenwicht en aan teelt-kracht,
(al moet het gedicht helaas zijn lijdelijke droefheid dragen).
En aldus moet ik wel Gode wel-gevallig wezen.
- En wie het anders meent, begrijpt den aard mijner verblinding niet.’
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Roem
Hoe de roem verkeeren kan, moge u blijken, mijn vriend, uit deze gebeurtenissen
met een hond, dewelke, mijn vriend, u wellicht nog onbekend zijn in hare volledigheid.
Alkibiades had een hond die hem, om onbekende redenen, de som had gekost
van zeven duizend drachmen. De domme lieden van Athenen leken de waarde van
dezen hond niet te raden: het was hun een hond als een andere hond. Toen hakte
Alkibiades den staart af van dien hond, en stuurde hem de straat af met een schop
onder zijn afgeknot en bloedend koddeken.
En de menschen zeiden nu: ‘Het is zonde van den hond en schande voor den
meester.’
Maar als zij hoorden: ‘dit is de hond van Alkibiades’, toen luidde het, van steeg
tot steeg, en den hoek om van iedere steeg: ‘o, Wat heeft die Alkibiades weêr iets
buitengewoons tot ons gebracht!’
Nu gebeurde het echter, dat Alkibiades stierf, en dat zijn hond bleef leven. Deze
laatste hokte binnen tot na de begrafenis; doch, hunkerig naar de klontjes suiker
die men hem placht te bieden als erkentelijke hulde, waagde hij zich weêr op de
pleinen die hem waren vertrouwd.
Hij werd er vrij-slecht onthaald. Hij kreeg geen klontjes suiker. Eene jonge vrouw
schold op hem met overdrijving en eene schrille stem in deze woorden die de lieden
lachen deden: ‘Gelubde rekel!’ En een onmondig kind herhaalde den schop, dien
Alkibiades hem eens gegeven had.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

694

Het geheim
Ik kan er niet aan twijfelen: ik verberg iemand in mijn huis. Of beter: er heeft zich
iemand in mijn huis verborgen.
Gij weet: mijn huis, mijn glazen huis, staat altijd in de volle zon, en open voor alle
winden. Aldus is hij binnen kunnen komen. Wanneer? Waarom? Ik wéet dat er
iemand is in mijn huis.
Hoe komt het dat ik hem niet zie? Mijn huis is van glas en kent geene hoeken.
Mijn rond huis is glad als eene spheer, is doorschijnend als eene krystallen spheer.
Ik zie hem niet. Maar hij is op éen der stippen van deze spheer, en misschien op al
de stippen tegelijk.
Omdat ik hem niet zie, spreek ik aan niemand van hem. Het is duidelijk dat hij
zich verbergen wil, en niet alleen voor mij bij wien hij inwoont, maar meer nog voor
de anderen; voor mij is het zelfs, al weet ik niet waarom, van-zelf-sprekend dat hij
zich verstopt: het laat mij toe mij te koesteren in zijn bezit, in zijn dier bezit, in zijn
angstig bezit, in zijn klaarblijkelijk en duister bezit.
Want hij is geworden mijne vreugde maar ook mijne vrees. Ik lijd onder zijne
onbekendheid. o, Mijn huis, ik voel het in mijn weelderigste uren, is vol van hem.
Waarom voel ik het dan bij wijlen ledig, wepel van zijne aanwezigheid die onbekend
moet blijven?
Ik zal hem nimmer ontmoeten. Toch heb ik de illuminatie van zijn groot en klaar
aangezicht, al pleegt hij het te persen in zijn masker van onverschilligheid, van
onaandoenlijkheid, de dagen dat het nacht is voor mij.
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Ik weet, en het is mij eene vertrouwde en goede gedachte geworden, dat ik binnen
kort sterven zal. Maar ik vraag mij af: zal hij dan alléen blijven, hier in mijn huis, en
mijn huis alleen met hém?
Want hij zal niet meêgaan met mij: dat weet ik met even veel beslistheid. Waarom
dan heb ik het gevoel, een gevoel van doorwaakten nacht, dat ik hem altijd bij mij
zal hebben en, o hoop, dat hij zich aan mij zal openbaren in de ure dat mijne gesloten
oogen hem niet meer zullen kunnen zien?...
- Er komt iemand bij mij, dien ik nimmer heb gezien. Hij is vriendelijk uit der mate.
Hij zegt mij:
‘Er woont iemand bij mij; er verbergt zich iemand in mijne woning.
Ik zie hem niet; maar ik ken hem, hij is mijn liefste bezit’...
Ik durf niet zeggen dat deze vriendelijke vreemdeling liegt. Ik durf niet zeggen dat
zijn bewoner de mijne is.
Ik durf niet zeggen, helaas, dat deze bewoner misschien niet eens bestaat. Want
hij bestaat in mij.
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God (I)
Waarom hebt Gij mij met bescheidenheid gevoed, als een aap die haastig knabbelt
aan een hazel-nootje? Maar ik weet dat ik word als de afgerichte chimpanzee, die
zich voedt gelijk de menschen met het Vleesch, al begrijpt hij niet wat het Vleesch
is.

God (II)
Wel-ja, ook mij zal de Dood aan de deur van het Leven smijten, o bordeel van mijne
gulzigheid. Maar dan zal ineens blijken, gij God, dat er voor mij geen deuren zijn!

God (III)
Een Engel stampte twee oncen van den balsem zijner levende onaanroerbaarheid
met éen ons van Goddelijke genade en twee tranen van Jezus, geschreid in het
hofken van Oliveten.
En bood mij deze zalf aan voor mijne zeere oogen.

God (IV)
Toen naderde God mij, in den nacht, als een dief.
Maar Hij kwam te laat: in het licht van Zijn electrisch lampje zag Hij dat ik Hém
had bestolen.
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God (V)
Toen ik, wel vier seconden, onder Zijn gezonken blik had gelegen in Hem als een
ongeboren kind in den schoot van zijne moeder, toen sprak Hij met drooge
strengheid: ‘Geloof nu maar niet dat Ik bén.’ Maar ik glimlachte: ik wist dat ík, ten
minste, voortaan wàs.
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Bewerkingen en eigen ervaringen
Ik heb nooit ernstig nagedacht over het nut van slobkousen, dan den dag dat ik, bij
modder-weêr, gewaar werd dat mijn linker-schoen deerlijk gaapte om te drinken.
Hoewel ik slob-kousen droeg.
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Paidia
De waarde en de beteekenis der gevoelens van de eerste kindsheid ligt hierin, dat
zij aan herinnering of opvoeding niets te danken hebben. Geheugen is niet
aangeboren: wíe durft beweren dat men bij voorbaat iets weet? Waarheid echter
is, dat de eerste indrukken, dat de allerprilste ervaringen iemands toekomst
bestemmen kunnen. Keer ik tot den vroegsten tijd van mijn bestaan terug dan zie
ik er de onuitgesprokene maar klaarblijkelijke oorzaak in van wat ik moest worden,
van wat ik ben, van wat ik morgen doen zal zoo ik er mij met mijn wil en al zijne
opzettelijkheid niet tegen verzet. De knoopen die mijn zwakheid aan banden houden
zijn in dat verste verleden gelegd geworden. Door wie? Door de gestalten die het
diepste van mijn bewustzijn bewonen; door gebeurtenissen die, al even weinig
gekozen of voorbereid, de eerste duim-duw zijn die mijne persoonlijkheid heeft
geboetseerd.
Welk innerlijk zin-tuig echter koos ze, bij voorkeur op andere? Waarom is die
spiegel van zulken aard, dat hij de meeste beelden bij 't opnemen opslorpt om
slechts enkele te weêrkaatsen, en zijn deze enkele van zulke waarde dat zij, zonder
tegenstrijdigheden, zich onderling weten te vereenigen in een-zelfde bediedenis en
eenzelfde stuur-kracht?
Om van me-zelf te spreken: waarom is in mij uit de aanvankelijke kinder-jaren al
het zonnige, dat er zeer stellig aanwezig is geweest, uitgewischt, en vind ik er nog
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slechts, als een mot-regen van stuivende asch, visioenen in terug van schemerende
grauwte?
- Ik heb altijd, en doe het nog, atmospherisch gevoeld: ik bedoel dat vooral
stemmingen, meer dan daden of feiten, in mijn binnenst naleven blijven. Zoo dan
ook mijn kinder-herinneringen: deze bewonen, opvolgenlijk, drie huizen, die ik van
bij de vroegste maanden reeds van mijn besef, wist dat zij het eene na het andere
de mijne waren - gevoel van beangstigende veiligheid, dat de grond is van de
schuwheid die mij nog steeds, treed ik buiten de eigene woning, behekst. Nochtans
waren daar nog andere kamers, schuil-hoeken zelfs, waar ik me niet geheel vreemd
bevond; één daarvan was mij, in den allereersten tijd, luchtiger, liet mij losser in mijn
handelen dan het eerste te-huis. Mijn denken - ik weet zeer goed dat ik reeds dácht
- was er minder beklemd. Toch had ik mijn eigen huis liever, al was het mij strenger
en doodscher, en moest ik er leeren kennen, tóen reeds, den onverdraaglijken nood
der gehoorzaamheid.
Ik was toen zeker niet meer dan achttien maanden oud. Dat eerste mijner huizen
bestond voor mij uit eene duistere reeks vierkante holten, waarvan de zoldering
zeer hoog en elke wand onderscheiden was van belichting, maar die allen toch grijs
en ijl, stoffig en verlaten aandeden. Ik heb dergelijke aangevingen teruggevonden
in cubistische schilderijen. Van meubelen en verdere stoffeering weet ik niets meer,
dan voor zoover zij rechtstreeks te maken hebben met een scherp en kantig punt
in mijn geheugen.
Zoo is daar een portret van den eersten koning der Belgen. Het vertoonde
bruin-gerande water-vlekken en
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zat in een platte mahonie-lijst. Eens, in een laat grijs oogenblik, is het afgevallen
met een vlakken plets op den planken-vloer: dat heeft mij blijkbaar geleerd de pijn
van het verbreken der orde, want ik heb het niet vergeten, en denk er telkens aan
als iets mij stoort door verplaatsing, weze het dan ook buiten klank.
Er waren ook, in eene donkere ren die de helft innam van een zeer klein
binnen-plaatsje (ik zie het even schemerig en met pluis gekalfaat als de vertrekken),
er waren achter een ijzeren net een aantal beweeglijke kippen. Ik weet dat nog
omdat éene der kippen ziek was. Zij zat, de kop binnen de gerechte nek-pluimen
gehaald en met starende oogen, op een zeer klein naakt boompje in het midden
van het hok. Zij was vaal-blond en uiterst dik. Zij had éen groot rond oog met angstige
stijfheid. Zij verroerde niet en trok mij derhalve aan. Vooral nadat zekeren dag groote
ratten wemelend geloopen hebben in het hok en er buiten zijn gekomen langs een
hol, dat ik allang gezien had, en dat mij toen niet had verwonderd. Wij hadden een
zeer struische dienst-meid met roode en blinkende armen. Zij zette haar klomp en
al de zwaarte van haar been op een der vluchtende ratten.
Zij zei: ‘Smeer-lap’ en bedoelde de rat. Ik heb het onthouden en nu nog houdt dat
woord voor mij de heiligheid in van alle vermaledijding. Ik weet niet of ik verschrikt
ben geweest; ik weet alleen dat de zieke kip drieviermaal is opgevlogen tegen het
lage dak aan van de ren. Dat dak was nat van regen. Het is mijn eerste herinnering
aan regen.
De meid met de roode armen was veel roerend en
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zeer groot in al de kamers. Zij verstoorde alles. Ik zie ze beter dan mijn moeder,
zooals deze was in dien tijd: voor mij een was-wit en rond voorhoofd en haar dat
over den schedel weg-getrokken was. Zij zal mij niet veel vertroeteld hebben; ik was
ernstig bezorgd als ik haar naderde of dacht aan haar.
Zij had een ander kindje, dat veel kleiner was en nog stijf zat in luiërs. Ik voelde
er een soort nieuwsgierigen afkeer voor. Mijn vader, hij, kwam op zekere uren
binnen, en verstoorde de rust met veel onbehoorlijke bewegingen. Hij was rood in
mijne oogen. Hij had witte randen aan zijn mouwen: manchettes. Hij was mij vreemd
en ontzagwekkend. Zekeren dag is hij luidlachend binnen gekomen; ik herkende
hem niet: hij had zijn grooten, rossen baard laten weg scheren. Boos, voer mijn
moeder uit tegen hem. Ik ben toen naar mijn moeder toegeloopen, mij bang
verschuilend in hare rokken.
Aldus heb ik begrepen dat ik van haar hield en haar noodig had. Ook, dat zij mij
noodig kon hebben. Ik was één met haar en met het huis.
Angstvallig, trouwens. Ik moet het herhalen: wat mij bond aan dat eerste mijner
huizen, het is iets als eerbied, een gebrek aan gerustheid, de geheimzinnigheid die
op mij toestraalde als naar het brand-punt van een lens. Het was er mij, of daar
reeds iets moest gebeuren waar ik de verantwoordelijkheid van dragen zou. Daarom
moest ik steeds dáar zijn, was dat huis mij eene noodwendigheid, en ik eene
noodwendigheid voor dat huis. Ik was toen iets meer dan achttien maand oud.
Het was heel anders in mijn eerste bij-huis: het stond
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vlak over het onze, en was de woonst van mijn grootmoeder. Zij noemde mij: Petrus.
Ik hoor haar nog zeggen met een diepen druk op de twee sylben: Pe-trus. Ik ging
met haar naar de winkels. Ze zei er: het is mijn Petrus. Thuis heette ik Piet. Omdat
zij het anders zei, herinner ik mij mijne groot-moeder beter dan mijn vader en mijn
moeder uit dien tijd. Zij vertoonde, boven een zeer wit hals-doekje, een rood gezichtje
met bolle wangen vol purperen adertjes, en eene zwarte muts met matglazen
beiërtjes. Zij bezat eene groote keuken, met roode klinkers, een hoogen haard waar
eene lange Leuvensche stoof uitkwam, en een raam waar achter netel-doeken
gordijnen zonnige geraniums bloeiden. Deze bijzonderheden, al hebben zij geen
deel gehad in mijne onmiddellijke ervaringen, staan mij met grootere helderheid
voor oogen dan wat ik zien kon in het huis mijns vaders, en er níet zag (ik weet niet
meer of daar gordijnen aan de vensters hingen; ik zou eerder denken van niet, al
is dat onmogelijk). Het was bij mijne groot-moeder ook veel klaarder dan thuis. Zij
was haast altijd fel-groene salade aan het schoon-maken; ik kreeg het witte, harde
kropje waar onderaan de bladeren aan vast-zitten; het was nat en glibberig; al voelde
ik mij zeer onbevangen bij mijn groot-moeder, ik at het niet op dan met een zekeren
schroom. Het was mij of ik op dat oogenblik in het eigen huis had moeten zijn, waar
iets moest gebeuren.
Het is gebeurd, zekeren dag. Ik had mijne twee jaar nog niet bereikt, en sta nog
steeds verstomd om de borende diepte van mijn geheugen dat mij al dien tijd en
met dezelfde scherpte dat beeld tot op heden onveranderd zien laat, als door een
telescoop, goed afgeteekend
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en zéker vergroot. Mijne moeder zat aan een hoog raam; dáar waren gordijnen aan;
wit-doorschijnende, waarover dikke donkere. Het was het salon: de gebeurtenis
maakte het zoo belangwekkend, dat ik het dien dag ontdekte. Er was een kleed op
den grond; er was een melkig-blauwe spiegel. Ik-zelf zat onder eene tafel, eene
ronde tafel met een blinkend marmeren blad en een dikken poot, ribbig
gebeeldhouwd. Van uit die schuil-plaats heb ik alles gezien: mijn moeder had mijn
broertje op haar schoot. Tegenover haar zat een zwaar, donker man, van wien ik
wist dat het de dokter was. Hij boog log over het armpje van het kind, dat een kromme
lijn was van rood licht, en dat mijne moeder vast hield. Het hoofd van mijne moeder,
haar witte-bolle voorhoofd was dicht bij het zilveren hoofd van den dokter. Toen
heeft hij, geloof ik, in den arm van mijn broertje gesneden: ik heb een harden kreet
gehoord; er is bloed omhoog gespoten; mijne moeder heeft smartelijk: ‘Ha!’ gezeid,
en ik heb gezien dat tranen uit hare oogen sprongen, en traag over hare wangen
liepen.
Van het bloed heb ik alleen een bange opschrikking gekend, maar de beteekenis
van die tranen heb ik onmiddellijk begrepen. Waarom moeten de jongste kinderen
reeds den angst kennen om geween? - Ik ben, op dat oogenblik, naar mijne moeder
niet toegeloopen: de aanwezigheid van den dokter misschien...; maar neen; het
was mijne schuchterheid, toén al. Maar een oneindig medelijden, niet om mijn
gekwetst broertje waar ik niets van verstond, maar met mijne moeder die huilde,
heeft mij dien dag, als het ware, het leven geopend. Ik heb erdoor beter leeren zien
en hooren; er is eene vastere,
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eene geördende opvatting van wat om mij heen geschiedde ontstaan in de duisternis
van mijn kinder-hoofdje. Mijne benauwdheid is er niet minder om geworden, maar
zij deed zich voortaan niet meer voor in afgezonderde verschijnselen, zij werd door
mijn gemoeds-bestaan eene keten waar elke aandoening een schakel van was,
onverbreekbaar geschalmd tusschen de andere schakels. - Of is de geboorte van
dit aangehouden, beredeneerbaar bewust-zijn alleen aan mijn vorderen in leef-tijd
toe te schrijven? Maar waarom dan moest ze samen vallen met het feit dat ik mijne
moeder weenen zag? Ik heb afschuw voor alle sentimentaliteit: zij vermindert mij,
daargelaten dat de herinnering eraan mij beschaamt en mij kwetst in mijn
zelf-eerbied. Hierom juist lijkt mij te dieper in bediedenis wat ik hier verhaal, van
toen ik nog geen twee jaar oud was...
Dat ik nu in eens had leeren afleiden en voorzien; opbouwen, maar ook bij voorbaat
vreezen; hopen zeker, maar misschien ook liegen, bracht voor mij een groote
verandering teweeg in wat mij omgaf.
Mijne phantasie was ontloken: ik vereerde ermede het huis. Schooner, moet ik
zeggen, is het er niet op geworden: schrik-wekkender bij plaatsen, integendeel, en,
waar het mijne bedoelingen met de hardheid zijner wanden en de geniepigheid
zijner hoeken ontgoochelde, weinig herbergzaam en vertrouwen-gevend. Was dit
huis werkelijk donker en ongezellig? Ik heb het later nimmer teruggezien. Moet het
heeten, dat ik-zelf de mist uitwazemde waar doorheen ik toen de meest-bekende
wezens en voorwerpen als betastend zag?
Die mist is geenszins aan ijlten des geheugens te
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wijten, noch aan toenmalige onderbrekingen in mijn besef: zelfs waar klaarten hem
doorzeven blijft hij, hoe dan ook met warmte verguld, de natuurlijke atmospheer van
een eenzelvig, een melancholisch kindje. Mijne phantasie zelf was gemaakt van
verlangen en teleurstellingen, nimmer van onmiddellijk geluk. Twee herinneringen
van weinig later - zij zijn uit mijn derde levens-jaar - leveren mij het bewijs dat ik mij
hierin niet vergis.
Ik was een gevoelig knaapje geworden dat, ten voorbeelde, aan het huilen ging
wanneer het linnen of zijde - een kreet, - scheuren hoorde. Mijne dag aan dag
groeiënde stelligheid, door allerlei inbeeldingen koppig aangekweekt, dat ik op de
liefde van zelfs mijne moeder niet kon betrouwen, ik die nochtans met norschheid
van haar was gaan houden, had mij een innerlijk leven geschonken waar ik mij niet
gaarne van afleiden liet, al vulde ik het met zelf-gekozen teleurstellingen. Onder
deze teleurstellingen was de Man met den Beer.
De breede, ledige, bleeke straat waar wij woonden - ik zie ze steeds in een soort
gele, zeer lichte, ademlooze en strakke schemering, - werd op vaste tijden ontroerd
door een uit diepe verte traag-naderende muziek, een zoete muziek uit ijlte geblazen,
teer-bol van klank en zonder rythmen, eene dunne aanrolling van bescheiden zang
waar soms de scherpte van een fagot door krijschte. Zij kwam dichter; weldra kreeg
de fagot, aêmechtig maar pleizierig en zonder éen moment op te houden, de
boven-rang over het wentelend spoelen, het waterend gorgelen van den doedel-zak
die als uit eene vergetelheid het schouw-spel hadden aangekondigd. Het duurde
nog den afstand van enkele huizen: toen zágen wij. Het
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zware gordijn ter zij geschoven, achter het wit-door-schijnende gordijn van het
salon-venster zag ik: de knaap in zijn buis van geiten-huid, zwart en sluik lang haar
naast de gezwollen wangen onder den hoogen kogel van een Tyroler-hoed; de
knaap die draaide op zijne beenen, zijne witte lompen-beenen met linten omwonden,
en blies in zijn fagot, blies, blies en zich wendde en zich keerde, onophoudend, als
ware dat draaiën en blazen een ijlende ziekte van hem geweest. Achter hem aan
kwam de man met den zoet- en donker-klotsenden doedel-zak, die een blauwigen
mageren baard had en vervarelijke oogen. Hij droeg een jasje als iedereen en een
pet als iedereen, en het maakte hem te vreemder, want, bij die gewoonheid, voerde
hij aan een ketting, vast om zijn arm, een grooten, gepeld-bruinen,
rechtop-dansenden beer die, achter zijn gratielijk-wiegelenden kop en dikken nek,
met de beide vóorklauwen een stok vast-hield. De man slikte nu en dan zijn speeksel,
en dan was het een beangstigend darm-gerommel in den doedel-zak. Doch
onvermoeibaar-aanhoudend als het fagot-gekrijsch was de dans van den beer aan
korte, voorzichtige pasjes onder het lange, lange lijf, den vuil-bleeken buik, den
rechten rug die rythmisch doorboog. Trippend en draaiënd hield het groepje een
wijle ook voor ons huis stil: de centen geraapt die door een smalle reet van het raam
gesmeten werden, wipten ze verder. Lang reeds was de straat weêr ledig in hare
blanke breedte, dat ik nog te luisteren zat naar het verdere en verdere schrillen der
fagot, niet meer vernomen aldra dan als nu en dan een gesmoord nood-geschreeuw,
en naar de zoet-oprollende doedelzak-branding, het breken van
onophoudend-aanrollende baarkens op een traag-
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zinkend zavel-strand en dat ik nóg hoorde als het al lang niet meer te hooren was...
Mijne nieuwsgierigheid, mijn schrik ook om den beer, dien ik de eerste keeren
had ondergaan, waren mij, te elken male, voor dagen eene innige vreugde vol
vragen. Van waar kwamen zij, die man, die knaap, hun groot beest en hunne
vreemde muziek? Waar gingen zij heen, de lijn langs van hun pijpend en dansend
leven die hen na een tijd lang weêr hier zou brengen - een reis rond de wereld waar
onze lange straat de evenaar van was -, en die zij telkens en zonder ruste herliepen
al dansend, en die ze me telkens dicht bracht om me weêr heel alleen te laten?
Waarom bleven de andere menschen in de holle kamers hunner huizen, en gingen
zij, de eenigen die muziek hadden en een vreeselijken beer die danst? Waren zij
begenadigden, die knaap met zijn witte lompen-beenen, de man die maar een pet
had doch een grooten beer die voorzichtig scheen en gedwee? Zou ik nooit meê
mogen; zou ik hier altijd moeten blijven talmen achter mijn wit gordijn, en achter
mijn donker gordijn, ook als het lang duren mocht vóór ik ze moest verwachten? Verlangen! Verlangen en berusten. Verlangen, spijt en moeten leven van deze
schoonheid. (Ik overdrijf niet: dáár ontkiemde mijn heetste harts-tocht).
Weldra echter - had ik ze meêr dan drie-, vier-maal gezien? - weldra kwam het
gevoel naar boven dat ik geen recht kón hebben dan die eener zelf-verloochening.
De bittere overtuiging dat ik niet kon wezen dan een verworpene, en die mij soms
onbegrepen huilen deed maar ook de kracht schonk, bij wijlen en toén reeds, van
een schijnheilige passiviteit; ... toen de Man met den

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

710
Beer terugkwam, zekeren keer, en ik in de verte den doedel-zak naderen hoorde,
toen ging ik mij verstoppen in de donkere achter-kamer, waar eens Leopold van
den muur gevallen was.
Ieder snelde naar het venster waar het groepje voorbij zou komen. - ‘Piet, Piet!
De Man met den Beer!’ riep mijne moeder. De meid riep: ‘Piet! Waar zit de
sakkersche jongen weêr!’... Ik bleef onzichtbaar. Zeer duidelijk hoorde ik, met een
schampere vreugd, hoe zij aan onze deur te wippen, te schalmeiën, te doedelen
stonden. En toen zij voorbij waren, voelde ik den trots van een volbrachten plicht;
van de teleurstelling ook wel natuurlijk, en het leed daarvan, maar van den plicht
toch, den plicht...
Niet alle ontmoediging echter liep uit op zulke strengheid. Soms bracht zij mij
eene droefheid, maar eene droefheid dan zóo zoet, dat ik ze, waar mij de
gelegenheid geboden werd, ging zoeken, er mij in onderdompelde als in een
gevreesde belooning die ik niet verdiende. Ten - weinig gelukten - bewijze, het
laatste voorval, dat ik hier uit mijne eerste kinder-jaren nog vertellen wilde.
Ik had, drie jaar oud, een huis-leeraar gekregen. Niet alleen dat men mij, om mijne
eenzelvigheid, een bijzonder schrander kind achtte, maar dewijl over de straat een
zeer arm onderwijzer woonde die veel kinderen had, lang ziek was geweest en nu
behoefte had aan goed voedsel dat hij niet koopen kon, bracht mijne ouders tot het
besluit dat ik mijne letters zou leeren.
Ik zie dien leeraar nóg voor mij: een man als een magere muil-ezel, zoo van kop
als van jagenden romp en
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oneindige, knokige leden. Aan hem is, evenzeer als aan mijn zeer geboeiden vlijt ik leerde met ziekelijke gretigheid -, aan hem is een scherpe herinnering verbonden
van gebraden vleesch op ongewone uren en aan eene bijzondere deftigheid mijner
moeder. Zekeren dag had deze mij, ter gelegenheid van een geheimzinnigen
Sinterklaas, ten behoeve van mijne lessen - zij hadden in de donkere achter-kamer
plaats -, eene nieuwe lei gegeven, waar ik zeer blijde om was, want mijne moeder
had er - wonderschoon docht mij, - een bloem-pot op gegriffeld met drie ontloken
tulpen. Ik toonde de lei aan mijn meester; deze merkte mijn schroom-vollen trots
niet, en veegde de tulpen uit met mijn sponsje en een beetje speeksel.
- Mijn verdriet was onbedaarlijk: ik kreeg geen les dien dag. Zelfs als mijn moeder
naar haar beste vermogen op de lei een nieuwen bloem-pot geteekend had, kwam
een herhaalde tranen-bui mij overweldigen. Telkens herbegon mijn gehuil, dat mij
van lieverlede als een behoefte was geworden. De nacht die daarop volgde, voor
een goed deel slapeloos en koortsig, is de eerste van velen geweest waar ik mij
verkneuterde in mijn verdriet, mijn verdriet overdreef...
Toen de meester een paar dagen later terugkeerde, had ik een besluit genomen
(ik zie dat besluit nog, verpersoonlijkt als het ware: fier en tevens vol meêdoogen,
in de halve duisternis der geniepige achter-kamer, tegenover den schuld-bewusten,
bedremmelden onderwijzer). Zélf nu veegde ik met het sponsje en een beetje
speeksel, en evenveel schoolmeesters-zorg als hij, den nieuw-geteekenden bloempot
uit. Ik reikte hem de nog natte lei over.
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Ik wachtte, tot daar weêr een groot verdriet in mij komen zou. Het kwam niet. Met
groote moeite verbeet ik mijn spijt...
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Toestand
Ik leef tusschen een bloem-pot en een Engel.
Terwijl mijn pijp als in haar beste dagen den smaak heeft van versche hazel-noten,
zie ik de werveling van haar rook, binnen een strakken, bleek-gouden,
blauw-omschreven stralen-bondel, welvig-keerend rozig worden van, op den
venster-richel aan mijn rechter-zijde, dezen rooden geranium dien de rechte zon
door-zijgt. Ik moet de bloemen niet bekijken: zij wentelen in den rook van mijne pijp;
weldra maken zij den smaak van mijne pijp vochtig; zij verrinschen den
hazelnoten-smaak mijner pijp, 'of ik nu hazelnoten aan het rooken zat met geraniums,
en de kleine kruiden ook als het nat-beschaduwde gras onder den ongezienen
hazelnoten-struik daar-buiten, en de aarde meteen waar ze wazig-droomend
verdauwt in de zon.
Leg ik even mijn oor aan den rozig-doorstraalden stralen-bondel vol gulden stofjes
en de zeven-kleurige glinstering van onmerkbare vliege-vlerkjes, en mijn oor wordt
gonzig-warm langs binnen, dan rook ik tevens den geur der goed-geleide peren die
rijpen aan den vlakken, zon-bezetten muur. En het duurt niet lang of ik rook den
bitteren tabak van den fellen stroohoed-hovenier die ergens werkt in een plein van
licht, en wiens zwarte pijp alle reuken trotseert.
- Maar er is een Engel aan mijne andere zijde.
Aldaar aan mijne rechter-zijde vanwege een luttelen geranium de kleine, veilige
en hoog-omheinde natuur van een zomer-ochtend mijn rustig maar dieper adem-
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halen bewerkt, en mijn hoofd, en het zoele wel-zijn van mijn bloed, is aan mijn
linker-zijde de Stilte. De breede, ronde en volle zonne-straal slaat mij aan met
millioenen kogeltjes; doch hij staakt aan mij; hij gaat niet verder; ik houd hem tegen.
Waar hij zich plet aan mij, bekaatst hij vlug de helft mijner knie-schijf, glijdt weg
onder mijne dij, kan niet weg uit de zelf-beperkte teekening aan mijn rechter-lichaam,
wielt krevelend-warm over mijne schrijvende hand, recht eene felle zuil aan mijn
hals, zoekt stootend in mijn oor, en, paars-begrensd, verguldt tot dicht bij mijn koeler
oog mijne uitgezette wang.
Doch ben ik de zittende wachter aan den niet-overtreden drempel eener koele
Stilte.
De witte rib van mijne tafel en hare lang-rechte perspectief. Daarnaast ijlte.
En ik wend mijn hoofd de kamer niet toe, noch laat mijn oog naar den buiten-hoek
draaiën. Ik weet, daar is het blauw-grijze, het gladde en diep-weerkaatsende meer
van den vloer. Heel dicht aan den muur als op een smallen oever, krimpend-bang
dat zij hunne pooten nat zouden maken, de stoelen, gehurkt als plat-magere
juffrouwen met aanmatigend-hooge schouder-hoeken; er is een groote eiken kast
op den achter-grond, met hare gezwollen voeten in de modder van het vloer-meer,
en zij zuigt de glans over zich-heen van het vloer-meer, en ik weet dat mijn breede
schaduw er overheen uitgedeind moet staan als zat ik heel diep in de kast en achter
eene vreemd-doorschijnende deur. De wanden rijzen, grauw en schuin het
vierkant-afsnijdende, het mat-wittere mes van den zolder tegen. De platen blinken
zonder beeld,
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als vensters voor blinden. Mijn rechter-kant is warm van zon. Mijn linker-zijde is koel
en, voel ik, vochtig.
En ik wilde mij keeren met het volle gezicht en de geheele breedte mijner borst
en de twee spheren van mijne knieën naar de zon, naar den geranium-gloed, naar
al de geuren van buiten, naar heel de natuur die ik aanzuig met mijne donkere pijp
die ronkt aan mijn mond en mijn mond vervult met warme woorden.
Maar er is de ijlte en de adem der ijlte. Zij leeft, om de onbeweegbaarheid heen
der meubelen. Er is een zekerheid die ze omglijdt, en als een gebod. Er is geen
hapering van vragen: er is als het rythmische deinen van eene wet. Er zijn trage
maar onontkomelijke golven diep onder den meer-vloer en van uit de mat-effen
zoldering. Men ziet ze niet, maar ik weet heel goed dat zij mijn linker-arm beletten
te bewegen. Mijn linker-oor kan hun gaan en komen niet vatten, maar het staat
recht, koel en wit als de rif van een scheeps-boeg in de dicht-omsloten maar
door-rilde haven. Er is een wake als eene strenge liefde.
Er is mijn Engel waar ik voor schroom en die misschien treurig is. Er is dat ik mij
in mijn diepste geweten niet vol-doen kan aan de druistige blijheid van daarbuiten
(de pijp van den hovenier door-brandt heel den zomer). Er is een strakke toom
gespannen in die kamer. Er is God. Er is ik. Er is wat nog niet zuiver is tusschen
ons beiden.

Brussel, 1913 - Oostende, 1924
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De nieuwe Esopet
MDCCCCXXVI - MDCCCCXXVIIII (GEBUNDELD MDCCCCXXXIII)
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Aesthetica
Een zoeklicht was nijdig op een glimworm. ‘Eilieve!’, sprak het zoetsappig, ‘waarbij
toch komt het dat de menschen u bewonderen en beminnen, terwijl ze mij
behandelen als eene vulgaire brandspuit?’
De glimworm antwoordde nederig:
‘Helaas, ik ben niet nuttig, ik: ik glans maar.’

Literatuur
Zekeren dag ging een dichter wandelen langs het strand, hij zag een liefelijk kindje
dat met een mosterd-lepeltje zoetwater putte uit eene soldatengamel, hetwelk het
uitgoot in de zee.
‘Wat doet gij daar, mijn engeltje?’, vroeg de dichter.
‘Ik breng de zee eindelijk op hoogte’, zei het kind.
De dichter gaf het kind gelijk, zuchtte, nam de tram, en ging in stad een borrel
drinken.

De aap en de bloemkool
‘Ho!’, sprak een aap bewonderend tot de bloemkool die hij voor het eerst kwam te
ontwaren, ‘gij ziet er uit als een groote witte roos!’
‘Bah!’, zei de bloemkool vol misprijzen, ‘gij ziet er wel uit als een mensch, gij.’
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Schijn
De ezel sprak smalend tot den stier:
‘Is het een teeken van uwe manlijkheid, dat gij hoornen draagt?’
De stier slikte even zijn speeksel door, en dan, vol deernis: ‘Het is niet’, zei hij,
‘omdat gij een kruis hebt op den rug, dat ik u voor een ezel houd.’

Politiek
De haas en de kreeft liepen zekeren dag om het hardst.
De eerste liep naar voren en de andere liep natuurlijk naar achteren.
Na eenigen tijd nu, en op een gegeven punt, ontmoette de haas zijne mededingster
opnieuw, die, glimlachend en blozend, te wachten lag.
‘Gij ziet het wel’, sprak de kreeft, ‘dat ik de eerste ben!’

De mug en de leeuw
De mug sprak tot den leeuw:
‘Haha! ik bijt u!’
‘Ik voel het wel’, sprak de leeuw met waardigheid, ‘maar moest ik u bijten, ik geloof
wel dat ik het zelf niet weten zou.’
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Dichterschap
Een dichter lag op sterven. En hij jammerde zonder geestdrift:
‘Ik zie van alles, van alles, van alles!’
‘Maar gij hebt nooit iets bezeten, zelfs niet mijne liefde’, suste zijne vrouw, die
hem wilde troosten.
‘Helaas, juist daarom valt het mij zoo moeilijk, ervan te scheiden’, zei de dichter.

De kalfskop en de citroen
Op zijn bed van dubbele peterselie lag een glad-geschoren kalfskop met een citroen
tusschen zijne tanden.
‘Hai! gij bijt mij!’, gilde de citroen.
‘Ja’, zei de kalfskop, ‘maar gij staat mij goed!’

Literatuur
‘Ik twijfel nooit aan me-zelf, maar aan de wijze waarop ik mij uitdrukken zal’, zei de
slang.
En, haast zonder het te weten, veranderde zij van huid.
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De perel en het glazen blikkertje
‘Gij zijt toch maar een ziekte’, sprak tot een perel het jaloersche blikkertje glas.
‘Juist!’, wedervoer de perel, ‘en daarom houdt men mij voor kostbaar.’

Autocratie
‘Ik wil dat voortaan niemand nog lijden zal in mijn rijk!’, sprak de koning. En hij liet
onthalzen al wie eene snotvalling had. En moest eene bloemenhulde in ontvangst
nemen.

Democratie
‘Niemand in den staat’, sprak demos, ‘die niet arbeiden moet!’ en hij benoemde zich
er zelf tot algemeen inspecteur van den arbeid.
En moest een bloemenhulde in ontvangst nemen.

De hagedis en de adder
‘Jamaar, ik heb toch pooten!’, sprak voornaam de hagedis.
‘Jamaar, gij hebt toch geen gif!’, zei smalend de adder.
En zij begrepen elkander niet goed.
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Ontologie
Er was eens een klare muur, en op dien muur de groote schaduw van een mensch.
‘Hoe zouden zonder mij menschen bestaan?’, sprak de schaduw.
‘Inderdaad, zonder muren, geen menschen’, meende de muur.
‘En ik dan?’ vroeg de mensch zich af.

De man die zijn hik verloren had
Een man was gekweld door een bestendigen hik. Des was hij bekend van iedereen.
Deze verwonderde zich, en was zelfs verontwaardigd. Gene had medelijden, en
hoopte op beterschap. Een ander lachte, en had geen dieperen wensch dan dat
het zou blijven duren. En men vond er die in het geniep hun best deden, ook zoo'n
hik te krijgen. Zoodat geen enkele werkelijk onverschillig bleef. Deze man nu ging
bij een laryngoloog, die hem zond naar een zenuwarts, die hem ten slotte vergezelde
bij een orthophonist: hunne samenwerking had na zekeren tijd tot gevolg, dat de
man volkomen genas en voortaan nimmermeer zou hikken.
En de man was gelukkig om zijne verlossing.
Maar hij bleef het niet lang. Want niemand nog, die hem ontmoette en spreken
hoorde, dewelke verder naar hem wilde omzien.
Beroemdheid immers ligt aan goed-onderhouden gebreken.
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Maatschappelijk vraagstuk
‘Zonder mij zoudt gij niet zien’, zei de bril tot het oog.
‘Zonder mij zoudt gij niet bestaan’, zei het oog tot den bril.

Leeren leven
‘Ik wou dat ik het binomium van Newton was!’, zei een hoovaardige mathematicus.
‘Ik zou een rotte appel willen zijn’, zei het binomium, ‘om mij naar uw hoofd te
kunnen gooien.’

Het stekelvarken en het pelskonijn
Een stekelvarken trok al zijn stekels uit. ‘Zoo zal ik’, zei het fier, ‘één dier konijnen
worden die zulken duren pels dragen!’
Hetgeen inderdaad geschiedde. Maar intusschen had de mensch het dier al dood
gedaan, vanwege den pels.

De waarheid
Een man wilde de waarheid zien van aangezicht tot aangezicht. Hij wist dat zij
woonde in een put, en in den
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welke. Toen ging hij naar dien put met een langen stok, en zei: ‘ik wil het water van
den put beroeren: dan zal zij wel naar boven komen.’
Maar het had geen gevolg, dan dat het water deerlijk troebel werd, en de waarheid
wat minder duidelijk.
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[Niet gebundeld en nagelaten werk]
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De doop
Toen het rijtuig vóór was, en in de herfst-grijze straat de hoeven der beide zware
paarden stampten en de aem-echtige koetsier rugge-rondend afsteeg, trad de heer
van der Hagen door de kleurlooze gang naar de vóórdeur, kuste zijne zuster, die
zijne huishoudster was, vaarwel, met dezer aanbeveling, ‘dat hij van harentwege
Melanie geluk zou wenschen’ en, half verveeld om 't breken der gewoonten, en door
een jas, die niettegenstaande haar uitstekend-bewaarden staat, wat eng geworden
was, steeg hij kuchend het rijtuig binnen, en drukte den nieuw-glimmenden hoogen
zijden hoed wat vaster op zijn hoofd.
Toen reden ze voort over de hol-klinkende keien, met sterk hotsen.
En Mijnheer van der Hagen dacht niet zoozeer aan 't nieuwe leven dat hij over
de vonte houden zou: oud-geworden vrij-gezel, was hij te lang reeds de jeugd
ontgroeid, dan dat hij kon denken aan kleine kinders met de innige en haast droeve
vreugde welke op eigen kroost laat hopen, of op kinderen die men kweeken zou
met de zachtheid der moeder die ze hadden verloren; hij was te zeer aan het leven
gehecht dat zijne zuster hem dag aan dag bereidde, met het enkel genoegen van
goed eten en
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eene verzameling zeeschelpen, uit verre landen door een vriend meegebracht, en bij feestelijke gelegenheden: zijn naamdag en de vernieuwing van het jaar, het
bezoek van alleen die twee menschen: Alfred zijn neef, en dezes vrouw Melanie;
de rust van dit al was te lief hem geworden, dan dat hij dien laat - na tien jaar huwelijk
- gekomen zoon kon welkom heeten, die de deftige vriendschap der plichtplegende
visites storen zou met geschreeuw en andere kinderlijke gebruiken. Neen, deze
pasgeborene liet hem koel, en droeg zelfs, met de jas en de storing in zijn gewoonten
een deel van mijnheer van der Hagen's ingehouden verveling.
Maar wat hem vreemd beroerde in zijn gemoed, was dat hij dacht aan de oude
woning die zijn neef Victor geërfd had van diens Vader, den oudsten broeder van
hem, mijnheer van der Hagen, die zelf daar ook was groot gebracht; het huis dat
thans dat kind zou kennen... Dit maakte zoo zonderling hem te moede, die
geschiedenis die hij voorzag, onbewust, in een nabije toekomst: een jonge stem
welke den vrede hier, sinds twintig jaren, en meer, gevestigd, zou breken langs de
helmende gangen; en de bloemen, geplukt in een tuin welke slechts, op vaste tijden,
de hark van den hovenier had gekend; en de bladeren, gescheurd misschien uit de
mooie boeken van den gestorven grootvader, zijn broer, die een groot naturalist
was geweest, en planten had gedroogd, en vreemde, zeer buitengewone atlassen
samengesteld. Hij dacht er niet zoozeer aan maar het was iets dat op hem gekomen
was, toen hij de koets insteeg, die hem voerde ten doop.
Want toen hij 't insoliet bezoek kreeg van neef Alfred,
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met de melding van die geboorte, bij nicht Melanie - na tien jaar huweljk! - slechts
half verwacht en het verzoek, dat hij peter zou zijn, had hij niet geweigerd natuurlijk,
en drie dagen later was hij met stipt besef van zijn plicht, en niet veel meer, van
zijne deur naar het rijtuig over het gras-doorspriete plankier gegaan. Toen echter
was het op hem gaan wegen, als hadden de geburen die hem aanstaarden, en de
kwezels die krombeenig naar het lof gingen en in 't voorbijgaan de plechtstatigheid
van zijn witte das gadesloegen, hem dat gevoel in het hart door de ruiten van de
koets binnengekeken...
... En zoo gingen ze, hij en de rugge-ronde koetsier en de vuile dik-heupige
schimmels de stad door. Mijnheer van der Hagen kuchte nu en dan, en de koetsier
vleide nu en dan sierlijk de manen der paarden, met een trage ronding van zijn
zweep. Tot ze stil hielden voor de poort van het oude huis, waar neef Alfred de
voorouders van staak tot staak thans opvolgde en verving.
Mijnheer van der Hagen was geen sentimenteel mensch; maar zijn
burgermans-egoïsme had hem toch niet sceptiek laten worden. Overigens, is
scepticisme niet een vorm der gevoelerigheid, een negatieve vorm, zoo men wil?...
Neen, hij was een braaf man, met vaste gewoonten van oude wijnen, stoffige
gedachten en een abonnement op een doctrinair dagblad dat hem soms heel kwaad
kon maken; hij had besef der manieren, strafte zijn oude, blind-geworden teefje als
het in een of anderen hoek de welvoegelijkheid vergeten had, en sleet een leven
als een regelmatige pendule. Deze parenthesis dient alleen om des te scherper het
ongewone uit te drukken van de lichte emotie, die over mijnheer van der Ha-
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gen kwam, toen ze voor het huis zijns stams stil hielden.
Dat huis werd hem in eens sympathiek. Het was dit vroeger ook reeds; maar nu
was het hem nieuw sympathiek. Hij bezag met welgevallen het beeldhouwwerk
boven de poort en de vensters, en lachte heel even plezierig om 't oud-modische
van een fakkel-domper die den ingang der deur versierde. Een saters-kop grijnsde,
gesneden midden in vele arabesken, in 't eikenhout van de twee vleugels. Hij zag,
en volgde de blikken der zijdelings grimmende oogen; - tot op het oogenblik, dat na
't galmende aanschellen van den blauw-wangigen koetsier, geopend werd door
eene jonge bol-vleezige boerenmeid, die er verbijsterd uitzag, en een witten
boezelaar droeg, pas uit de plooien.
Het portier open en de heer van der Hagen binnen in het corridor, dat geel en
blauw was van het oranje en paarse licht, door de bonte ruiten vallend der glazen
achterdeur, die even oranje en paarse wolken en donker-purperen en -bruine boomen
toonde in den tuin.
- ‘Of hij wilde binnekomen.’
Hij deed zijn hoed af, kuchte, zag naast den parapluiebak de dom-glimlachende,
kort-rokkige Diana in 't geglim van haar gelende olieverf, en voor de bedremmelde
rood-ziende meid met porseleinen staar-oogen ging hij de twee trappen op, het
kabinet, rechts, binnen.
Hij was dit kabinet dankbaar, dat hij het zoo goed herkende. En weer kwam die
kinderlijk-blijde emotie, daareven door de onhandige hoffelijkheid van de meid
verdreven, over hem, langzaam, nu hij de atmospheer der kamer zag en rook, er
in mee ging leven, bijna gezellig, niettegenstaande de stijfheid die hij aan zijn witte
das
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en 't blinkende laken van zijn broek ontleende. - Hij gevoelde, dat hij weer een beetje
in het vaderhuis was, en dat hij mocht gaan zitten.
Hij deed het en bezag rondom de zaal, de heraldiek-lederen leuning der hooge,
zware stoelen, tegen het beschot aan, dat de koperen ringen der leeuwenmuilen
dof liet stralen, en zijn eiken-hout deelde in gelijk-omlijste vlakken. De hooge schouw,
waar twee gebeeldhouwde Pomona's de hoornen van overvloed plengden langs
heur naakte lijven, droeg een duister en waskleurig portret van zijnen broêr zaliger.
Mijnheer van der Hagen bekeek het, vond dat het op hem geleek, maar dikker, en
rooder vooral.
Hij dacht heel even aan eene voorspelde apoplexie, en zag daarna door de hooge
vensters den tuin in, terwijl hij wachtte. Hij dacht: ‘Waar blijft nu toch die Alfred?’ en
zijne dooraderde oogen staarden vaag, volgend de gekeide, rechte wegels waar
het gras tusschen dorde, naar den groen-ommosten poel, die groote teere bladeren
droeg van waterlelies, welke reeds lang verflensten. Maar hij zag niet, hoe een Pan,
met druiven omlokt, gevangen in een rechte zuil die hem de schouders afsneed,
zijn morsige witheid en begeerend geschater spiegelde in het getaande vlak van
den wierdragenden vijver; noch hoe de geel-blarige boomen negen noch hoe de
sparren zwart werden.
Hij hoorde, dat het vier uur luidde. De paarden stampten nu en dan op de
straatsteenen. Mijnheer van der Hagen wachtte... Een groote, late roos, die de kleur
van donker bloed had, vlijde nu en dan langs een venster. Mijnheer van der Hagen
dacht, met verlegen-
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heid, dat Alfred hem had vergeten, in dit kabinet. Zijne emotie was over. Hij dacht
gedurende twee seconden aan de meter. Zijne verveling klom. En hij was op het
punt wrevelig te worden, toen zijn neef binnentrad: in zwarten rok, niets vertoonende
(het ergerde hem) dan dit eene: hoe moeilijk het is de knoopjes van witte
handschoenen dicht te krijgen.
‘Gij neemt het niet kwalijk, Nonkel? Maar Melanie heeft koorts. Een lastige
bevalling geweest. Mag niemand boven laten.’
Mijnheer van der Hagen kreeg een lucht van medicijnen in den neus. Hij was vies
van zieke menschen. Hij had er dus niets tegen, dat hij hier beneden moest blijven.
Er viel een stilte, als sneeuw in den nacht. Neef kuchte, bood port aan: de baker
zou aanstonds klaar zijn met het kind. Mijnheer van der Hagen slurpte den wijn,
humde voorzichtig en zag eerst nu de late roos langs het venster. Zij bond een tijdje
zijn blik, terwijl hij vroeg hoe het met het kind was.
‘Gezond?’
‘Ja Nonkel, Goddank: een frissche zoon.’
De deur ging open; de baker droeg den frisschen zoon, een roodhuid met
verrimpeld vel als een oud mannetje.
Mijnheer van der Hagen kuste voorzichtig het voorhoofd en dacht: ‘Nu zal de
emotie weerkomen.’ Maar zij kwam niet.
De gelukkige vader vroeg: ‘Zijn wij klaar? Het wordt tijd: we moeten eerst nog om
de meter, ziet u.’
Ze waren allen klaar. De meid opende de voordeur. Zij stegen behoedzaam in.
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De ontgoochelde gast
Twee fragmenten
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Terug
‘Dit is kaviaar uit Astrakan; hier hebt gij Kieler-ansjovis; echte saucisson de Lyon
en daar van Salami; of neemt gij liever wat nieuwe Schotsche haring? Ik beveel u
de Duitsche senfgurken aan; en de garnalen hebben we versch uit Blankenberghe.’
‘Wat een geographie, kindje!’ zei Henri, die welgevallig zijne bijzichtige blikken
over de blanke hors-d'oeuvre-schoteltjes en hun zuur-kleurigen inhoud liet gaan,
en ze dan stil hield op het noodende handje zijner dochter, mat-vet, kussen-mollig,
met was-bleeke en als zieke nagels, en waar, aan den wijsvinger, bovenaan een
dun-gouden ringetje dat diep het witte vleesch omknelde zoo een touwtje doet om
een worstje, stond een enorme perel, gelig, met licht-blauwe en licht-roze glansjes,
gelijk een zielige wrat van bloed-armen aard.
Eulalie volgde den blik van haar vader, zag hem op den edelsteen gevestigd, en
bloosde.
‘De verlovingsring’, sprak ze stil, met ingetogenheid.
Henri nam wat uit de schoteltjes: na lange besluiteloosheid het eerste 't beste,
rookzalm, wat augurkensla. En zocht vóor zijn dochter heen, naar zijn aanstaanden
schoonzoon.
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Deze keerde hem den zwarten frakrug toe, reeds in druk gesprek met mevrouw
Dieudonné.
‘Malacologie, mevrouw? Dat is, ziet u, zooveel als slakkenkunde. Ach, het veld
der zoölogie, nietwaar, is zóó uitgebreid, dat wij er ons elk een wingewest van
moeten veroveren. Ik hou me meer speciaal met slakken bezig, mevrouw, en meer
in 't bijzonder nog met het gezichtsvermogen der slakken, mevrouw. Moet ik u
zeggen dat ik er nog nauwelijks aan geloof, aan dat gezichtsvermogen? Mijn
experimenten hebben mij de vaste overtuiging gegeven, dat de organen, die wij
vóór aan hun kop zien en voor oogen hielden, niets zijn dan voel-sprieten waarmede
zij wel vochtigheid en droogte, maar daarom nog geenszins zon en schaduw
onderscheiden. En moge het nu ook waar zijn, mevrouw, dat wij slakken gaarne de
zonnige plekjes van onder nat mos zien bereiken, dan zou dit er alleen op wijzen,
dat...’
Albert's falset, in zalvende nederigheid begonnen, was, bij 't vuur van zijn betoog,
lengerhand gestegen tot aêmechtig keffen. De dischgenooten waren, niet zonder
verbijstering, allen gaan zwijgen; zelfs Hilarion de Maegdeleer had opgehouden te
smekken. Albert hoorde in eens de stilte. Hij werd vuur-rood. Zijn mond viel open,
als plots verlamd. Met pijnlijke aandacht gingen zijne puilende oogen achter de
brilglazen het schijfje Salami bestaren, dat, belachelijk-eenzaam, even buiten het
middenpunt van zijn bord lag.
Professor Paulonius voelde de benauwdheid die, vanwege de onvoorzichtige
geleerdheid zijns zoons, als een storende dienstknecht, die op al uwe gebaren let,
naast iederen gast dreigde te komen staan. Hij besloot de ver-
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legenheid te breken. En, ter linker zijde overbuigend, waar tante Coleta binnen de
knelling van haar keurs zat te gloeien:
‘De eerste maal dat ik echte Hollandsche haring heb gegeten’, sprak hij, ‘was nà
het Algemeen Nederlandsche taal- en letterkundig Congres, in 1867. De congressen
waren aanvankelijk jaarlijks, mejuffrouw; later hadden zij, zooals u weet, slechts om
de twee jaar plaats. Ik was uitgenoodigd geworden door Mevrouw Anna Louisa
Geertruida Bosboom - Toussaint. Bij haar at ik de eerste Hollandsche haring, waar
ik met zekerheid van durf getuigen, dat hij écht was. Gij zegt dat deze hier uit
Schotland is, mejuffrouw. Het is mogelijk. Ik zal u echter doen opmerken, dat wij
hem in België meestal krijgen uit Oostende of eene onzer andere visschershavens.
Het zijn onze eigen visschers die hem ons aanbrengen. Vroeger was bijna ieder
onder hen eigenaar van zijne sloep; thans hebben velen, door den nood gedwongen,
dienst genomen op de grootere stoomsloepen, die het eigendom zijn van naamlooze
vennootschappen. Het is een oeconomisch verschijnsel dat zich overal, in elk
ambacht, voordoet, mejuffrouw: de klein-nijverheid maakt een ernstige crisis door.
Nochtans mag men zeggen dat het visschersbedrijf er minder levensgevaarlijk op
geworden is, en dat de winst, misschien niet zoo groot, daarentegen veel zekerder
werd. Maar gij vroegt mij, nietwaar, waar ik voor 't eerst Hollandsche haring gegeten
heb? Ik zei u dat het bij mevrouw Anna Louisa Geertruida Bosboom - Toussaint
was. Niet “à la riche”, met deze lekkere mayonnaise, mejuffrouw, maar met boonen.
Ik had haar ontmoet op het dertiende Neder-
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landsche Congres, een avond, in den schouwburg, waar ik toevallig naast haar zat.
Men speelde een stuk van Schimmel, als ik mij niet vergis. Neen, ik vergis mij niet,
al ontsnapt mij voor 't oogenblik de titel. Ik zal morgen eens nagaan in mijne nota's.
Zij was een kleine, uiterst-beleefde vrouw. Haar echtgenoot, de kunstschilder
Bosboom, was eveneens klein. Hij schilderde met voorliefde kerkinterieurs. De
Hollandsche kerken, mejuffrouw, onderscheiden zich door hunne naaktheid, daar
het Calvinisme den praal van het Katholicisme verafschuwt. Ik werd ontvangen in
een klein huisje, in eene kleine kamer, eenvoudig maar sierlijk opgemaakt met
allerlei snuisterijen, die de vrouw van smaak verrieden. Wij namen plaats aan eene
kleine tafel, en...’
Tante Coleta, die eerst met korte knikjes van haar bol maar toch wat klein hoofd
op haar dubbelen blaasbalgenden kin instemming had betuigd, had thans allang
opgehouden te luisteren naar de rede van den professor, die, zijne diep-wijze
schelvischoogen in zijn bord, waar hij de klompjes haring, in de rozige saus
gewenteld, bij middel van zijn mes stevig op zijn vork vestigde, met langzame
zekerheid maar voort oreerde, overtuigd dat hij duurzame, want moeilijk-vergaêrde
wetenschap mededeelde, en gemoedelijk betrouwend op de leergierigheid zijner
zwijgzaam-luisterende toehoorders. Zijne toehoorders evenwel hielden zich als
tante Coleta: zij deden maar, of zij zijne redenatie met aandacht volgden, hieven bij
beurten hun blikken vroom naar den professor op, om met traag luiken hunner
oogschalen te betuigen dat zij het volkomen met hem eens waren. Aldus heerschte
eene genoeglijkheid, waar de stem van den betooger, zoet als
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zeem, maar stroopiger, door weefde als de aangename slinger van een bescheiden
staanklokje.
De gastvrouw, de streng-dikke tante Coleta, maakte van de gezellige stemming
gebruik om, terwijl ze den pekel van haar ansjovisje met een stukje brood waardig
opsopte, haren disch te monsteren. Zij stelde met welgevallen vast, dat niets ontbrak
aan het roomig-verlichte tafellaken, waarop het korfje stijve dahlia's de deftige
feestelijkheid verhoogde; 't geslepen kristal der glazen, mooi in een rijtje geplaatst
vóór het stel der borden, in dalende lijn hetzelfde glisterende sterre-motief herhaalde;
en 't gouden randje der schotels een licht-streep teekende die kromde en bewoog
waar ze hare eigen blikken verroerde. Tevreden over hare tafel, keurde zij daarop
hare genooden. Eulalie gedroeg zich, vond ze, naar behooren; zij hield zich recht
en wist te blozen als Albert haar toesprak. Deze trouwens sprak haar niet dikwijls
toe; hij had blijkbaar last met zijn kaviaar: telkens als hij ijverig en niet zonder moeite
een kleine portie ervan met zijn metselende mes op zijn vork had gekregen, gleed
zij er geniepig af; zijn oogen dreigden dan stijf en rond achter den bril; hij was echter
een jongen van onbesproken gedrag en met een schoone positie. De vork van
Mevrouw Dieudonné pikte vinnig als een hennenbek naar de tomaatgraantjes; ‘is
tomatensla dan zoo'n lastig eten?’, vroeg tante Coleta zich kregelig af, die mevrouw
Dieudonné niet goed kon verdragen, met haar stijf-zijden kleed en heur gekrulde
haartooi, die was als een kunstige dooreen-slingering van zwart-rosse
boerenworsten. Mr. Dieudonné, de notaris, had al tweemaal zijn glas Graves
uitgedronken, at garnaal, komkommers, saucisson door
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mekaêr, zuchtte als een krijgsgevangene en zweette als een renpaard, wischte
energisch met zijn servet over zijne geoliede lippen die hij onmiddellijk weêr met
mayonnaise zalfde; doch tante Coleta eerbiedigde de groote diamant aan zijn
purperen, behaarden pink. Maar hare eerbied keerde in afkeurend misprijzen, als
hare afwijkende oogen zagen hoe, naast Mr. Dieudonné, Maegdeleer's reuzenduim
met den langen grauwen nagel, en die dik en breed was als een ganzenbout, het
schoteltje seldersla naar zijn bord toehaalde, het er geheel over uitgoot, en hoe dan
't gelaat van den schilder, het geweldige en onschuldige satersgelaat, in den
verwilderden bos der grijzende haren stralen ging van oogen en mond, van
vooruit-schuivenden kin, van de bolle appelen - appelen groot als pompoenen, der wangen. In hare beheerschte verontwaardiging zag ze op, eenigszins verwijtend,
naar Henri Heymvaert, haar zwager. Deze had Hilarion's handel gemerkt. Hij lachte
stil, voor zich uit. Tante Coleta schudde onwillekeurig het hoofd: dien schurftigen
schilder had ze, midden al die deftige lieden, uitgenoodigd, omdat hij Henri's oudste
vriend was; zij had dezen aangenaam willen verrassen; en ziedaar hoe zij werd
beloond!...
De reuzachtige en toch goed-gevulde wit-katoenen handschoen van den
gehuurden tafelknecht kwam, tusschen de groote kogels der hoofden, de naakte
maar vet-becirkelde borden langen. Men keek op, bezag elkander als met blijde en
verraste nieuwsgierigheid. Hilarion knikte Henri tegen en bewoog zijne geluidlooze
lippen tot een ‘lekker, weet-et!’. Albert keek angstig-geniepig toe of 't niemand zag,
en lei toen zijn week-rozige wasch-
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vrouwhand op die van Eulalie. Deze bewoog nauwelijks haar hoofd, maar draaide
hare oogballen met inspanning naar uiterst-links, waar Albert zat, vandaar naar
uiterst-rechts en de plaats van haar vader, trok toen zedig haar handje terug, en
keek daarop, strak, naar 't potlood-portret harer doode moeder, in ovaal goud aan
den giftig-groenen kamerwand. Mr. Dieudonné bestaarde diepzinnig zijn glas. De
professor zweeg eenigszins beteuterd. Tante Coleta keek naar de naaste kamerdeur
met driftig-ongeduldigen mondhoek. Toen de zeetong à la Normande werd
binnengedragen.
Weêr aten zij.
En Henri, walgend reeds van al dat onnoodig voedsel, waar zijn
Alpen-eenzaamheid hem uit geheven had, liet haast ongeroerd zijn bord, en ging
op zijne beurt de gasten opnemen. God, wat waren al deze menschen dik! Waar
haalden zij dergelijken kop, die van binnen uit glimde en vet werd en droeg in zich
het steeds gespannen dreigement dat hij barsten zou, of lam uiteenvallen. Coleta,
zuster zijner vrouw: bezie me het gelig en stijf roet dat, onder den bintbalk van het
voorhoofd waar vormlooze klonters als onmachtig-begonnen beeldhouwwerk
vertoonden, aan beide zijden stond als een waskoek, tot stevig behoud van
krenterige, en toch fletse oogjes, van een rood-bevleugelden snuffelneus als een
aangeknabbeld hompje geitekaas, van een zeer beweeglijken maar vormloozen
mond die op tanden opende als palmhouten kant-klosjes, van een blinkend roos-ziek
kinnetje, voorplecht van de veelvuldige huid die er onderaan hing als een plooiende
wijnzak. En Mr. Dieudonné: was zijn hoofd niet als gekneed uit eene hypertrophische
alvleesch-klier,
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rozig-grauw, purper-dooraderd, poreus en paars-bevlekt, en waar de kort-geknipte
bakkebaardjes, groenig-grijs, aan plakten als weelderige schijfjes schimmelzwam?
Professor Paulonius, daarentegen, vertoonde, waar 't schaarsche maar verzorgde
baardhaar het vrij liet, een gelaat dat blank was als melkwei na twee dagen rustens,
en slap als het vleesch van een dood-geboren speenvarkentje; waarin de
diepzinnig-starende, wakke vlakheid der slap-omwalde oogen niet verouderde, en
ook niet de wipneus die er guitig in bleef; - een gelaat dat hing, los en als met vocht
gevuld, uit de strakke ogiefhoogte van een glanzenrijk maar edel voorhoofd. Mevrouw
Dieudonné, zij, was eene gewezen magere; haar neus en haar kin schenen er te
spichtiger om, en rooder de bollen vet die overal en onder mekaêr rolden binnen
de beide wanden harer huid, bochelden nu aan haar rechter jukbeen, dan aan haar
linker mondhoek, kwamen spelen aan haar voorhoofd, of die men inderdaad als
over een richel loopen zag onder de huid, dewelke dóórzonk van aan haar kin tot
waar men den kop van haar borstbeen vermoedde. Maar 't meest-argelooze was
wel het zuigelingenvet der twee verloofden: meer gespannen bij Albert, onder het
gele haar dat, in 't midden gescheiden, op zijn ronden schedel lag als een dubbel
flensje; zachter, weeker, aandoenlijker haast bij 't naïeve Eulalietje, het blozend
bruidje, zijne eigene dochter, dat sedert een uur door een verlovings-contract
gebonden was aan dezen malacoloog...
Henri ging het, bij die gedachten, haast uitproesten, en dat hij daarvoor naar hier
was gereisd, van op zijn verren berg, sedert zoo vele jaren weêr in een eng en
muffig
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coupé: voor die dikkoppen, en voor de ceremonie die hem aanvankelijk als een
aanslag op zijne waardigheid aandeed, en voor dit feestelijk avondmaal dat hem
als het toppunt voorkwam der slakkenkunde. Hij ging het uitproesten; een jool, plots
in hem opgeborreld, en zooals hij er geene in jaren gekend had, ging, voelde hij,
naschateren om onmiddellijk daarop te verstarren in de onmogelijke gulheid van
zijn natuurlijk-sarrend aangezicht, daar alle lach in grijns moest verkeeren, zooals
men er van alle geestdrift, alleen, en bij voorbaat, den mistroost lezen kon; - toen
zijn oog Hilarion de Maegdeleer kwam aan te staren, den geweldigste onder deze
dikken. En hij werd ernstig ineens, van een bevredigend-blijden ernst. Deze, immers,
was eerbiedwekkend door eenvoudig-vet-zijn; zijn uitzicht was het product niet van
sociale of oeconomische factoren; het was noch kunstmatig-ontstaan noch
parasitair-opdringerig; het was noch ontaarding noch aanwinst; het was noch ziekte
noch broeikasbloei: het was sereen en ongedwongen, pralend en onschuldig als
de natuur-zelf. Men kon het niet noemen een feest der gezondheid: het was er te
onvoorbereid voor, te zeker en te kalm, te onafwendbaar en te eenvoudig. Deze
man, in zijn blauw en spannend jasje, was iets als de laatste der boschgoden. Alleen
had hij den glimlach aangeleerd der armen-van-geest; hij wist de gouden glimpen
der bronst, der aldoor-uitketsende bronst onder vrome oogschalen te dempen; zijn
mond, die niet kwijlde als hij er voldoende op bedacht was, kende spreuken vol
zalving en overtuigingen vol zwaartillig gewicht: Henri had het, met eenig spijt,
bemerkt van toen Hilarion, klokslag zeven, op het oogenblik dat de meer-intie-
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me familieplechtigheid der contract-onderteekening was afgeloopen werd
binnengelaten met zijne zedig-glimlachende en bedaard-majestueuze nederigheid
en de aandringerige vriendelijkheid van zijn groet. Maar die eerste indruk, van wrevel,
week nu weêr voor zijn uitzicht van bij-goddelijke-gratie-díkke. En Henri's sympathie
ging samentrekken op zijn makker van voor ruim vijf en dertig jaar. En weêr zag
deze hem, haast dankbaar, en radieus om de goede spijzen, aan, en mompelde
onhoorbaar: ‘Lekker, weet-et!’.
‘Maar wat éét gij dan, mijnheer Heymvaert, daarboven, zoo heel alleen op uw
berg?’ ondervroeg, met diepe belangstelling, en bij voorbaat meêwarig om de
bekentenis van een weinig-voorziene dagelijksche-tafel, Mr. Dieudonné.
‘Oh’, zei Henri, aldus onderbroken in zijn gepeins, ‘ik heb er al het noodige. Om
de maand brengt men mij uit het dal de hoofdzaak: brandhout, en verder meel, zout,
suiker, melk in blikken, ingemaakte vruchten en gedroogden visch. Dat is ruim
voldoende...’
‘En wat drinkt gij dan?’ vervolgde, met iets als eene noodzakelijk-geachte
beleefdheid, hoewel strenger thans in zijne ondervraging, de notaris.
‘Ik drink water’, antwoordde met een koele nederigheid, Henri. ‘Uit de diepten der
aarde rijst daar eene bron, die in de ijskorst een kom als eene doopvont heeft
gegraven, waar zij gestadig in wentelt en woelt. Haar water is zoet, en, daar midden
in de guurte, weldadig zoel. Ik gebruik het verder om er mijn meel tot deeg meê te
kneden. Want ik ben een gelukkige der aarde: ik bak alle dagen koeken.’
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Een genster vroolijkheid schoot door zijne oogen.
‘Koeken bakken en de hoogere mathemata beoefenen, het is het opperste wat
een menschengeest bevatten mag, meester Dieudonné...!’
Meester Dieudonné stuikte met zijn neus in zijn bord: hij hield niet van scherts.
Maar de alwetende weetgierigheid van professor Paulonius zag erover heen, en
ondervroeg op hare beurt:
‘Gij woont dan wel heel hoog, mijnheer Heymvaert en waarde collega, dat gij u
aldus de minst-behaaglijke nooddruft moet laten welgevallen?’
‘Ik woon op den hoogsten top der Alpen’, zei, kalmpjes, Henri. Maar de professor,
wel wat smalend:
‘Gij leeft toch op den top niet van den Mont-Blanc, naar ik meen te weten? De
Mont-Blanc is de hoogste kim van het Alpen-complex; hij meet...’
Maar Henri, plots kregelig, onderbrak:
‘Spreek toch niet van hoogten en laagten, professor. Laat hoogte-waardeering
over aan wie de hoogte bewoont: hij alleen kan ze bepalen, die ze bij ondervinding
kent. In het dal leert men den schaduw kennen, en daarom denkt men: ik ken den
berg. Maar dezen die den berg kennen zonder zijn schaduw, en van zijn schaduw
vrij, zij hebben geen el-stok meer noodig, om te weten hoever de kim den hemel
doordringt: zij voelen het in hunne beenen die geklommen hebben, en in hun hoofd
dat de zuiverheid der ijlte doorrijst.’
De professor schudde zijn olympisme van rechts naar links, en vergoelijkend:
‘Hoe kunt gij, mijnheer Heymvaert, gij die vroeger docent waart in de wiskunde
aan de Universiteit, zeggen
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dat men de bergen niet het gemakkelijkst aan hun schaduw meet; dat...’
Henri Heymvaert ging onderbreken. Mevr. Dieudonné, die tegen discussie niet
bestand was, deed het in zijne plaats. Met zoeterige schelheid overheerschte zij
het gesprek, dat met wreveligheden dreigde:
‘Het moet daar toch wel héél eenzaam zijn, mijnheer Heymvaert. Zelfs geen
bloemen, nietwaar? En ook geen zangvogels, heb ik wel eens gehoord.’
‘Neen, mevrouw’, zei Henri ernstig; ‘geen bloemen, en slechts arenden. En
arenden kwelen niet.’
Maar toen hij dat gezeid had, ging hij zich belachelijk vinden. Waarom kwam hij
hier nu declameeren? Wat hoefde het dat hij zich hier ánders ging toonen, zooals
van hem, niet zonder vrees, door ieder trouwens was verwacht? Paste niet beter
de schijn, dat hij toch waarlijk het gezelschap geenszins was vervreemd; dat zijne
lange afwezigheid in hem den pleizierigen dischgenoot, dien hij eens geweest was,
in het geheel niet had gedood? En hij ging een grapje verzinnen, een mop om uit
te flappen...
Toen een ander gerecht werd opgediend, en de wit-katoenen hand met een derde
of vierde soort wijn tusschen de schouders in geruischloos een der glazen uit het
kristallen rijtje kwam vullen tot op éen vinger van den rand. En toen aten zij weêr
allen in stilte.
Zij aten ossenhaas met Godard-saus. Zij aten daarop braadkip met
mirabellepruimpjes. En het gesprek scheen - als eene lichte, maar dan toch
fijn-beredeneerde afstraffing, - van Henri Heymvaert afgewend, die er zich eerst
wel wat over verwonderde, daarna over ergerde
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eenigszins, maar er weldra zijne moreele schouders voor ophaalde. Hij immers was
er niet voor die menschen; zij waren er voor z i j n pleizier; - en was hij niet gekomen,
van uit zijne hoogten, om zich in de laagte eens ter dege te amuseeren...?
Mr. Dieudonné, met opgetrokken wenkbrauw en het glas bourgogne in de
pink-stijve rechterhand, ried den van verwondering overstelpten Albert eventuëele
belegging in de ‘Métallurgiques du Nord’ aan: daar was geen daling te vreezen.
Professor Paulonius vertrouwde tante Coleta, die intusschen met hare oogen de
reeds geledigde glazen telde en geschandaliseerd al de bekers vóór Henri's bord
onaangeroerd vól zag staan, - professor Paulonius vertrouwde haar eenige grappige
gebeurtenissen toe uit den Tachtig-jarigen Oorlog, waar hij, met het oog op de
historische folklore, het materiaal voor een boek over aanlegde. Achter den rug van
Albert, die door Mr. Dieudonné's finantie was geabsorbeerd, glimlachte zoeterig
mevrouw Dieudonné Eulalie tegen, en men hoorde haar fluisteren, met een gesis
als van eene onvolwassen ratelslang: ‘Twee steekjes rechts en één averechts, mijn
liefste.’ En Hilarion, deftig recht aan het hooge eind der tafel, tusschen het echtpaar
Dieudonné in dat hem niet aansprak, hield over den onschuld-glimlach van zijn
blauwend aangezicht de schalen van zijne oogen geloken, waaronder-uit echter
een blik schichtte op het Mephistofeles-masker van Henri, die, ingetogen, bolletjes
broodkruim kneedde tusschen zijne pezig-harde vingeren.
Tante Coleta sneed den Gateau Eulalie aan.
‘Het is een overoud gebruik, dat de taart wordt ver-
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deeld door maagdenhanden’; zei, galant, professor Paulonius.
Hij lokte erdoor van uit Mr. Dieudonné's diepste binnenste eene gepeperde
gulhartigheid naar dezes lippen, waar zij echter verstierf als een ademtochtje onder
den strengen blik van mevrouw Dieudonné, die met hare flitsende oogen wees naar
de argeloosheid van Eulalie.
Men kwam te vernemen het doffe geplof van een champagne-kurk, gesmoord
binnen een servet. De handschoen schonk in. Er kwam een vrome stilte. Professor
Paulonius tikte, met uiterste voorzichtigheid, aan zijn glas, dat nauwelijks en als
stervend kreunde. Nochtans had iedereen goed gehoord. En de professor rees:
‘Geachte dames en waarde vrienden, (laat mij toe dat ik mij aldus uitdruk)’, begon
hij, ‘wij vieren vandaag een heuglijken dag, durf ik wel zeggen. Daareven heb ik
mijne handteekening gezet onder een contract, dat dient om het geluk van mijn
zoon te verzekeren...’
Henri begon stilaan met ongeduld op zijn stoel te bewegen. De professor
vervolgde: ‘en die ons de eer van den toegang verschaft in de achtbare familie
Heymvaert - van Compernolle, eene eer die ik des te hooger acht, dat zij de
vriendschapsbanden nauwer toehaalt, die sedert drie kwart van eene eeuw tusschen
mijn geslacht en dat, meer bepaald, der Van Compernolle's heerscht. Het is
inderdaad omtrent de jaren 1840-50, de juiste datum ontsnapt mij voor het oogenblik,
maar ik kan hem gemakkelijk terugvinden, dat mijn vader, Petrus Clemens Paulonius,
van Hannovriaansche afkomst, zich in deze stad als doctor kwam vestigen. Onder
zijne eerste klanten bevond hij mevrouw van Compernolle-Taragola,
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zij-zelf eene Spaansche van oorsprong, gelijk dit sedert de legerbenden van Alva
(wij schreven 1567) in Vlaanderen wel meer gebeurt, en de echtgenoote van een
alom-geachten handelaar in behangpapier, vader van onze beminnelijke gastvrouw
en grootvader van mijne innigbeminde aanstaande schoondochter, onze lieve
Eulalie.’
Tante Coleta kreeg, bij deze herinnering, heet-bolle tranen in de oogen. Eulalie
werd vuur-rood van schaamte. Mevr. Dieudonné knikte wijs, dat zij dit alles nog heel
goed wist.
‘Mevrouw van Compernolle-Taragola stierf in het jaar 1894, juist tien jaar na mijne
promotie tot doctor in de wijsbegeerte en letteren. Twee jaar later huwde hare dochter
Zulma met onzen vriend Hendrik Heymvaert die, pas als doctor in de natuur- en
wiskundige wetenschappen uitgeroepen, onmiddellijk tot docent werd benoemd aan
de Universiteit, waar ik zelf sedert ettelijke jaren den leergang in de
kultuurgeschiedenis gaf.’
Prof. Paulonius wachtte even, bezag tersluiks Henri. Deze, de oogen gesloten,
verroerde niet.
‘Gij weet het overige’, ging de professor voort. ‘Gij weet hoe, na gebeurtenissen
waarover ik den sluier der vergetelheid zal laten...’
Steeds bleef Henri onroerend.
‘Gij weet hoe, onder de hoede eener geliefde tante, de van moederszijde zoo
vroeg verweesde Eulalie in eere en deugd wist op te groeien tot den engel van
lieftalligheid en verstand, van menschlievendheid en huiselijkheid dien wij in de
heldin van dit familiefeestje bij het onderteekenen van het huwelijkscontract huldigen.
Ook, toen
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mijn zoon Albert, die eveneens vroeg de moederzorgen moest ontberen - mijne
aangebeden vrouw overleed in 1903 aan dubbelen miserere, - toen Albert, na
voltooide studies en nadat hij assistent van het zoölogisch laboratorium der
Hoogeschool was benoemd, mij toevertrouwde dat hij eene wel-overwogen neiging
koesterde voor mejuffrouw Eulalie Heymvaert, was het met vreugde dat ik mijne
aanvraag richtte tot mejuffrouw van Compernolle, bij afwezigheid van den heer
Heymvaert, wiens adres mij onbekend was. Thans, dames en heeren, dat wij het
contract hebben geteekend, komt die vreugde zich aanvullen met een gevoel van
dankbaarheid. Want ik herhaal het, ik beschouw het als een voorrecht, mijn zoon
opgenomen te zien in de achtbare familie Heymvaert - van Compernolle, op wier
heil en gezondheid ik u voorstel dezen beker schuim-wijn - in West-Vlaanderen zegt
men schilderachtig bruischaard, - te ledigen.’
Blijkbaar vroeg men niet beter. Met effusie werd aangetikt. Tante Coleta was lief
en aangedaan. En Henri toonde zich inschikkelijk, door even zijne lippen aan zijn
glas te steken.
‘Maar ik zei u, vrienden’, herbegon de redenaar, ‘dat wij heden een tweede reden
hebben om ons van harte te verheugen. Immers, sedert 1904 ineens uit ons midden
verdwenen, zien wij heden onzen vriend Henri Heymvaert...’
Deze sprong driftig op, en met luide stem: ‘Als ik u verzoeken mag, professor’,
begon hij.
Er heerschte plots verwarring. Eulalie trok aan haar vaders mouw. Mr. Dieudonné,
verschrikt, slokte gauw zijn tweede glas champagne binnen. Maar Hilarion de
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Maegdeleer was naar de piano geloopen, waarop hij, met volle vuisten, aan 't
hameren ging:
‘Waar kunnen wij beter zijn
Dan bij ons' beste vrienden?’

Henri was onmiddellijk gecalmeerd. Na een oogenblik bedenken reikte hij over de
tafel heen zijne hand aan professor Paulonius, die blijkbaar niet wijs werd uit het
geval. De verlichting kwam als een zwermpje onzichtbare vlinders door de kamer
wiegelen. Toen gingen de genoodigden als uiteen schokken. Zij stonden, met eenige
loomte, van tafel op. Mr. Dieudonné bood zijn arm aan tante Coleta, leidde ze naar
het geel-tandige klavier. Met een voorzichtig lucifertje stak professor Paulonius de
bougies aan achter hun gazen schermpje, waar tortel-duifjes op trekkebekten. Tante
Coleta liet zich als een goed-gevulde meelzak op het uiterst geringe pianokrukje
neêr. Ieder nam plaats op de beschikbare canapé's en sofa's: Albert en Eulalie als
wijze eerste-communikanten naast elkaêr. Er werd ‘chut’ gezeid. Tante Coleta
praeludeerde: mi do sol, mi do sol; en galmend zong de notaris:
‘Femme sensible, entends-tu le ramage
De ces oiseaux qui célèbrent leurs feux?
Ils font redire à l'écho du rivage:
Le printemps fuit, hâtons-nous d'être heureux!’

‘Achttiende eeuw, nietwaar?’ fluisterde zalvend professor Paulonius in het oor van
Mevrouw Dieudonné.
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‘Ja,’ knikte deze, die matelijk haar hoofd bewoog, en de romance meêneurde, uit
‘Ariodant’, van Méhul.
‘Ik wist het wel!’ zei vergenoegd de professor...
Henri had van de gelegenheid gebruik gemaakt om Hilarion de Maegdeleer in
een hoek te lokken, achter de hooge koperen staanlamp met de rood-zijden kap.
Hij legde hem beide zijne handen op de schoftige schouders; keek hem aan in
het argeloos-, eenigszins bedremmeld-glimlachend zonnegelaat, en met gedempte,
maar van innigheid warme stem:
‘Hemel, oude jongen!’ sprak hij, ‘hoe komt gij hier verzeild in dit vet-waterige
haventje voor hydropische hondenlijken? Hoe zie ik u, hoe vind ik u terug, vriend
uit de stormige jaren, rambalk tegen de rotte deuren der maatschappij, katapult voor
burgerdeugden, waterrat die de piloten doorknaagde waar het sociale gebouw op
rust, fakkel in den zolder der opgestapelde granen: hoe kwaamt gij hier aangelaveerd,
hoe zocht gij kreken, waar de visch met den buik omhoog zwemt, hoe moet ik u
ontmoeten, hansworst zoowaar in dit gezelschap van worsten...?’
Hilarion de Maegdeleer schudde zijne grove roethand met de nagels als
koolschoppen vóór Henri's hyperbolischen mondvloed. Maar hij lachte. Hij lachte,
al was er schrik in zijne oogen. Hij keek schichtig om naar het deftig gezelschap
dat, in den gloed der spijsvertering, met roode ooren zat te luisteren naar Mr.
Dieudonné's tweede koeplet, dat vet maar fleemend glooide:
‘Jour charmant, d'espoir et de tendresse.’
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Toen zuchtte Hilarion door zijn lach heen. Hij zei:
‘Ja, Henri, het zijn wel schoone jaren geweest. Ik denk er nog steeds aan met
pleizier. En nu ik u terug zie... Gij zijt niets veranderd, weet-et. Gij hebt wat grijs
haar gekregen, maar ik ook. Wij zijn dus niet veranderd. Maar de tijden, ja, ziet gij...’
Henri zag hem scherp aan. Hij voelde eene vreezige teleurstelling knagen aan
de vriendschap die hij in zich bij wille had wakker geschud voor den kommerloozen
en enthusiastischen bohême die Hilarion was geweest toen hij zelf, student nog,
dweepte met omwentelingsidealen, thans nog het rijkste bezit, de liefste herinnering
uit een tijd van veel twijfel en veel drift. Samen hadden zij de intellectueele bronst
eener geweldige jeugd botgevierd aan het negeeren, aan het ondermijnen, aan het
vernietigen van eene Orde, die hun maar al te zeer de kerker en het
blok-der-onthalzing van alle Vrijheid bleek te zijn. Voor het verlossen dier vrijheid,
uit liefde voor die vrijheid, hadden zij alle gevestigde macht getrotseerd. Hij, Henri,
was toen wel heel onafhankelijk, ja: zonder familie, zonder opdringerige positie,
zonder blindend geloof. Maar hij wist dat Hilarion, gelijk zoovele anderen, voor de
vrijheid honger had geleden, hij, de dikhuid wiens maag eischen stelde als zij
niemand anders deed, hij die eene jonge vrouw had en geen ander brood haast om
haar te voeden dan zijn idealisme, ook het picturale, waar de burgers, die schilderijen
koopen, voor vluchtten als voor de ergste razernij. Hij had gestaan, deze blijgeestige
tuchtelooze, hij had kommerloos en geestdriftig-klarend gestaan als eene kolom
vuurs die afschrikt en aantrekt, die verlicht en verschroeit. Hij had de gevangenis
gekend,
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omdat hij, terwille van vele ongelukkigen, aanslag had gepleegd op het eigendom,
omdat hij het oproer gepredikt had, omdat hij zijn eerbied uitsluitend overhield voor
wat tegen het goed-gevestigde indruischte... En thans...
‘Ja, de tijden, ziet gij...’ had hij daareven gezegd. En Henri vond hem terug, in
een milieu van menschen, die hij vroeger met de grootste en vurigste vreugde had
gehaat. Hij had daar gezeten tusschen de verachting van de beide Dieudonné's,
smekkend en glanzend van genot en nederig als een nonneken. Zeker, het was bij
der wille van tante Coleta, de schoonzuster - wat toch heel aardig was van haar, dat hij hier was komen mede eten; dat Hilarion echter de uitnoodiging niet aanvaard
had alleen om hem, Henri, terug te zien, maar ook om eens lekker te smullen; dat
hij zich waarlijk bij het gezelschap, bij dit leven, bij zulke opvattingen en meeningen
had aangepast...
‘De tijden, ziet ge...’
Er was sardonische bitterheid in Henri's stem, toen hij, met gemaakte verbazing
vroeg:
‘Hoe? de tijden...?’
Nu smeekend, dan zelf-voldaan, luidde het bij Hilarion:
‘He ja! de tijden! Wij hadden veel armoe; weet-et! Herinnert ge u nog hoe gij de
matras, waarop wij sliepen, het pannekoeksken hadt gedoopt, omdat het zoo plat
was geworden? Zekeren dag, dat wij in geen drie dagen gegeten hadden, stond ik
aan een muur de aanplakbrief te lezen van eene boedelverkooping. Het was eene
appel-groene aanplakbrief. Ik las de eerste lijn; toen begon ineens heel die muur
voor mijne oogen te dansen, te
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dansen! Ik ben thuis gekomen in eene vigilante, waar men mij in vervoerd had,
nadat ik daar voor dien muur bewusteloos ineen was gestuikt. Ziet gij mij daar liggen,
met mijn vet corpus?’
Hij lachte met geveinsde uitgelatenheid. Toen hij zag dat Henri niet meêlachte,
staakte hij plots en hernam zijn verhaal.
‘Ik ben dagen op het pannekoeksken blijven liggen, volkomen uitgeput. Toen ik
weêr beter werd, was ineens alle heroïsme uit mij weg. Ik had mij nochtans lang
een held geweten, en ik was toen zoo blij. Nu was ik niet meer blij... Ik moest wel
heel ziek zijn geweest: de dokter had zekeren dag een geestelijke meegebracht,
een jong onderpastoorken. Maar ik had geweigerd te biechten. Hij kwam echter
terug. En toen ik weêr op de been was, toen ben ik zekeren dag, onder den drang
van eene bovenmenschelijke noodzakelijkheid, van op het dorp waar ik woonde,
met Marie, mijne vrouw, naar stad gekomen, te voete. Ik had veel hooren spreken
van een pater, die heette een heilige te zijn. Wij zijn bij hem onze biecht gaan
spreken. Hij was een wonderbaar mensch, weet-et! En als wij hadden
gecommuniceerd, dienzelfden ochtend in die klare en nuchtere kloosterkapel, dan
hebben wij onze blokken in de hand genomen (wij hadden geen schoenen), en wij
zijn gaan loopen, gaan loopen, tot wij in onzen woonstal aankwamen, er op eenen
stoel neêr-vielen. Wij waren niet rijker dan te voren. Maar daar woonde eene vrede
in ons, een...’
‘Ja, natuurlijk, en eene verduldigheid, eene naastenliefde, eene...’ ging Henri
voort, met eene koelheid die als verwijt klonk.
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Maar Hilarion onderbrak hem, met eene waardigheid die niet ging zonder
aanmatigende superioriteit:
‘Ja, eene Christen-liefde, waar ik met zegeningen om beladen werd. Jaren was
ons huwelijk kinderloos geweest; negen maanden na den dag onzer bekeering werd
ons eerste dochtertje geboren.’
‘Ja, dat is een mirakel!’ spotte Henri. ‘En het kind is niet zonder broerkens en
zustertjes gebleven, durf ik hopen.’
Weêr heel nederig, smeekte Hilarion:
‘Gij moet niet spotten, Henri: Marie en ik zijn zeer gelukkig. Wij hebben zeven
kinderen; zij geven ons veel satisfactie, weet-et. Ik heb bestellingen gekregen. Ik
win geld genoeg om deftig rond te komen. Ik ben de luiaard niet meer van vroeger:
ik tracht mijn plicht te doen; ik werk een vast getal uren per dag. Ik weet wel: ik maak
geen hooge kunst; ik besef beter dan wie wat aan mijne kruiswegen ontbreekt. Ik
beschuldig me zelf wel eens, ze te schilderen om te voldoen aan menschelijke
behoeften en niet steeds met mijn volle geloof. Ik meen niet meer dat ik een echt
kunstenaar ben. Maar ik ben nog liever eene nul, dan mij in hoogmoed den eerste
te wanen, en...’
Henri's oogen waren ineens vol tranen geschoten. Hij deed moeite, iets door te
slikken dat stokte in zijne keel. Hilarion, die het had gezien, sprak niet verder,
verschrikt. Maar Henri zei met doffe stem:
‘O mijn vriend, voelt gij dan werkelijk in u de kracht van eene Nul?’
Maar alweêr schoot de ironie hare flikkeringen door zijne tranen heen.
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‘Neen, Hilarion’, zei hij goêlijk, ‘stel u gerust: eene nul zijt gij niet, zult gij niet worden.
Weet gij wat, naar de philosophie der mathemata, naar de les der wisheden, en in
de orde der eeuwige verbetering, dat cijfer zonder eigene bediedenis, die nul wil
zeggen? Zij is niet alleen het symbool der gesloten oneindigheid: zij is de eeuwige
stuwkracht die vooruitstoot en vermenigvuldigt. Zij zet het bevattelijke uit tot zijn
tienvoud, zijn honderdvoud, zijn veelvoud tot bij het onbereikbare. Zij is het voedsel
dat elke eenheid exalteert, tot het zich in eigen aanschijn oneindelijk beschouwen
mag; zij is, na de mogelijkheid der tot in de geringste deelen begrijpbare ontleding,
het beeld der loutere, der gezuiverde synthesis. Zij houdt alles in zich, in oplossing
als in vereeniging. Zij is... Begrijpt gij nu, Hilarion’, (en weêr kwamen tranen in Henri's
brandende blikken), ‘wat het is voor een mensch, nul te zijn? Vat gij welke abnegatie
en welke kracht het vergt, zich zelf te vernietigen tot dijement van al de anderen,
zich op te offeren geheel om te mogen heeten, eens, het stootje van den vinger dat
geestelijke spheren aan het draaien brengt? Snapt gij nu, armzalige Hilarion, hoe
uw baatzuchtige nederigheid...’
Hij kon niet voortspreken. Hij kneedde Hilarion's hand tusschen zijne heete
vingeren. Hij wilde voortgaan:
‘Ik, dáár, in mijne ijsbergen, boven het dal waar eens Franciscus niet kon dan
bidden...’ maar hij stokte weêr; zijne schouders huiverden; en toen sprak hij opnieuw,
als beschaamd om zijn overweldigenden drift:
‘En nochtans, o gij gelukkige, gij gelukkige Hilarion...’
Vinnig werd hij onderbroken door de razerig-verdofte
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stem van de woedende tante Coleta, die de beide mannen genaderd was:
‘Maar zijt gij dan gek geworden, Henri? Gij zijt nog altijd dezelfde onbeleefderik!
Ik wed dat gij niet eens professor Paulonius van de Twee Grenadieren hebt hooren
zingen... En nu is het rijtuig der Dieudonné's al voor!’
Henri verscheen weêr onder de streng-zwijgende gasten. Hij had zijne
zelf-zekerheid verloren. Hij wist niet goed wat te zeggen...
Men nam afscheid. Albert kuste Eulalie op het blozend voorhoofd. De professor
wist nog iets te vertellen van den barometer en over dezes geschiedenis. Toen ook
Hilarion weg ging, klopte hij Henri meewarig op den rug. En Henri klopte hem ook
meewarig op den rug, gelijk zeer oude menschen doen als zij elkander willen
troosten...
Henri streek met zijne doodsbleeke hand over zijn voorhoofd, waarvan hij de harde
hitte merkte. Met een zucht overzag hij de tafel en haar dood gerei. Hij zweeg, alsof
iemand spreken moest. Maar tante Coleta was vlijtig-zorgzaam het zilverwerk aan
het tellen, en Eulalie ging, met loome treden, de piano sluiten. Henri schonk zich
een groot glas water in, dronk het gulzig in éen teug leêg, en zei toen:
‘Slaapt wel.’
Slechts Eulalie, met blank-onverschillig geluid, antwoordde:
‘Slaap wel, papa.’
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Henri ging de kamer uit, den trap op.
Hij had zijne belofte niet vergeten: hij zou zijn moedertje goeden nacht kussen
vóór hij-zelf naar bed ging.
Zijne moeder. Terwijl hij, plots moe, tred voor tred, den trap beklom die naar de
tweede verdieping leidde, zag hij weêr haar beeld zooals het had gespookt vóor
zijn oogen, in den trein, dien eersten langen schokkenden nacht der reis, waar
iedere stoot van den wagen hem van uit een innerlijk visioen weêr in de verbijstering
smeet van de ongewone werkelijkheid dier roode kussenwanden waartegen-aan
gezwollen slaapgezichten rolden boven lijven die weg-doezelden in de schemering
der omkapte lamp; - een werkelijkheid die weêr vervaagde naarmate de slaap zijn
oogschalen verzwaren kwam en geleidelijk overging in de fictie van eene
schel-verlichte balzaal, waar zijne moeder op een troon zat als een koningin der
gratie, in een hoepelkleed van paarse ruischzijde met tallooze volants, vierkantig
en zeer diep uitgesneden de corsage waar roode rozen verwelkend bloeiden; de
witte, reeds platte armen en den prachtigen elpenbeen-gelenden zwanenhals geheel
naakt, zelfs van juweelen, en daar boven uit het fijne, geestige, en tevens
streng-lijnige gelaat tusschen de lage, blauw-zwarte bandeaux waar, tusschenin,
aan een smal-gouden diadeem, een groote robijn zijne vuren schoot. Zoo zat zij in
zijn droom, haar verheerlijkt beeld wisselend met de brutale water-dikke slaapkoppen,
er steeds weêr boven uitrijzend als een oppermachtige realiteit.
Hij had ze nimmer aldus gekend nochtans, of nauwelijks. Een enkel maal wèl, en
dan met walg. Maar gelouterd nu in zijn nadenken van dat beeld in den koorts-
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droom, nu weêr dat hij de trappen opsteeg, al wist hij de ontgoocheling van
gisteravond, toen hij van de reis hier thuis kwam, en het pijnlijke gevoel aan
hulpeloosheid dat hem, hij gevoelde het, bij deze tweede ontmoeting, zéker weêr
ging beknellen.
Hij stond voor de deur van hare kamer, aêmechtig van het klimmen en van den
angst om deze nieuwe nadering. Hij lei de hand aan den deurknop. Toen hoorde
hij, boven het bonzen van zijn hart uit en den slag der aders in zijne keel, 't gekijf
van het dienstmeisje, schel en nijdig:
‘Wilt gij eten, ja? En wat proper, hoor! Of slagen!’
Maar zijne moeder, gichelend en proestend:
‘Eten, eten! Pataters met scheten!’
Henri draaide den knop om. De deur piepte. Het dienstmeisje, vreezend dat hij
haar uitval gehoord had, keek hem schichtig aan. Dan zag hij haar stroo-geel
spriethaar buigen onder het karig licht der traag-wiebelende hanglamp, wegduikend
achter het donker kartonnen, drie-vakkig schermpje dat zijne moeder verborg, en
hoorde haar zeggen dan, vol onschuldige meêwarigheid:
‘Toe, madam, eet nu, gelijk een brave.’
En weêr haar aangezicht, rozig als zwijnenvleesch, en hare dom-blauwe oogen
heffend naar Henri toe:
‘Ze is er nu al twee uur aan bezig, aan haar bloem-papken, meneer. Ze is lastig
vandaag.’
Henri draaide rond de tafel, van het duistere deel waar het wasdoek glimde als
een effen inktmeer, naar het verlichte waar zijne moeder zat, in de witte kooi van
het kartonnen huisje waar binnen-in haar ijzeren geëmailleerd bord stond. Zij zag
niet op. Zij peuterde met haar
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lepel in de dikke brij, proefde er nu en dan van met kleine beetjes, en ging dan weêr
schateren, zoodat de pap in vette spatten de binnenzijden van het schut ging
bepletsen.
De bolle meid toonde het met hare bloote kreeft-roode armen:
‘Gij ziet het, meneer.’
Toen eerst merkte de krankzinnige, dat iemand aan hare zijde stond. Zij zag op
naar Henri's aangezicht, dat boven de lamp uit, klaar-verlicht was. Zij deed een
poging om uit haren zetel op te rijzen. Toen dit niet zoo heel gemakkelijk ging, schikte
zij ijlings heur nog pikzwart haar onder de vette kantmuts; en zij groette met haar
hoofd in diepe neigingen:
‘Oh! monsieur d'Oultrebande, monsieur d'Oultrebande!’ zei ze met half-gesmoorde
stem, als diep-ontroerd, en met grooten eerbied.
Die naam deed Henri pijnlijk aan: het was, wist hij, de naam van zijn vader. Hij
verborg het gevoel van wrevel en spijt, dat hem bekroop, onder een uitzicht van
gulheid. Hij nam een stoel; ging, vlak onder het licht, naast zijne moeder zitten.
Goedig glimlachend zei hij:
‘Mamaatje!’
Maar de oude was in eene diepe mijmering verzonken. Strak keek zij voor zich
uit. Ging toen weêr schateren:
‘Onze speelreis? Onze speelreis?’ en ging blazen, toeten, met de voeten stampen,
en eindelijk met haar mond de àl rassere zuigerstooten van eene rijdende lokomotief
nabootsen.
‘Onze speelreis? Ha, ha, ha!’ gilde ze schamper tusschen in. En dan ineens, heel
kalm, heel bezadigd:
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‘Ik heb het kind Henri genoemd; ja zeker; waarom niet? gij zijt toch de vader. Zeg
maar dat ik bonne fille ben. Ik heb uwe carrière niet willen verbreken. Maar ik ga
meê, hoor. Gij zult mij zoo maar niet kwijt spelen. Daarbij, avoue-le, ge kunt zonder
mij niet voort. Gij zijt van mij, baronnetje. En dan: ons kindje. Gij moet er toch voor
zorgen? En daarom ga ik meê naar Weenen. En daar vind ik wel mijn weg: baronne
d'Oultrebande!’
Weêr proestte zij het uit:
‘Baronne d'Oultrebande!’, en ging weêr schokken en blazen en gillen als eene
lokomotief...
De meid, die slaperig werd, tikte haar op de hand.
‘Niet slaan, Cordule,’... smeekte de oude vrouw, en ijverig ging ze weêr zwijgzaam
prutsen in haar papken.
De meid, verontschuldigend, zag Henri als een wrokkende hond aan. Ze zei,
half-luid:
‘Alsof ik ooit mijne hand tegen haar had opgeheft!’...
En Henri zag zijne moeder zitten. In het sjofele, lage kamertje met verkleurd
papieren behangsel, tusschen de rood-geverfde meubeltjes, naast het groezelige
ijzeren bedje: daar, aan die tafel met het vette zeil, achter haar bemorste scherm,
in haar doorzeten stilletje. Zij zat er, in den stank, in den halos van opvliegende
stofpluisjes, onder de dansende olielamp, bediend door die opgeblazen-onwillige,
die vies-vette achttien-jarige met de hangende borst die bij goor-zwarte vlakken in
het bleek-katoenen jurk stond geprent. Zijne moeder, dit uitgemergelde vrouwtje
met de grauwe, zwart-geteekende huidplooien in het gelaat waar de neus kromde
als een gierbek en de kin puntte als eene uitdaging en de oogen brandden als
gloeiend git, neêrgezakt op de uitgezette
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heupen, armoedig vervallen in haar ros-zwarte kleed en de dikke duffeling van haar
gebreiden omslagdoek; de dunne lijk-bleeke vingeren steeds bewegend als
spinnepooten die men in pleister zou hebben gedoopt, de hals onrustig aan de
touwspiertjes, de schouders kouwelijk, de borst ingedeukt.
Zij bleef een oogenblik stom, in haar eten aan 't morsen. Henri vroeg:
‘Komt juffrouw Coleta hier wel eens? En juffrouw Eulalie?’
De meid schok-schouderde:
‘O, heel zelden! Juffrouw Coleta éens in het jaar, bij den uitkomen, na den grooten
kuisch’; en zij hielp den paplepel aan den mond brengen der oude, die beleefd
knikte:
‘Danke, Cordule; danke, danke, Cordule’...
‘En-ne’, vroeg Henri met eenige aarzeling, ‘heeft ze vandaag naar mij niet meer
gevraagd?’
Cordule hief hare twee handen met gesperde vingeren de lucht in:
‘O, gisteren-avond is het nog iets geweest, meneer! Meneer was nog maar de
kamer uit, en het was al laat, en ik wilde haar in bed doen, of ze is beginnen weenen,
weenen!... Ik heb haar natuurlijk getroost, voor zoover dat ging, maar daar is niet
meer aan te zeggen dan aan een kind, meneer; integendeel. Dan is ze opeens gaan
lachen als een bezetene, en ze is beginnen lokomotief spelen: tschoek-tschoek, en
eindelijk zoo geweldig, dat zij er stil van gevallen is. Ik heb haar water moeten geven,
met een koffielepeltje erin van haar fleschje, zóo opgewonden en ineens zóo moe
was ze. Toen is ze mij
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iets aan 't vertellen gegaan, van een baron, en van Café des Augustins, en zij riep:
‘Chasseur, Chasseur’, met een zoete stem alsof zij eene kat riep. En dan zei ze:
‘Henritje, Henritje’, gelijk ze gisteren avond tegen meneer zei... Zij is dan kalm
geworden; ik heb haar uitgekleed en in bed gelegd; zij is ingeslapen gelijk een jong
meisken. Zij was haast in slaap als zij nog stillekens zei: ‘Hier blijven, Henritje!’...
Henri herinnerde zich haar gil, van toen hij gisteren plots hare kamer was binnen
gekomen. Zij had hem onmiddellijk herkend. Hij-zelf, hij had gesidderd toen hij haar
zóo zag, zoo afschuwelijk-vervallen, zijne schoone moeder. Toen had hij, nog vóor
hij had kunnen spreken, een zelf-verwijt gevoeld, waar hij heel den nacht aan gedacht
had: om harentwille had hij moeten blijven, vroeger. Wanneer hij was weg gegaan,
twee jaar nadat hij ze in huis had opgenomen, éen jaar na den dood van zijne vrouw,
was zij al geknakt, gebroken hare zenuwen van het geweldige, het
onversaagd-gespannen leven. O zij was geweest, zij, in haar tijd van strak voelen,
van strakken drift, van strakke zinnelijkheid, o, zij was geweest, zij was gebleven
zijne moeder, en hij was haar zoon! Maar toen reeds, wanneer zij hier in huis kwam,
gebroken was het instrument; - toen hij ze ontmoet had op straat, in de hoofdstad,
met stuk-gebeten floretten handschoenen, in haar zwart kleed dat wit-gesleten was
op de naden, en met het geplukte bont om haren hals; toen hij vernomen had haar
leven van kamertjesverhuurster, en haar verdorde handen had gezien waar als het
ware de vijf-frankstukken lood-kleurige schaduwen in hadden gelaten, en haar mond
had zien nijpen op de wijde poort
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die de uitgevallen vóór-tanden hadden geopend: dan had hij nauwelijks geaarzeld,
en 's avonds had hij ze meê naar huis genomen. - Zij was, met hare vlagen van
woede en bedilzucht, van grootsche vrijgevigheid en geniepige nederigheid, voor
zijne waterzuchtige vrouw een nieuwe, weldra de opperste ergernis geworden. Zij
stierf, zijne vrouw, een jaar nadien. Zijne zwagerin die bij hem inwoonde, Coleta die
een tijd al het huishouden waarnam, weet met strengheid dien dood aan zijne
moeder. Henri had een antwoord: de oud-wordende vrouw was in hare hersenen
geschokt, en dit kon men maar al te goed merken. Toen hij echter, gedreven door
zijne eindelijke vrijheid die hem schonk de eindelijke werkgelegenheid, voor goed
naar de bergen vertrok, kon hij niet denken dat hij ze aldús, eene ruïne, vijftien jaar
nadien zou hebben teruggevonden. In den nieuwjaarsbrief van Eulalie, den eenige
die hij in het jaar ontving, was er amper spraak van haar. Het heette er dat zij niet
beter ging. In de lusteloosheid van den stijl had hij nooit eenige bezorgdheid, en
ook geen wrevel ontdekt. Hij had er niet aan gedacht - en thans verweet hij het
zich-zelf, - dat dit kon beduiden: de algeheele verwaarloozing der arme waanzinnige,
overgeleverd aan eene weigerige en onbeholpen verzorgster, met geene
tusschenkomst van een dokter dan wanneer zij het te bont maakte.
Gisteren-avond, na de tweedaagsche reis, had hij nauwelijks zijne dochter
omhelsd, die hij niet herkende, en de hand gedrukt van Coleta die helaas geen haar
veranderd was, of hij was, nog behekst door zijn droomende coupé, naar boven
geloopen, en onmiddellijk had zij hem herkend, met een gil in zijne armen: ‘Henri!’
In geene
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vijf jaar was zij zonder hulp uit haar kamergemak opgestaan. Nu hing zij daar aan
hem, ineens opgeschokt aan zijn hals: ‘Henri, Henritje toch!’... Het had geen twee
minuten geduurd; hijgend, half-bedwelmd, was zij lam in haar zetel neêr-gestuikt.
Het duurde een heelen tijd voor zij weêr tot bezinning kwam. Dan had zij hem bezien,
'of ze niet begrijpen kon, en een kwartier lang had ze, mechanisch, als een melopee
gerythmeerd: ‘Hier blijven, hier blijven, hier blijven’...
Vruchteloos had Henri gepoogd haar aan het spreken te brengen. Toen hij weêr
beneden ging, had Coleta haar vriendelijkheid van bij zijn binnentreden verloren.
‘Wat is dat met moeder?’ had hij met bekommerde strengheid gevraagd.
‘Ach, dat is al zooveel jaren aldus,’ had zij afwerend geantwoord, terwijl Eulalie
hem met bedeesd, maar dan toch beminnelijk aandringen naar tafel trok, hare hand
onder zijn arm, en hem zijn avondmaal aanbood.
‘Het is maar wat koud vleesch’, had Coleta verontschuldigend doch verwijtend
gezegd: ‘natuurlijk, niewaar, 's nachts na elven!’
‘Maar hier zijn de pickels, papa’, had Eulalie er vergoelijkend aan toegevoegd.
‘Of hebt gij liever komkommerkens? Ik maak ze zelf in...’
Bekommerd had Henri gegeten, vervreemd van de wijde sombere kamer, alléén
aan dien disch die slechts op een hoek en met eene servet was gedekt.
Toen hij slapen was gegaan, had hij zijne moeder nogmaals gezien. Zij zat geheel
versuft, aldoor nog maar prevelend van ‘Hier blijven.’ Zonder zelf goed te weten wat
hij deed, had hij haar een kruisken gegeven.
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Tusschen de klam-koude lakens van zijn bed had hij lang liggen huiveren; toen was
hij ingeslapen, zwaar als lood. Slechts met het middaguur was hij wakker geschoten,
verbaasd, in de was-bleeke kamer.
En toen hem alles weêr goed voor den geest stond, was hij opgestaan, een beetje
mistroostig. Eulalie had zijn gekleeden jas van voor zooveel jaren hangen verluchten.
Hij geurde geweldig naar peper en naphtaline. Sedert jaren had Henri geen stijve
boorden meer omgehad. Toen hij in den gang kwam, beneden, en naar de eetzaal
stapte, was het hem, bijna leutig, te moede, 'of hij zich aan een gevangeniscipier
vrijwillig ging overleveren.
‘Roastbeef met spruitjes’, had Eulalie aangekondigd. ‘Tante zei dat gij daar van
hieldt.’
En dan was zij met eenige opgewondenheid gaan vertellen van die verloving. Zij
had Albert nooit gesproken vóor hij hare hand was komen vragen. Maar tante had
gezeid dat het zoo hoorde. Zij had, tante, met professor Paulonius de geldkwestie
behandeld. Albert had het deel zijner moeder, en won acht duizend twee honderd.
Zij, Eulalie, had het fortuintje van hare moeder.
‘En gij eet heel zeker de interest niet op van uw eigen geld, Henri?’ had tante
Coleta belangstellend maar met gelaten waardigheid gevraagd.
‘Neen, ik geloof het niet’, had Henri geantwoord, die haar scherp aanzag. Maar
hij merkte dat Coleta de zware oogschalen vroom had gesloten, en dat hare lippen
voor eene vermenigvuldiging bewogen als voor een gebed...
Na den eten bezocht hij zijne moeder. Zij dutte. Heel den ochtend was zij zeer
stil geweest, als bekommerd.
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Cordule zei: ‘Ik maak er gebruik van om mijne kousen te stoppen. Men heeft hier
nooit den tijd...’
In den namiddag moest hij op boodschappen uit, met Eulalie: een das, manchettes,
en dan nog een en ander voor de soirée. Eulalie gaf hem een arm. Hij was
verteederd. Zij moest een goed kind zijn, voelde hij.
En dan was het uur gekomen der gasten, en dat hij gestaan had, stijf, in zijn
gekleeden jas die hem telkens deed niezen...
‘En zij heeft vanmiddag naar mij niet meer gevraagd?’
Cordule schok-schouderde weêr.
‘Ze heeft heel weinig gesproken. Ze heeft mij altijd met de oogen gevolgd, als
een hond die slagen heeft gekregen. 't Is vervelend. Telkens als er iemand een
beetje vriendelijk meê is, beziet zij mij 'of zij mij wilde beschuldigen van mishandeling.
Maar zij heeft niets gezeid. Zij heeft hare lippen zitten bewegen alsof ze bad. Maar
zij kent zelfs haren Onze-Vader niet meer. Verleden jaar is hier eens een
onderpastoor geweest, die van haar geval gehoord had. Zij heeft er vuilen praat
tegen verteld dat ik rood werd tot achter mijne ooren... Als de avond viel, en ik de
lamp had aangestoken, is zij onrustiger geworden. Ze heeft mij iets gezeid van
soepe. “Soepe”, zei ze, en ze wreef over haar gezicht, als wilde zij zich wasschen.
Toen ik haar niet begreep is zij woedend geworden, en is zij beginnen spuwen tegen
haar paravent, gelijk zij altijd doet als ze kwaad is. Dan heb ik verstaan dat zij wilde
gewasschen worden. Dat vraagt

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

771
anders nooit. Ik heb haar wat gewreven met een natten handdoek; dan is zij van
heel goed humeur geworden. Zij heeft weêr vuile woorden gezeid, gelijk altijd als
zij van goed humeur is. Maar zij wilde weêr niet eten. Toen is meneer binnen
gekomen...’
Henri schoof wat dichter bij zijne moeder, die zich zoet door Cordule liet helpen.
‘Mama’, herhaalde hij.
Nu bezag zij hem, en scheen te begrijpen. Zij weerde den lepel pap, die Cordule
aanbood. Zij vroeg:
‘Wie zijt gij?’
Maar zij wendde weêr hare oogen af, en bezag strak haar papbord. Toen merkte
Henri hoe, langzaam, een traan langs haar wangen is komen rollen en als een putje
in den pap is gevallen. Zij heeft hare oogen niet meer naar hem gekeerd. Een
zachten vloed van tranen is tusschen hare wimpers komen loopen. Henri zag dat
zij in onmacht vallen ging. Hij heeft haar arm, scherp vogelhoofdeken aan zijn borst
genomen. Hare tranen vloeiden door zijn snor. Hij proefde ze zoel en bitter op zijne
lippen.
‘Zoo is zij nog nooit geweest’, zei Cordule beschaamd.
Maar ook Henri voelde binnen zijn oogschalen het schroeien van geween.
Lang is hij zóo blijven zitten, die bezwijmde moeder op zijn schoot als een veeg
kindje. Toen hij zag dat ze niet bij zou komen, heeft hij ze met Cordule uitgekleed,
te bed gelegd, en haar aan de slapen gewasschen met koud water en azijn. Cordule
heeft hij slapen gezonden. Hij-zelf bleef waken bij zijne moeder...
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Na een tijd ging zij rustiger ademhalen. Bloed steeg naar hare jukbeenderen. Haar
pols was weêr regelmatig en niet zoo zwak meer. Zij sliep zonder gejaagdheid.
Dan is hij, met een zucht, eveneens naar bed gegaan.
Henri is bekommerd naar zijne eigene slaapkamer gegaan.
‘Ik moet hier blijven’, dacht hij terwijl hij zich aan 't uitkleeden was.
‘Ik moet in-der-daad hier blijven: het is mijn plicht.’
Bij dit woord voelde hij in de duisternis zijn mond zich eerst aarzelend, daarna
bitsig tot een glimlach plooien. Zijn plícht: de erkenning der moreele macht die, van
uit deze lage werkelijkheden, 't gebouw ging aanstooten dat hij traag maar zeker
aan het optrekken was. Een touw geslagen om den top van den reuzeneik door een
wriemeling van dwergen. Een lasso om den hals van den rijzenden aartsengel. - ‘Ik
heb anders réchten genoeg!’ meende hij schamper...
Henri ging zitten op den rand van zijn ledikant. ‘Nu maar geen beeldspraak’, dacht
hij bij zich-zelf, ‘en geene abstracties’. En weêr glimlachte hij, ditmaal met droefheid
want om eene andere reden.
Hij voelde immers in zijn hart iets, dat hij er misschien nooit had gevoeld, en dat
plots kracht van gebod had gekregen. Hij wist dat al de menschen het kenden, maar
hij-zelf had het nooit gekend. Hij wist dat het geen medelijden was, want dàt had hij
maar al te goed ondervonden, spijs zijner dagen van onmacht, troost om zijn
onvermogen, reden dat hij er genezing van zocht. Daar-
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boven, in de bergen, had hij dikwijls zich-zelf afgevraagd: ‘En de reden van mijn
zijn? Is zij eenvoudig mijn eigen wezen? Ben ik mijn eigen doel?’ Maar telkens als
hij iets had bijgeleerd, telkens als hij de mogelijkheid inzag van een nieuw symbool,
wist hij wel, dat hij-zelf er niets aan had dan eene gemakkelijke ijdelheid, en dat hij
dan toch niet steeds maar hooger ging wonen op zijn berg, dan omdat de anderen
hem van uit ruimere verten zouden ontdekken. Zouden zij het? Om het even! Hij
voelde hoe de eigen genoegzaamheid de oorzaak niet zijn kon, dat hij zich vertoonen
zou in de gedaante van een nieuw Teeken. Daarom ook de drang, dat hij zijne
bevindingen onder woord zou brengen. Hij had het gedaan; traag had hij zijn boek
geschreven, zijne nog onvoltooide levenstaak. Traag en moeilijk. Want, al was het
geen boek over mathesis, misschien wel omdat het geen boek van louter wetenschap
wilde zijn, was het zoo moeilijk geweest. Maar hij twijfelde niet: het zou ééns toch
glanzen over de menschen, en de menschen zouden er hun glanzende
weêrspiegeling in vinden als eene verhoogde, verdiepte, verheerlijkende
menschelijkheid. Hij had geene redeneeringen neergeschreven, subtiel en taai: de
moeilijkste problemen had hij voorgesteld in beelden zóó schitterend, dat hunne
oplossing verbazingswekkendklaar uit de gestalten stralen moest. Hij meende, hij
hoopte althans dat hij den mensch ging verlossen van de kwelling des denkens, en
dat zij gingen rijzen met hun vernuft en hunne rede, waar de dieren van herkomst
afstaan met hun instinct: zij zouden de rechte wegen kennen zonder de aarzeling
tusschen en de vergelijking met de linksche, en geen twijfel zou hun meer zijn om
der
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wille der waarheid: het teeken van buiten zou den mensch de waarheid van binnen
leeren.
Hij koesterde geen hersenschim: alle schimmen waren gedood in hem; want niet
langer dan ziektekiemen zijn zij tegen de kilte der kimmen bestand. Was hij trouwens
niet uitgegaan van de meest-onomstootbare der wisheden? Wist niet ieder dat eene
zekerheid vaster is te bevatten in de gedegenheid eener formule, dan na de afleiding
der wisselvallige schranderheid? Werkte een algebraïsch symbool niet onmiddellijker
dan de stapvoetsche ontleding van eene, zelfs de meest eenvoudige, bevinding?
Leidt de figuratie eener mathematische waarheid niet rechtstreekscher tot hare
aanvaarding, dan de weg eener moeilijke geestesbewerking? Zulke operatie
afschaffen ten bate der middellooze ontdekking en erkenning; alleen bij
aanschouwing de kennis verwerven: welke sprong vooruit in de ontwikkeling van
het menschdom; welk nieuw, wie weet definitief, stadium in de geschiedenis der
beschaving; welke verrijzenis tot de eindelijke Godheid, zooals slechts de hoogste
mystiekers, en langs zelfden weg - bespiegeling die allang afleiding gedelgd heeft
- hadden kunnen bereiken!
Uit de mathematen de poièsis; uit de kennis den bouw: het was reeds de stelregel
geweest, toen hij als student, ging leeren verkennen en schiften. Want aldra was
het schiften geweest, en daarop, en daarom, verwoed vernielen. De abstractie echter
van het simpelste resultaat, het te bevatten buiten de toevalligheden: welk
reuzenwerk, alleen weggelegd voor de zuiveren! En hij had gewrocht. Concept na
concept had voor hem gedaante gekregen, was gerezen in een licht, waarvan hem
de
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guurte aanvankelijk nog afschrikte, zoolang hij wandelde onder de menschen, binnen
den band eener samenleving, maar die hem aantrok onherroepelijk. Toen hij zich
dan ook vrij ging gevoelen, verlost uit de knellende tang van zijn huishouden, van
zijne geestelijke omgeving, was hij gevlucht, steeds hooger de bergen in. En dáar
was de zelf-loutering begonnen; lastig maar imperieus-verleidelijk, dààr had hij zich
weten te ontbolsteren tot de klaarte, die hij zich-zelven thans was geheel. Waarna
de arbeid was begonnen: ἑϰ μαδημἀτων ποιησις, het rijzen naar de Wijsheid door
de Kennis, en ditmaal rijk voor de armen leven. Het gold niet meer het negatieve
zelf-louteren: het heette, te bouwen de Jacobsladder; het was de wisselende, de
wentelende, de dansende gedaanten te vormen uit het Opperste Licht, de gedaanten
der klimmende en dalende goddelijke wezens, die keeren naar, die gaan uit God.
Ieder van dezen moest dragen het teeken zijner bediedenis, ieder moest dragen
zijn eigen afglans van de daar hoog-zetelende Eeuwigheid. En de menschen zouden
ze in hen-zelf herkennen; zij zouden zeggen: maar wij, schamelen, wij hebben die
Engelen sedert altijd gekend! En hij, Henri Heymvaert, hij zou niet weten dat zij hem
loofden in de dalen, want dien eigensten dag zou hij, nieuwen stoot aan het Heelal,
zou hij, sublieme geluk-vermenigvuldigende Nul, opgelost worden in het Oneindige...
Hij schudde, trotsch, misnoegd en vast-beraden, het hoofd:
‘Neen, ik móet h i e r blijven.’
Want hij voelde het maar al te duidelijk: thans was hij gebonden door iets, en dit
was het mensch-lievende
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medelijden niet. Het was, eenvoudig, de gewone Menschelijke Liefde, de liefde die
ten offer brengt het miserabele, dat is het duurste bezit: het dagelijksche leven, en
die deemoedig werkt aan zelf-uitrafeling, om van dit sjofele pluksel de anderen te
dekken.
Henri krabde in zijn haar. Hij ging na twee minuten zijn toestand bijna grappig
vinden. Hij, al zoo lang genezen van elke huichelarij-mogelijkheid, hij kende feitelijk
die liefde alleen theoretisch, en zelfs den vleeschelijken drift, en daarna berusting
in de liefde der anderen, slechts als eene wraakneming. Hij had, hij moest het
zich-zelven bekennen, hij had voor dezen nimmer bemind. Voor zijne moeder had
hij afschuw eerst, daarna onverschilligheid, later wel eenige compassie gevoeld;
maar nimmer had hij vermocht aan haar te denken dan met, in den grond, een
onafweerbaren walg. Zijn vrouw... hij herinnerde zich te goed zijn huwelijk, straf
voor zijn oproer, voedsel voor zijn haat: hij had ze eenvoudig verkracht omdat zij
de Dochter was van den Bourgeois. En dan, die nimmer-begrijpende, die koude
ongevoelige, die aldoor knijnzende zieke en haar vuil-wit breiwerk, welke zoozeer
de gewoonte had genomen te klagen over hare verlatenheid, dat hij ze er waarlijk
definitief om verliet. Hij zag haar beeld, hij zag het was-bleek hier in de duisternis
dezer kamer waar zij de laatste maanden van haar leven had doorgebracht; het
verwijt van hare waterende oogen; de wrokplooi van haar mond: eenige beweging
van lamme lippen; de ongeduldstrilling harer vingeren: het eenig deel van haar
lichaam dat niet bol stond van vochtgezwel, en dat altijd scheen te willen krabben
als den nijdige poot van eene hen die naar
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pieren zoekt. En zij stonk. En geestelijk folterde zij hem te zeer, dan dat hij ze zelf
met geduldige deernis had kunnen behandelen... En dan: zijn dochterken, het dom
schaap met dikke beenen en het al te effen braaf haar; dat zooveel moeite deed
om goed te leeren; en nooit haar boezelaar bezoedelde; en bonzend met den
kaatsbal speelde tegen de deur van de kamer, waar hij aan 't werken was...
Er was wel de bronst nog, de eisch zijner bralle mannelijkheid. Maar, behalve dat
zij uitweg vond in cerebrale orgieën en kastijding in gedachtelijke castitas; behalve
dat hij zijn wil te goed had geschoold en zijn droom te dikwijls getuchtigd om in de
voldoening ervan de moeilijke bekroning te zien van eene gemakkelijke
sentimentaliteit - waar hij trouwens niet voor aangelegd scheen -, zou hij ze nooit
botvieren zonder eene bijgedachte, die hem van de eerste maal af had gekweld,
en hem als een doem was bijgebleven: de gewisheid dat hij niet de eerste was
geweest, dat hij nimmer de eerste zou wezen. Hij was nu eenmaal zoo: hij was nu
eenmaal de man niet die kon deelen. Hij die geen slaaf kon zijn dan van het Absolute,
hij zou in deze daad meer dan in welke andere den droesem smaken der muffe
betrekkelijkheid, voor hem het klaarblijkelijkste teeken der zonde. Zoo was hem
ieder bezoek aan de Vrouw, en zelfs aan de ‘Groote Onvruchtbare’ en heur lamme
onverschilligheid, als een slechte trots en een wrange wroeging. Zij verlokte hem
niet, dacht hem, dan onder den zieken zucht, door hem vernietigd te zullen worden.
Hij ging, was het hem te moede, alleen naar haar toe, om de wraakneming van hem
die niet scheppen kan, die de eigen telg niet zien zal,
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dan uit haar gedweeë smeeking om compassie. Ach, natuurlijk, hij wist wel dat het
haar anders was, der geile en der veile; hem echter spookte in het hoofd dat hij
haar, om der wille van zijn geneuchte, het losgeld deed betalen van den zondeval,
zonder meer, en trouwens tot zijn diepe spijt.
Dikwijls had deze gedachte hem in feite met onmacht geslagen. Het had zijn
afkeer voor de dier-vrouw vergroot. Sedert hij zich zijne vrouw tot triestigen en
ongewenschten buit en last had gemaakt, had hij dan ook geleefd in volstrekte
kuischheid. Zijn verblijf in de bergen had hem van alle vrouwen vér gehouden. En
in zijn arbeid had zijne zinnelijkheid eene uiting gevonden - die ze hief tot de edelste
liefdedaad.
Neen, de geslachtsliefde, hij had ze niet gekend, ook niet in hare gevolgen van
zorg om vrouw en kind.
En nu, zoo ineens... ‘Ik moet hier blijven!’...
... Hij kleedde zich verder uit, ging in de veiligheid schuil der dekens. Hij vroeg
zich af hoe dit nu zoo ineens gekomen was. Een oogenblik dacht hij: heeft zij dit
wel aan mij verdiend?; maar hij verwierp die gedachte met afschuw. Hij huiverde,
schoof dieper in bed. Hij wilde niet redeneeren. Hij wilde nu slápen.
Maar de slaap kwam niet. Er stond als eene groote onzichtbare gestalte, in den
duister, aan zijne sponde. Het was hem of zij daar waarlijk stond. Eene mistroostige
weerloosheid kwam over hem, maar tevens dat de onzichtbare geest hem zou
verplegen en sussen. Hij voelde zich verminderd, en teeder-blijde tevens. Hij sloot
zijne oogen. In zijn brein kwam spelen en bewegen een lang, lang verhaal. Het was
droevig en vol wrok. Maar
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het miek hem, voor 't eerst, en met vlugge verzekering, verzoenings-tevreden en
weemoedig gelukkig. Want het was het verhaal van zijn eigen leven...
‘Ik moet hier blijven!’
Het ging vaster en vaster in hem staan, naarmate de tafereelen aan zijne
herinnering voorbij schoven. De zoelheid der lakens kweekte in hem betrouwen en
de stelligheid van het eenig-goede voornemen. Hij zag zijn leven bewegen,
verbleeken, heropdoemen als eene wijze les...

1914
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De dag van tante Anacleta
Tante Anacleta had van uitgaan sedert jaren afgezien. Zij had geen behoefte aan
buitenhuizigheid, vond hare deftige zaligheid binnen de huiselijke muren. 's Ochtends
stond zij op, tegen acht uur, na in bed hare kop warme melk te hebben gekregen.
De herinnering aan eene verkoudheid van jaren hèr legde haar deze, sedert toen
onafgebroken, gewoonte op. Zij dronk hare melk. Wachtte daarop dat de bel zou
overgaan. Want 's Dinsdaags, 's Donderdaags en 's Vrijdaags kwam de naaister;
's Maandaags, 's Woensdaags en 's Zaterdaags kwam de schoonmaakster; en 's
Zondaags - eveneens als telkens, op klok-slag acht - was het de bakker met
eierbrood. - Dan kriepte het bed onder haar naar-voren-gebrachte vracht. Zij stond
op, sloeg een grijs-wollen doek over haar nachtjapon, van wit piqué, en uitte het
vette hoestje waar zij zich toe verplicht achtte... Met iets als een lichte ontstemming,
verplaatste zij hier en daar een voorwerp in hare flets-blanke, muf-geurige kamer
van verouderde maagd. Vóór den spiegel ging zij hare tong uitsteken, en nauwkeurig
het geel-bestippelde wit van hare puilende oog-ballen bestudeeren. Dan zuchtte
ze: en beneden kon men, aan het kraken van den trap, vernemen dat zij haar ontbijt
te gemoet trad.
‘Dag Mademoiselle’, zei de logge, aêmechtige naaister
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die, het hoofd gezegen op hare borst als op een peluw, hare krijschende schaar
door het lijnwaad liet gaan, en nauwelijks opzag naar de juffrouw, die was komen
te staan, in al de macht van haar ónomgord vet, handjes op den buik, het
grauw-rosse haar op het onvolgroeide hoofd bedeeld in duizend korte vlechtjes die
kronkelden als slangetjes; was komen te staan, bleeke en grijze verschijning, binnen
het sombere raam der deur.
‘Dag Maria’, antwoordde zij met weemoedige, sobere en betoomde vriendelijkheid,
en zette zich met eenig gekreun voor het witte servet waar te glanzen stonden hare
rozen-omkransde koffie-kop, de kan met het geurige vocht, en de andere kan warme
melk die zich een rimpelige huid geweven had, en die beiden versierd waren met
hetzelfde motiefje van snoezige mosroosjes; en dan het bord met de vier
boterhammetjes... Van achter de kachel kwam rochelend Mirza te voorschijn, de
kwabbelbuikige teef, die stonk; dewelke ging hurken naast Tante Anacleta. En deze
deed alsof zij het niet zag, maar at voorzichtig hare vier boterhammetjes op. En
daarna verdween Mirza weer achter de kachel.
Tante vroeg nu:
‘Is juffer Eulalie naar den catechismus?’
Zij wist het wel, dat zij er heen was; driemaal per week, les geven aan behoeftige
kindertjes. Dit was een deftig liefde-werk. Al was haar verloofde een rationalist, die
niet naar de kerk ging, hij vond het heel goed dat Eulalie catechismus bleef
voortgeven... Het dienstmeisje, dat de tafel kwam afnemen antwoordde:
‘Ja, Mademoiselle; juffer Eulalie is om kwart-vóórachten aangegaan.’
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Zij had het pas gezegd, of daar doorgalmde de bel het geheele huis. De meid, die
wel wist dat het aldus moest gebeuren, zette zonder gejaagdheid den boel weer op
tafel, ging opendoen, en leidde met juffer Cordule, de koude buitenlucht binnen.
Juffrouw Cordule was de kapster. Want tante Anacleta liet zich iederen ochtend
kappen...
Juffrouw Cordule was een zeer lange vrouw, en bijzonder plat. Haar hoofd zat
binnen een vlooikleurigen hoed, waarop, stijf en schuin, stonden drie namaak
paddestoeltjes, en die, scheef, onder de kegge van den harigen kin, gebonden was
in een breeden strik vol strenge gratie. Juffer Cordule deed dien hoed niet af, noch
haar ulster, die de kleur vertoonde van een verdronken zwijn, dat lange jaren in de
modder-diepten van het water zoude hebben gebleven. Alleen, sloeg zij, met een
grooten zwaai, de vleugels van dit kleedingstuk naar achter, zoodat zij de
weergalooze vertikaalheid van haar borst en buik vertoonde, den laatste afgelijnd
door eene ceintuur die, tusschen juffer Cordule's vermoedelijke dijen in, van uit
iedere heup naar voren schoot in den vorm van een scherpen hoek. Daarop
grabbelde zij met hare vingeren in diepe zakken, haalde een kam, haarspelden en
een handspiegel voor den dag, lei alles op tafel, en zei, terwijl Anacleta zich naar
omhoog had getild en dan weer neergelaten op den daartoe-bestemden stoel, vlak
vóór het venster:
‘Mademoiselle, hebt gij al gehoord van Madame Onghena?’
Juffer Cordule was voor tante Anacleta de buitenwereld. Iederen ochtend wist zij
met hare vin-
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nige snapstem, een nieuwe geschiedenis te vertellen.
Terwijl de patiente met atone blikken door de ruiten op het binnen-plaatsje zag,
waar zij aan een tenger pereboomken, dat nimmer vruchten had gedragen, dag aan
dag den grootschen loop der seizoenen onnadenkend volgde, woelden als nijdige
spinnepooten juffer Cordule's vingeren door de grauw-rosse vlechtjes-haar. Deze
werden los-gebonden, met levendige virtuositeit uiteen-gekamd, gingen dan
wapperen als hooge vlammetjes. Weldra stond de eene helft van het hoofd als eene
in opstand verkeerende, weelderige krulle-bol, terwijl over de andere helft nog
kropen, zoo laag mogelijk bij den grond, de adder-lijkende treskens. En toen zij allen
waren ontwermd op het geel-beknobbelde, wezenloos uitstarende, hoofd: toen
begon het kunstwerk, het beschaafde schikken in vlakken en vakken, de architectuur,
de opbouw van wat den heelen dag moest minnelijk maken dit, Anacleta's aangezicht.
Langs voren, boven het heuvelige wassen voorhoofd, ontstond, grijzer dan achteraan,
als een dichten ruiker lelietjes-van-dalen en modderig van kleur: eene hooge
kroezeling, een compacte dooreendwerreling, tot een strakke kuif opgehouden door
een dikken bussel paard-haar die er geniepig onder verdoken werd. Langs achteren
werd de langere, de vette vlecht, eerst met liefde gekamd, daarna niet zonder
forschheid gedwongen, verdubbeld weldra door een weligen chignon, geknoopt
eindelijk tot een uitpuilende tuit, waaromheen driemaal de trens gevallig kwam
draaien... Het werk was voltooid, en tevens het verhaal van juffer Cordule. Zij borg
haar gereedschap, groette cordaat als eene soldaat, en als slappe vlerken kwam
de pelerine van haar ulster weer
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borst en buik, en de scherpe hoek der ceintuur, die het schaam-been teekende
bedekken...
Er was iederen ochtend een misnoegdheid in Anacleta, als de buitendeur op juffer
Cordule toesloeg. Want voor deze voelde zij wel iets als walg: ging zij ook niet
kappen bij door-mans-personen-onderhouden vrouwen, en zelfs bij de danseresjes
van het schouwburg-ballet? Zij vertelde soms geschiedenissen! Was het niet door
haar dat hare argeloosheid meer dan eens op de proef was gesteld geworden? Had
zij onder haar niet geleden in hare onschuld toen ze uit haar relgeluid de vloed
hoorde rollen van ondeugendheden? Was het uit haar mond niet dat zij, zekeren
ochtend, vernemen moest dat afschuwelijke: professor Paulonius gevonden onder
het bed, ja ónder het bed van Vera Cruche, het lief van Professor Bergeloo? - 't
Was nu jaren geleden. Heur smart, oneindig toen, en die haar verbijsterde, had zich
gelenigd in, echter nog wel eenigszins-achterdochtige, toegevendheid: zij had immers
haar dierbaar geheim bedolven onder den adel harer maagdelijkheid; hare eigen
hoop - want ja, ze had durven hopen dat Paulonius, verweduwd, haar bruidegom
ware geworden, - hare hoop had zij opgegeven voor het besef der mogelijkheid,
dat Eulalie aan de zijde van den zoon de plaats zou innemen, die zij voor haar-zelf
aan het hart van den vader had gedroomd... Ja, ook die wreede, ontgoochelende
gebeurtenis, dat soort echt-breuk van vóór een alleen-gehóópt huwelijk, die
schanddaad die haar echter opvoeren moest tot het sacrificie van haarzelf: het was
tusschen de saffieren lippen van Cordule dat zij eens moest hooren... En zij haatte
er haar voor, en... Maar neen, zij
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haatte haar niet, vermits zij niet buiten haar kón. Eerst niet, omdat haar eigen armen,
en te dik en te kort waren, dat zij zich-zelf zou kappen. En dan, en dan... Tante
Anacleta las nooit dagbladen, en wist anders wel graag wat omging in de wereld, de wereld, die in Cordule was verpersoonlijkt... En het was dan ook met een gevoel
van wrokkige onmacht dat zij, iederen ochtend, de voor-deur toe hoorde kletsen
achter Cordule's magerte...
Toen dacht ze nog even na over het vernomene. Wel vijf minuten bleven hare
wezenlooze blikken gevestigd op het schrale pere-boomke. Waarna zij schudde
haar ongeloovig of geschandaliseerd hoofd, van haar stoel rees, en weer langs den
kreunenden trap hare kamer bereikte.
En zoo ging zij aan haar toilet. Het slap breed-uit hangende piqué werd geopend
op het nauw-omsluitende breiwerk waar de borst in woog met gewichtigheid. De
nek werd naakt, en liet de kreeftachtige rozigheid raden der poezele schouders. De
armen kwamen bloot en, na zich een stondeken kippevellig te hebben vertoond,
verkeerde hunne ruigheid in den vetten blank van reuzeworsten. Met inspanning
en met mistroost werd water in de kom gegoten. Het was koud water. Toen Anacleta
achttien oud was, en merkwaardig dik reeds, had dokter Paulonius, vader van den
eens-geliefden professor, haar tegen snotterigheid des vleesches de hoofdzakelijke
frischheid van het wasch-water aanbevolen. En wat in 't belang was van hare
gezondheid ging haar nimmer uit het geheugen... Zij wiesch zich dan met koud
water, dat rood kwam kleuren haar neus. Zij deed pogingen om met
de-van-den-handdoek-omzwachtelde vuist de plaats te berei-
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ken, waar zich hare halswervels moesten bevinden; maar van de eerste aanstalten
ertoe doorloomde eene doodelijke vermoeienis haar arm, die machteloos nederzeeg.
Zoodat nieuwsgierige oogen Anacleta's huid, op de plaats der van vet volgeloopen
hals-gleuf, in de natuurlijke verve konden zien als is deze, onder de schubben, van
een Rijnzalm. - Eenmaal aangezicht gewasschen, toonde ze aan haar-zelf de tanden;
bezag daarna den tandborstel in zijn aangeslagen glas; bedacht daarop de kiespijn
die zij eens geleden, en toegeschreven had aan overdreven zorg voor hare
mond-holte. Weer gingen de neergelaten lippen het tand-vleesch bedekken, en de
eerbiedwekkende patina der geele boutjes. En de foltering begon binnen het
zweeterig-zure corset...
Aldus kwam zij, na lange, lijdelijk-geleden stonden, te staan in 't merinos van haar
dagelijksch kleed. Zij bevestigde er haar schort voor, in zwarte zijde, van de
zorgen-plegende huis-vrouw. Daarop werden, de eene na de andere, de laden van
de commode opengetrokken op hun naphtalinegeur en de levens-geschiedenis van
Anacleta, onder de gedaante van verlepte linten, versleten porte-monnaies, en
ander kleinoodiën. Ruim drie kwartier werden besteed aan onnadenkend bestaren
ervan. Waarna zij, aan zijn kriepende rol, het gordijn van het raam naar boven
haalde, de grauw-eentonige straat overzag waar steeds dezelfde dienstmeisjes om
de kar van den heroïsch-verhalenden groentenboer stonden te gichelen, verborg
haar-zelf nauwelijks hare afkeuring om zulke lichtzinnigheid, en liet den trap weer
kraken onder haren lusteloozen last.
Beneden in de voorkamer bepeuterde Eulalie reeds de
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piano bij de weerspannigheid van Moscheles. Tante trad binnen, zong luid-op, in
de maat, het deuntje dat niet uit de vingeren wilde. Eulalie keek óp zonder ongeduld.
‘Dag Tante’, zei zij, en bemerkte blikken van geërgerde strengheid, en den
wijs-vinger die het ijle hakte. Van uit de keuken geurde reeds de bradende
roastbeef...
Anacleta kreeg nu haar afstoffer van kaal-geplukte hane-veêren, en weerde van
den rug der stoelen denk-beeldige stuif-pluisjes, terwijl ze, met korte haaltjes,
aêmechtig blies. En dan werd, dit werk volbracht, en juist op het oogenblik dat zij
luid-zuigend, een glaasje port ledig kreeg, aangekondigd dat het eten klaar stond.
Marie, de naaister, mocht meê aan tafel zitten, omdat zij ook bij madame Soetaert
werkte. Madame Soetaert had met tante Anacleta op school gegaan. Zij had te dien
tijde de gewoonte, met spelden in dezer kuiten te steken, omdat hare moeder zulke
dikke kuiten, als die van Anacletaatje waren, voor onmogelijk-echt had verklaard.
Sedert lang getrouwd, was madame Soetaert thans aan den drank. Anacleta had
dien-tengevolge medelijden met haar, en hoorde graag vertellen hoe zij, na overdadig
gebruik van gedistilleerd, telkens de naaister wilde helpen, en alsdan het fijnste
bazijn tot flarden versneed. Want zij had de manie van bazijnen broeken met
gehaakten kant. Tante genoot het middagmaal met een schijnbaar misprijzen; had
daarop sonore oprispingen; en gebruikte ertegen, na een vierde glas bordeaux, een
borreltje cognac.
Het was daarop, en bij 't bezien van Mirza, die knuffelig stukjes vleesch van
tusschen het gedrenkte brood op haar pootjes-beduimelde schoteltje puurde, dat
tante
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Anacleta, onder de broeierige hitte der middag-kamer, in slaap viel. - Haar eigen
gegrol deed haar, een uur nadien, wakker schrikken.
‘Ik was bijna in slaap gevallen,’ meldde zij met een vette stem, en streek haar
schort zooals bedremmelde boere-meisjes. Zij vroeg:
‘Waar is Eulalie?’ hoewel ze wist dat zij bij een of ander vriendinnetje den
namiddag-koffie was gaan gebruiken. Toen gebruikte tante Anacleta de koffie op
hare beurt want, na wat lijdelijk praten met Marie en de lange meditaties die van 't
gesprek de eerbiedwaardige gevolgen waren, was het lengerhand vier uur geworden.
Het servet van het ochtendlijk ontbijt werd opnieuw ontplooid; de vier boterhammetjes
aangedragen. Zij at met haar gewoon laten-varen-van-alle-hoop. Zij riep de
kwabbel-buikige en blinde Mirza. Zij hield een klontje suiker in de hoogte. Zij sprak
gebiedend:
‘Spreek!’
De hond blafte even, zoogoed het nog ging; kreeg het klontje op zijn neus; en
ging er met zijn tandenloozen bek aan zuigen. Tante trok zich nu in de voorkamer
terug. Zij ging aan het venster zitten. Het dienstmeisje kwam het
juist-in-de-bus-gefloepte dagblad naast haar leggen, op tafel. Zij zat, in de duistere
ruimte tusschen de bleeke verlatenheid der schemer-straat en dat witte
ón-opengevouwen vierkant papier. Haar hoofd werd in den donkere als een
was-kleurigen meloen. Hare handjes doken onder haren schort. Zij deed aan
haar-zelf hare aanwezigheid bemerken door nu en dan een slijm-kuchje te uiten.
Toen, als de straat heel avond-blauw geworden was, zag zij den brievenbesteller
voorbij gaan, die voor
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haar nooit iets meê had. Te zelfder tijd belde Eulalie met eenige gejaagdheid. Tante
deed de porte-brisée open tusschen vóór- en eet-kamer. Zij kwam ineens in het
licht te staan. Zij stond te wimper-oogen, in het deur-gat, als Eulalie hare koude
straat-wang tegen de hare kwam leggen, bij wijze van kus. En nu kon men
lengerhand gaan denken aan soupeeren.
Het koude vleesch, en de sla die naar steen-olie rook. De kaas daarop, van onder
de onzuivere stolp, waar zich eierlijke vinger-indrukken op openbaarden. En het
bier dat klokte in de dikke glazen. De naaister nam afscheid, na eene wederprofecie
voor den volgenden dag te hebben gewaagd. Eulalie, die niet veel zegs was, nam
haar haak-werk, en gul-ademend door haar neus, ging, met voorzichtig-wippende
vingeren en vredig-golvende borst, aan den arbeid. In de keuken hoorde men het
tikken van het gewasschen huis-gerei stil vallen: de misnoegdheid van tante Anacleta
wist eruit af te leiden, dat de meid weêr verdiept zat in de krant. Zij beval:
‘Léontine, laat den hond buiten!’
Het duurde een poosje voor het antwoord viel (men hoorde intusschen het gaslicht
zingen):
‘Ja, Mademoiselle.’
De klauwen van Mirza betokkelden den planken-vloer aan luie pootjes. Het duurde
wel een kwartier vóór het beest, zuchten-slakend, wéér binnen trad. Tante Anacleta,
met een strengen blik naar Léontine, ging zitten op den stoel waar men gewoon
was haar 's ochtends te kappen. En nu deed de meid de stellage te niet, die de
driftige handigheid van Juffer Cordule had opgebouwd. De haren vielen als een vet
en modderig stort-bad over
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tante's voorhoofd en wangen. En zij werden in vlechtjes gelegd, die geleken, in het
dikkere, op den bekenden hazel-worm...
Aldus verliepen Tante's dagen, bij zeldzaam bezoek onderbroken, en waar zelfs
de verloving van Eulalie weinig verandering in gebracht had. Alleen werd nu, bij
val-avond, licht gemaakt in de voorkamer. Albert kwam, drie-maal ter week, van vijf
tot zeven. Eulalie's vingeren hakkelden dan aan Moscheles. Albert was een zedige
jongen, die zich vóór het souper telkens angstvallig uit de voeten maakte...
± 1912-1916
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Het maal der idioten
De Raad heeft het beslist: Pierre moet verwijderd worden.
De zéér eerbiedwaardige Raad heeft het beslist: hij, de Voorzitter-Burgemeester,
roet geheel het loggespannen aangezicht om de bleeke moeheid der passielooze
maar zelfgenoegzame blikken en de gezwollen, paars-veege wonde des monds;
seniel bruin-bevlekt de rimpel-rijke handen; als een luchtbal de buik en zuilen de
beenen in de vet-bevlekte kleêren; en de voeten plat in de onverzettelijke schoenen:
de zéér-doove vertegenwoordiger, hij, der gezetheid dewelke volgt op een
goed-gevuld leven van geniepig genieten; - de kosterige Wethouder dan, met de
oogen diep-geboord in 't perkament van dat gelaat, adelbrief der bekrompenste
kwezelarij; die peutert en speurt uit den gespitst-langen neus; proeft en afkeurt aan
de smalend-spaarzame mondspleet; wringt en wrikkelt en tegenspartelt over 't
geheele lichaam binnen de te wijde strengheid van den voorbeeldig-geborstelden
gekleeden jas; - het joviale Lid eindelijk dat niets verbergt, aan glazerig-gespannen
oogbollen en steeds-vaardig speeksel; aan rood-worstige tast-vingeren die niet
makkelijk plooien; aan rollen van het onderlijf over de breede haakschheid der ronde
dijen; - niets verbergt
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van wat men zijner gezondheid, die onweêrlegbaar is, wel toegeven mòet; die den
ivoren toren blijft, desniettemin, der ongereptste en minst-aantastelijke beginselen
-: ze hebben, zij Raad van het genadelijk Armbestuur, beslist: Pierre de Idioot,
Minotaurus die eens ontwaken mocht en brullen om maagdenvleesch, angst hunner
eegaden want zij droomen van hem in den nacht (en hunne dochteren?), - Pierre,
mijn vriend Pierre, moet cito uit het Dorp verwijderd.
- Arme Pierre!
Gisteren nog zou ik hem gadeslaan, daar hij stond op zijn geliefkoosd plekje aan
den slagboom vóór den spoorweg. Het was, bij valavond, de tijd dat men hem
eindelijk met rust laat. - 's Ochtends moet hij opstaan uit de warme indieping van
het bed en den geliefden geur ervan, en, o gruwel, door zijne schreeuwerige en
hard-knokige moeder gewasschen, zijn koude broek aantrekken nog vóór hij zijne
pet krijgt, de pet die zijn speelgoed is; dan mag hij eten, maar hij krijgt nooit eten
genoeg: hij krijgt kletsen, en hij roept, en daarom legt hij, vóór hij roepen gaat, zijne
groote weeke handen op zijne ingezogen wangen (hij houdt van zijne handen).
Daarna moet hij op boodschappen uit: altijd om brood met den zelfden netzak; de
netzak hangt aan een spijker; hij denkt er aan van als hij wakker wordt; hij kan heel
goed zeggen: ‘brood’, maar hij is kwaad dat men hem altijd brood geeft, nooit iets
anders van al wat daar kleurigs te blinken staat in het winkeltje, en dat hij niet
aanraken mag. Maar 's Zondaags moet hij om geen brood: hij moet dan bedelen
aan de kerkdeur; centen kent hij, en de witte uit de zwarte centen; hij mag dan
zachtekens
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wuiven met zijn pet, die anders altijd op zijn kop moet blijven; valt er een cent in de
muts, hij beziet hem met nauwkeurigheid; maar er vallen bijna nooit centen, en hij
weet dat hij niet roepen mag; maar hij steekt zijne vingeren in zijne ooren en hij
roept eens, heel luid. 's Middaags mag hij weêr eten: hij kent dat; maar hij moet
eerst bidden, hetgeen wachten op eten is en grollen met korte snokjes: hij kan dat;
maar de anderen hebben een schitterend bord en dikwijls verdriet hem dat. 's
Namiddaags moet hij soms weêr om boodschappen; het is dan zeer moeilijk, want
het is nu nooit brood; men zegt hem thuis, tierend, wat het zijn moet; maar hij vraagt
brood, en als men hem brood geeft wordt hij woedend van onmacht. Soms mag hij
ook gaan bedelen, als er geen boodschappen zijn; zijn moeder huilt: ‘ga bedelen!’;
hij gaat; de huizen zijn hoog en blinkendsteil achter de hagen, en zij verwonderen
hem; gebeurt het dat men hem geld geeft (de boterhammen verslindt hij), dan schudt
hij woest van neen: de centen zijn voor 's Zondaags aan de kerkdeur. - Alsdan kan
de avond naderen: hij heeft zijn taak volbracht. Alle andere uren van den dag zijn
niets dan last en kwelling: 's avonds mag hij doen naar zijn zin. Hij wordt kalm; het
is weldadig-stil in hem.
Hij staat aan zijn slagboom. Weêr zie ik hem, gisteren, aan zijn slagboom staan.
Het is einde-Mei, en het vrome, teeder-wevend uur vol dun-krystallen geluiden; de
rijpe, pluimige grassen bewegen en geuren. Om Pierre heen staan de gewone
dreumessen: de kleine jongens die hem niet naderen durven; de spriet-harige
meisjes die met een zuur stemmetje ‘Pierre!’ roepen, en dan ijlings
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wegloopen. Pierre ziet ze niet: zijne star-stralende blikken zijn voor de zilveren rails
op hun zwart-geteerde blokken, over het bleeke grint waar schoon-geteekende
plantjes met tengere bloempjes tusschen groeien. Hij kent ze allemaal: de kruidjes,
de steenschilfers, de dwarsliggers, en zij laten hem onaangeroerd. Het blinkende
spoor echter en, zoover Pierre aan beide zijden zien kan, zijn rechte, gestarde
licht-schicht die dubbel en versmallend verschiet en nochtans blíjft, is hem het
steeds-herhaalde wonder. Hij tuurt, en knort van genoegen zooals jonge loop-varkens
doen in een neersche ochtend-weide. Hij neemt zijn muts af zijn scherpen en
geschoren schedel (hij is alléén: het mag), en slaat er dreelend meê over zijne arme,
spichtige dijen. Zijne voeten trippelen in de groote, stuk-geloopen schoenen en doen
ze zacht dansen. Aan zijne vierkante, roode bochel-polsen van kippevel wiebelen
zijne breede, nattige handen. Het is het wonder van den aldoor nieuw-ontdekten,
den fantastisch-verlokkenden, den in alle stonden blinkenden rail.
Neen: het is dat zijne gehoorzame spieren zich herinneren; zich weêr herinneren;
zich zonder moeite en natuurlijk, maar met de frischheid van een eersten indruk
herinneren als iederen avond. De spieren die aan zijn vliedend vogel-voorhoofd
gaan spannen tot schuine zuiltjes naar den binnenhoek der oogen toe en zijne
oogen bangelijk verwilderen; die zijlings trekken aan zijn snavelneus daar deze
snuift; die zijne diep-ingesneden, gladroode Papoe-lippen te kwijlen brengen; de
spieren die driehoekig rekken in zijn eindeloozen nek van gepluimde eend; de
spieren die huiver-schokken in zijn lage, schrale schouderen en golven over zijn
korten asketen-romp, op
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de knie-klapperende, de hooge beenen. Deze rails, deze immer-stralende rails: zij
zijn klank; ze herinneren het zich, de spieren. Hoort (maar gij kunt het niet hooren
gelijk Pierre): er is uit heel verre een fijne zang door het staal gekomen, een
vliem-fijne zang als van een zwerm muggen aan den zoom van een herfstpoel.
Pierre moet niet eens luisteren: de trouwe rail gaat weêr zinderen voor hem, als een
verwijderde, strakke snaar. Hij hoort het; neen: hij zíet het, en het brengt hem in
den weldadigen, den actief-zaligen avond-staat. Hij geniet dat hij leeft. De rail tril-suist
nauwelijks; maar reeds bloeit Pierre open, hij ontvouwt zich als verkreukelde
bloemblaadjes in al zijn gewekte, zijn blij-aangewakkerde, in zijne weldra
gelukkig-arbeidzame zintuigen. - Het verandert lengerhand: er wellen weeke en
warme bronnen in hem op; zijn bloed gaat, zichtbaar haast, woeden en slaan binnen
zijn rozere slapen; er is schitterende dauw-vochtigheid in zijne kleur-verdoezelde,
grijs-vage zienersoogen. Een aldoor-luider gemompel komt op zijn roerende lippen,
weldra als de eerbiedige bewondering van een plein met veel menschen. Hij houdt
het straks niet uit: zijne armen gaan van zijn lijf; langzaam-klepperend,
traag-schroomvallig eerst, verwijderen zij zich meer en meer in steeds wijderen
hoek van het sjofele en verschoten buisje. Uit de pijnlijk-te-korte mouw, de linker
hand met sus-bedarend beweeg; de pet aan de andere als tot een plechtige groet
van afscheid of van nadering. En 't heele lichaam een matelijk gewiegel dat, van
vreesachtig, bij onmerkbare overgangen, vlugger worden gaat en heftig. - Want er
komt verandering in den rail-zang. Nog vóór men het eigenlijk heeft kunnen vernemen
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(maar Pierre?), is, bij groveren ondertoon die ronkt als van een verre bas-viool,
waarboven de schakeering eener harmonieke melodie, de deining van een rythmus
komen varen. Wéét hij het? Pierre wenkt ‘chut!’ aan zijne linkere zijde; hij wendt ter
rechtere zijn ongerust, maar reeds bekoorde oor. Aldoor wijder zijne wiekende
armen. Tot hij ze slaat, schielijk, de hoogte in, uitbreekt in juich-gebrul, wild
schokdanst van heel zijn bovenlijf: hij heeft immers den donder vernomen die, binnen
den ijzerrammelenden schacht van 't nabijë station, de naderende locomotief
ontketent. - De rails nu geven meê; zij brommen, in aldoor-vastere trilling, als
orgelpijpen; het is of zij van klank naar boven wilden krullen. Maar niet meer den
toover alleen van het stalen spoor ondergaat Pierre: zelfs niet meer van oog
ondergaat hij, noch bloot van het oor: 't aankomend gevaarte dat, de luide lawine
onder de kap van glas en metaal weggegalmd, blaast en stampt nu al dichter en
dichter, lamineert als het ware vezel aan vezel heel zijn gevoelig wezen tot bij de
smartelijkst-weelderige uiting. - Maar gelijk de trein thans is:
georganiseerd-regelmatige vaart van geluid, goedaardig in zijn druistigheid, zoo
valt ook het woeste en panische van Pierre lengerhand af. Nog is hij één geweld
van zintuigelijke reactie; maar 't stooten van zijn schorre keel, de schokkende
huiver-glooiïng door heel zijn ziek-mager lijf, de schichtige vering door zijne vierkante
knieën worden geregeld door rythmus van uiterlijkheid en innerlijkheid; door zijne
polsen en handen vloeit en golft de driemaat van het trein-gestamp en van zijn
stuwende spieren; zijn heupen worden gelijk-wiegelend als van de oplettendste
danseres. En het is hem weldra,
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men ziet het, de hoogste genieting: de genieting bij haar einde, als men begrijpen
gaat en dankbaar zijn dat men geniet... - De trein is voorbij: het heeft maar heel kort
geduurd. Maar Pierre kent geen duur van tijd bij zijn geluks-bezit. Hij valt stil, en
vraagt niet naar meer; de verdooving der moeheid is over hem gekomen. Een wijle
nog tuurt hij verdwaasd den rail na die blinkt, maar doof is geworden. Pierre keert
naar huis terug op zijne langzame en ongewisse beenen. De avond is effen en
mat-gouden...
- Pierre, mijn vriend Pierre! Hoe dikwijls heb ik gestaan, hier aan dit venster daar
mijn oogen u volgden in uw wondere bewegingen; dit venster van mijn zwoele
menschenkamer, waar geleefd werd, en bemind werd, en geleden! Gij zult niet
weten, gelukkige Pierre, wat de zwarte holte achter mij aan beduidt, zoo gij bijwijlen
mij aan dit venster ziet staan, en mij trouwens niet herkent; beduidt aan begeeren
en genieten, en aan ontgoochelingen en verdriet vooral. Gij zijt nauwelijks een
mensch, Pierre: gij weet niets van het leven der menschen, niets van zaligen kommer
en het profijt van een deugdelijken wanhoop, niets van 's opvaarts last en van 't
fluweelig-zoete zinken des ondergangs. Dàt is de beteekenis van vele
menschenkamers als deze: gij zult ze nimmer bewonen. Maar kennen wij, die er de
gevangenen van zijn, - kennen wij ooit ùwe vreugden, o Pierre? Wij doen onze
vensteren open op uw genieten dat den breidel kent van bedenken noch kiezen;
wij die wijs zijn en vol wetenschap; wij zelfs de dichters, die 't mond-verwringend
voordeel kennen van zelfs de zuurste wijntjes en 't gehalte aan droesem van de
rijkste, wij zeggen: hij is een

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

798
idioot, en wij voelen medelijden, tenzij het den waardigen afkeer is van de brave
burgeren - die niet eens idioot zijn. Mochten wij echter, mocht ik althans, mijn arme
vriend, uw weelde van onvolmaakt, maar zoo volmaakt wezen slechts één uur van
mijn, helaas-begrijpend, leven kennen! Kon ik één stonde maar vergeten wat ik nu
eenmaal in werkelijkheid ben, om op te gaan in de ongerepte volstrektheid van uw
verhevend zintuigelijk leven: uw dichterschap waar ik de mijne voor eeuwig vaarwel
wil voor zeggen!...
- Meer dan eens, nietwaar, Pierre, heb ik u mede genomen op mijne wandelingen
naar buiten. Ik kocht u voor een dagje af van uwe moeder, niet eens tegen hoog
geld. Wij liepen langs de wegen, en wij zegden niet veel: gij kunt immers niet praten,
juist genoeg om aan de kerkdeur beleefd te zijn en brood te gaan koopen. Maar gij
kunt roepen. Ik liet u vrijelijk gaan; gij gingt in uwe duistere mijmering, die u kwijlen
deed; gij hadt geen beweging dan van uw hangend hoofd dat danste naar uwe
beenen sleepten; dan in uw handen die de schakeering aangaven van uw verborgen
gemoedsaandoening. Doch, zoo daar iets in den hemel of op de aarde gebeurde
dat u waardig was: hoe dan, nog vóór ik het merkte, hoe drukte uw brommen of
gillen de pijn uit of de vreugd! Een legertje mieren werd een kinderlijk-blijden zang
in gedempte tonen, ijverig aangehouden tusschen uwe tanden zoolang uw
bewondering aanhield voor die kleine, blinkende diertjes die rap zijn. Gij waart het
beurelen vóór der koeien, en ik had weleens uw atavistischen vechtlust in te houden,
waar gij er op aanwildet in woesten strompelvaart. Pierre, ik heb u de visschen
leeren
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kennen: de stekelbaarsjes zijn zilver-verschietende ijsnaaldjes, die u tusschen de
lippen scherp sissen doen. Gij blaft tegen de boomen als tegen menschen die u
niet begrijpen willen: gij kent de zon uit de schaduw: de zon is een luide, de schaduw
een donkere klank. Maar liefst zijn u, bij voor- en najaar, de zwermen van
aankomende of vertrekkende zwaluwen en spreeuwen. Gij hebt het mij niet gezegd,
maar ik geloof wel dat zij u even lief zijn als uw avondtrein aan den slagboom. Gij
ontdekt ze lang voor mij, als ze de kruin van een hoogen boom zwart en dik maken,
of langs de baan de draden van den telegraaf zwaar bespikkelen. Gij ziet ze aan
met gretigheid, als gram; kort en gebiedend klinkt uw roep, niet te luid nochtans en
binnensmonds; de vogelen geven er geen onmiddellijk gevolg aan: gij mompelt en
beredeneert half hoorbaar hunne onoplettendheid; gij bereidt in uwe keel eene
nieuwe uitbarsting; maar zij gorgelt nog in de diepte van haar krater als de vogelen
plots angst-piepend of ruzie-zwetsend in één ‘roef’!-geluid de lucht inschieten. O,
dan juicht gij, Pierre! Uw armen worden wieken aan uw tenger lichaam: zij sidderen
eerst; zij slaan uit weldra; zij vliegen, en 't wonder is dat gij in werkelijkheid de aarde
niet verlaat; gij kwinkeleert en gij tiert; gij zijt een verre donder en 't geneurie van
een dichte en haastige bron; gij ruischt als gebladert; gij ronkt als een steenweg
onder boerenwagens; gij hinnikt; gij blaast; en, valt gij stil, de vogels lang al weg en
onzichtbaar, dan zoemt gij zacht als bijen in den avond...
- En, Pierre, nu wilden zij u verwijderen: de zéér eerbiedwaardige Raad heeft het
beslist. Hij heeft mij zelfs een afvaardiging gestuurd, de Raad: het roode,
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vleezige Lid zonder schijnheiligheid maar met beginselen, en den Dokter. De dokter
heeft gesproken met verbluffende wetenschappelijkheid: ik wist waarlijk niet dat hij
zoo knap was; ook zweette hij ervan. Ik opperde bedenkingen. Maar hij herbegon,
met nieuwe inspanning die pijnlijk was, zijn betoog, woord voor woord, zooals hij
het van buiten had geleerd. Ik spaarde hem die marteling: ik spaarde er me-zelf bij.
Ik vroeg wat de heeren eigenlijk van mij verlangden: ik wist waarlijk niet waar ik de
eer aan verschuldigd was... Toen sprong het Raadslid op en in uitspattende
gezegdes: ‘Pierre moest eens kwaad-zot worden onder den weg! Was ik de eenige
niet die met hem kon omgaan? Ik was immers zijn vriend!...’ Ik maakte een gebaar:
het Raadslid legde het juist averechts uit: ‘o, Ik bedoelde niet u te krenken! Maar gij
kent hem; gij weet bij ervaring; een letterkundige,... een psycholoog...’ Ik wendde
mij met eenige bitsheid tot den dokter. Hij wreef met zijn vlakke hand ter linkerzijde
van zijn neus: ‘Neen, neen, hij hield Pierre niet voor rechtstreeks-gevaarlijk. Maar...
men kon niet weten... Krankzinnigen hebben soms van die instincten, gelijk de
schapen die men naar het slachthuis leidt.’ Hij was heel blij met zijne beeldsprakelijke
vondst: ‘Gelijk de schapen die men naar het slachthuis brengt,’ herhaalde hij... - Ik
kon niet weigeren: ik bewees misschien een laatsten dienst aan Pierre. Wij spraken
af: het zou morgen gebeuren; met ons drieën zouden wij Pierre naar zijn droeve
bestemming voeren...
Helaas! vandaag is het morgen geweest...
Om tien uur heb ik, als afgesproken, de auto van het Raadslid (want hij is een
rijke brouwer) voor mijn deur
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stil zien houden. Ik vond er den dokter in met een verblindend-wit beroepsdasje om.
De brouwer was ongewoon gezellig-joviaal: aldus werd zijn vrees onbetwijfelbaar.
De dokter roerde en verroerde peinzend iets in zijn mond: een nieuwe redevoering,
vermoedelijk, voor den bestuurder van het gesticht. Diens dokters gelaat was
puisterig naar het blauw-paarse toe, vooral in de omstreken van zijn neus: hij is
geen geheel-onthouder. Hij drukte mij de hand als in een sterfhuis. - Wij reden niet
ver, of zagen Pierre op den drempel staan van zijn woonhol, aan de hand zijner
moeder. Deze ontving ons op een gejammer, dat een goed en voldoende bewijs
was van hare vreugde. Pierre, dien men had opgetooid met een wit doek vierdubbeld
om zijn eenden-nek als op het portret van een notaris der jaren dertig, had gloeiende
oogen voor het geel der auto, dat de zon uitdaagde. De dokter sloeg
professioneel-sussend op den rug der moeder. Het Raadslid humde, aangedaan.
Ik haalde de vreezerige Pierre de auto binnen, en nam naast hem plaats aan den
voorkant van het rijtuig. Wat hij nooit had gedaan: hij schoof zijn arm onder den
mijne, schuchterig en als hulp-behoevend. Toen wij snorrend en schokkend in
beweging kwamen, kwam echter zijn grondelijke natuur naar boven: hij danste
weldra zacht en rythmisch op de bank, zonder de minste angstuiting, - vlijtige
daimoon van zenuw-beroering. De brouwer keek halsstarrig door het raam, den
weg langs, alsof wij daar iemand in het voorbijgaan moesten oppikken. De dokter
zat als gemeduseerd zijn patiënt aan te zien uit zijne bleeke, vlakke en zwemmerige
schelvisch-oogen, een verbijsterd tooneelcriticus gelijk, die ineens de notie zou
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hebben verloren van het verschil tusschen klucht en treurspel... Pierre was, bij 't
ongewone van zoo'n rit, zeer kalm. Wij reden vlug. De boomen langs de baan vielen
aan onze zijde voorover: telkens liet ook Pierre zich voorover vallen met heel zijn
bovenlijf, in tegenovergestelde richting dan van de boomen, telkens slaakte hij
daarbij een doffe zucht, als een werkman die zware palen in den grond heit. En dat
was alles. Geen van ons die sprak. Aldus naderden wij de stad.
Het Krankzinnigengesticht is even buiten de stadspoorten gelegen. Het ziet er uit
als een kerk, de Gothische stijl nog het best geschikt zijnde voor hospitalen, scholen
en gevangenissen, op voorwaarde dat men de vensters niet te groot maakt, en ze
op bekwame hoogte aanbrengt. Dit gesticht was dus bouwkundig in orde; het zag
er zelfs onzindelijk uit, wat geenszins schaadt. Het wordt bediend door kloosterlingen
die niet veel eten, zoogoed als nooit uitgaan, en aldus alle waarborg van strengheid
leveren, was het maar als weerwraak op het Leven.
De portier, die ons de zwaar-beslagen en bespijkerde deur opendeed, gaf mij
door zijn uiterlijk ongelijk in deze mijne beschouwingen: hij geleek op het
Raadslid-bierbrouwer, wien het als een verlichting was. De dokter stapte uit, hield
naast het rijtuig wacht tegen eventuëele ontsnappingsplannen van Pierre. Deze
evenwel deed niets, eenmaal dralend uitgestapt, dan zijn pet afnemen, die hij
zachtekens dansen deed, als 's Zondagsochtends onder het bedelen, en toonde
aldus een zin der analogie die zelfs ik niet verwachtte bij dezen idioot (want dit was
hij immers: daarvoor waren wij híer). - Wij waren
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binnen, in de kil-witte wachtzaal, waar aan den wand een portret van den Paus
praesideerde. De brouwer zuchtte en zocht speurend iets in de hoeken van de
zoldering. De dokter bestudeerde het roode tegel-plaveisel, zijn diskoers
memoreerend. Pierre stond tegen mij aangeleund; hij kwijlde niet en hij knorde niet.
De Vader-overste kwam binnen: ook hij hadde, in het zalvende, een broeder
kunnen zijn van ons Raadslid, wiens gewone humeur aldus weêr definitief de
bovenhand kreeg. De dokter zou zijn pathologische ciceroniade aanvangen: de
Overste duwde ze hem weêr in den mond met een opgewekt: ‘Zoo, daar hebben
wij onzen nieuwen kostganger. Dag jongen!’, en hij reikte hem de hand toe. Pierre
zei: ‘hoe!’, en schoof achter mij weg. - ‘Zoo,’ lachte de geestelijke, ‘hij kan zelfs nog
geen handje geven! Hoe oud is hij? Twintig haast, zegt gij. Dat is bedenkelijk: wat
oud om er nog een mensch van te maken. Maar daar zijn wij niet bang voor: wel
andere gevallen voorgehad! Dat kan broeder Medardus getuigen: géén, waar hij
het niet meê terecht brengt!’
Onze vriend het Raadslid was nu volkomen op zijn gemak: hij bedacht een mop
die hem bij den Overste in een gunstig licht mocht stellen. De dokter grinnikte; voelde
dat zijne wetenschappelijkheid hier niet tot haar recht zou komen; was onthutst en
eenigszins achterdochtig. Wat mij betreft, die zonder veel inspanning den aard van
ontwikkeling inzag die men hier aan de kostgangers bezorgde, ik had de vraag op
de tong of er geen beleefdheid bestond, beter toegankelijk voor idioten dan onze,
ingewikkelde, West-Europeesche, en die per slot van rekening toch
even-eerbiedwaardig was. Ik onthield
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mij, bij het drukke, zij het honing-zoete, voorstel, dat wij het gesticht zouden
rondwandelen. De brouwer verschrikte: hij was er blijkbaar geenszins op gesteld;
de dokter echter was gebonden door zijne beroepsplichten en zijn
verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de Gemeente. Ik-zelf baad gaarne in
bitterheid, en was dien dag vooral tot zulke geneugte als voorbestemd: wij gingen,
en het Raadslid dorst niet anders dan ons, hoe dan ook schoorvoetend, te volgen.
Pierre had zich aan mij als vast-gezogen: de Overste nam al geen notitie meer van
hem.
Wij liepen langs gangen en deurkens van blinkend hout: ‘Hier slapen de Broeders’,
verklaarde ons oogeluikend-pudiek de Overste. Wij gingen langs zalen, waar
schoolbanken stonden, en de vensters danig hoog en vervaarlijk getralied waren:
de klassen bleek het, ‘en dit,’ toonde ons gul de geleider, ‘dit is het ezelsbankje!’ Een broeder sloop ons voorbij, gluiperig groetend uit een groezelig, slecht-geschoren
hoofd met glurende kraaloogjes, als een gebrilden eversnoet. - ‘Daar hebben wij
juist Broeder Medardus!’ juichte gesmoord de Vader-Overste. En ik zag onmiddellijk
welke beschaving het was die deze paedagoog-voor-idioten aan zijne kweekelingen
moest inoculeeren. De Bestuurder, die ineens Pierre weêr bemerkte en als wakker
werd uit een verre herinnering, vervolgde: ‘Broeder, hier is de nieuwe. Hij kan nog
niet eens een handje geven, maar de heeren vertrouwen hem u toe. Wilt gij hem
wegbrengen? Ik ga met de heeren verder.’ - De broeder glimlachte als een
tapirmet-kiespijn, snokte uit duim en wijsvinger van een breede boerenhand aan
het buisje van Pierre, die mij smee-
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kend bezag en zich aan mijn arm vastklampte. Ik zei zacht: ‘Toe, Pierre!’ - ‘Ach, dat
helpt niet,’ meende broeder Medardus, met een nieuwe ruk die Pierre nijdig deed
grollen. Maar ik herhaalde zachter nog: ‘Toe, Pierre!’ en maakte zijne vingeren los
van mijn jas. ‘Een weêbarstige?’ ondervroeg de Overste, ernstig ineens achter zijne
brilglazen. Maar de Broeder, met een gebaar van ‘daar weten wij wel weg meê,’
kreeg Pierre reeds weg, die door ik weet niet welken toover gedwee nu volgde, en
weldra verdwenen was zonder dat hij nog omzag. Ons rood-vleezig en beginselvast
Lid kon een zucht van verlossing niet weêrhouden: ‘Wij zijn hem kwijt!’ jubel-slaakte
hij.
- ‘En ik,’ vervolgde enkele minuten nadien de dokter, ‘ik ben overtuigd dat de
patienten hier wetenschappelijk verzorgd worden!’ en zijn oogen blonken van
zekerheid. Dit was in de douche-zaal, die de overste ons had binnengeleid. Daar
waren zes stortbaden van het nieuwste model, met veel blinkend nickel en koper,
angstvallig-gepoetst als heelkundige instrumenten. De Bestuurder wees erop met
fierheid: ‘Laat ze maar weêrbarstig zijn!’ daagde hij alle idioten der wereld uit, ‘daar
is géén tegen bestand! Zoo móeten zij wel leeren, of ze willen of niet!’ - ‘Zou een
goed pak slaag niet nog voordeeliger werken?’ vroeg ik onnoozel. De Bestuurder
nam mij onderzoekend op; gerust-gesteld, antwoordde hij waardig: ‘Een stortbad
is oneindig-menschelijker, Mijnheer, en zelfs veel doeltreffender: zij brùllen gewoon
als men ze er een kwartiertje onder houdt. Vooral 's winters: dát moest ge eens
hooren! Het water is natuurlijk ijs-koud!’... Bij die verklaring wreef de
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brouwer in zijne handen. De dokter herhaalde zijn compliment over 't
wetenschappelijke der behandeling. De Overste lei zijn poezelige linkerhand onder
zijn kin, boog en groette dankbaar, mompelde iets van onderdanigheid.
Wij zouden afscheid nemen: de Overste reikte ons reeds zijne korte hand met
kloosterlijke maar bedaardgulle schuchterheid, toen een belletje weêrklonk,
bescheiden maar helder. De Bestuurder klaarde op over geheel zijn wezen. ‘Er biedt
zich de beste gelegenheid aan,’ zei hij met gedempte trots-vreugde, ‘om u te
overtuigen van de uitmuntendheid onzer opvoeding, al zeg ik het zelf. Luistert: dit
is het klokje voor het middagmaal, de kostgangers eten altijd wat vroeger dan wij:
zoo laten zij ons met rust onder ons eigen karig maal. Gij zult zien wat wij weten te
bereiken!’ richtte hij zich tot den dokter, ‘en gij, Mijnheer den wreedaard,’ hij keerde
zich fijn-glimlachend naar mij toe, ‘zult vaststellen dat wij het ook wel zónder stok
gedaan krijgen; tenzij natuurlijk...’
Hij liep ons voor naar den refter. De dokter volgde vol belangstelling. Ik hem na.
De brouwer bleef achterwege: ‘Ik keer naar de auto terug,’ fluisterde hij mij gejaagd
in het oor, ‘de chauffeur kon mij noodig hebben.’
De refter was een lange, nogal klare zaal, met luiden grond en veel zalig-makende
spreuken-op-banderolen rondom de room-kleurige wanden. Aan blinkende tafels
zaten de meewarig-leelijke leerlingen: hydrocephalen vol dommelige wijsgeerigheid
in de diepe blikken; grijzaardstronies met de uitdrukking van
zoete-kinderen-op-de-prijsuitdeeling; spichtige don-Quichotte-figuren vol uitdaging
in de blikken. Er waren er, die gezakt zaten in
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Boeddhistische gelatenheid; anderen roerden als ijverige geleerden aan een
geanimeerde congres-tafel. Hunne handen, van allen haast, vielen op: alkoholieke
handen die trilden in hunne smalle schraalheid; worstelaarshanden die men niet
meer opheffen kon van zwaarte; gezwollen handen van waterzuchtige oude wijven,
zoekende handjes van dorstige zuigelingen. Toen de deur in de stilte bij ons
binnentreden luid had gegeeuwd (zoo geeuwen doove lieden), en wij over het
galmende plaveisel traden, klapte Broeder Medardus, die aan het boveneind der
tafel zat, in zijne breede en holle palmen. Verschrikt-wimperend zagen alle blikken
hem aan: er kwam een gestommel onder de tafels; alle gestalten rezen, of deden
hun best daartoe, want enkele moesten het tot driemaal toe probeeren, onder de
bliksem-oogen van Medardus. De Bestuurder maakte een voldaan en verzoenend
gebaar: ‘zij mogen eten, Broeder,’ verklaarde hij. De aarden schotels stonden al
volgeschept met een soort stampsel. De als hout galmende palmen van den Broeder
weêrklonken nogmaals: de hongerigen werden gespijsd, en dit bij niet dan hun eigen
macht.
Want o gruwelijk wonder: al deze idioten aten inderdaad als groote menschen.
Bij korte, matelijke klopjes van 's broeders harde kneukels gingen de vorken van
de borden naar den mond, om dan weêr naar het bord te dalen. Ik weet niet of zij
telkens voldoende met eten beladen waren: ik zag dat de inspanning van vele
kweekelingen niet altijd bij tijds klaar kwam met het opscheppen. Maar geen die, bij
elk geklopt vermaan, de beweging niet maakte van teljoor naar gapende lippen, en
terug, hoe verbijsterd sommige blikken ook mochten
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wezen. Het kwam hier immers niet aan op voeding: het ging om de goede manieren.
En werkelijk: zij waren er, de goede manieren: zóó zelfs, dat ik twijfel ging koesteren
over eigen bekwaamheid in deze, en of onze vriend de brouwer er wel ooit zooveel
welvoeglijkheid bij aan den dag had gelegd. De dokter was één ontstelde
bewondering: hij drukte bewogen de hand van den stralenden Overste.
Broeder Medardus, zedig maar zéker van zijn stuk, gaf blijkbaar niets om deze
teekenen van waardeering: hij hoestte tweemaal, kort en krachtig: alle handen lieten
de vork in de schotels vallen, en reikten met bevende beslistheid naar de tinnen
bekers die vóor de borden stonden. - ‘Er is niets in,’ vertelde beminnelijk de
Bestuurder, ‘vanwege het morsen, begrijpt u? Zij zullen straks wel drinken aan het
kroesje van de pomp. Niet dat men het hun niet kan leeren. Maar er zijn enkele
nieuwen; ik bedoel: die er nog geen jaar zijn. Maar hoe zij het moeten doen, weten
zij reeds allen. o, Gemakkelijk gaat het niet!’ zuchtte hij... Inderdaad, een ventje dat
er diep in de zestig uitzag maar bloosde als een ongespeend biggetje, had zijn beker
uit de hand laten glippen. Onmiddellijk was éen der Broeders die langs de tafels
schoven als eene omzichtige nachtpolitie, op hem toegeschoten. Op zijn
ondervragenden blik, had Broeder Medardus ‘ja’ geknikt: het ventje werd bij zijn oor
uit de bank gelicht. Het gilde als een haan dien men vatten wil. Daar het niet goed
loopen kon, werd het voortgesleurd. Er was plots roering gekomen onder de idioten;
een paar waren met wuivende armen recht gesprongen; velen riepen of huilden;
een enkele had zich heel vlug
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aan het eten gezet uit het bord van zijn naasten buurman: het was of zij allen ineens
mensch-bewust waren geworden, menschelijk waardigheids-gevoel over hen was
gekomen, opstandigheid in hen gerezen, en tevens bij dien ééne, het besef van zijn
recht op het dagelijksche brood. - Maar de stem van Broeder Medardus had gegalmd
boven de ontsteltenis uit. In eene voor ons onbegrijpelijke antropophagen-taal had
hij drie-vier keel-klanken uitgestooten, schallend als een oorlogstrompet. Dit bleek
al de kostgangers met panische ontsteltenis te vervullen. Alsof Broeder Medardus
zelf een oud-idioot was, bleken de aanzittenden allen zijn vermaan ten volle en
ondubbelzinnig begrepen te hebben. Zij waren neêrgestuikt op hunne stoelen, met
verbijsterde, of op zijn minst beteuterde gezichten. Er viel een stilte als een gezwollen
ijlte. Gelijk een Caesar keek nu Broeder Medardus op, bezag ons glimlachend en
tevens uittartend; liet zijn blikken waardig waren over zijne leerlingen; tikte dan weêr
met zijn knook op de tafel. De handen grepen weêr naar de vorken, alle te gelijk en
in de volmaaktste orde; de vorken gingen naar de monden; zij vielen, bij nieuwen
matelijken kneukelslag, in de borden neêr...
- De Overste had even geschrokken bij het dreigend oproer: ‘Het gebeurt wel
eens,’ had hij gestotterd, ‘dat men er aldus één naar het stortbad brengen moest,
vooral onder het maal. Maar wat wilt gij: wij moeten er immers mènschen van
maken!...’
- ‘En daar slaagt gij in,’ zei diep-overtuigd de dokter, die onder den indruk was,
vooral, van Broeder Medardus. ‘Gij geeft aan uwe leerlingen inderdaad een stichtend
en doeltreffend onderricht: gij schenkt hun
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een menschwaardig bestaan: door u veroveren zij eens een eerbare en nuttige
plaats in de samenleving!’ En weêr drukte hij hem de hand.
- ‘Wij bekomen er inderdaad merkwaardige resultaten meê,’ verzekerde, nederig
maar overvloeiend van hoogmoed, de Overste. ‘Zoo zijn er onder onze kweekelingen
die het tot stoelvlechter gebracht hebben. En hebben wij ze jong genoeg in onze
handen, dan maken wij van allen ordentelijke burgers die weten, ten naasten bij,
wat zij doen en laten mogen. Zij kennen allen hunne gebeden, zoodat wij voor hunne
zeden bijna onvoorwaardelijk kunnen instaan...’
- ‘En aldus kunt gij er zelfs kiezers van maken?’ ondervroeg ik, eenigszins
schamper.
‘Want dààr komt het immers op aan, in de eerste plaats: dat zij behoorlijk onderlegd
naar de stembus kunnen!’
- ‘Ja Mijnheer,’ antwoordde de Bestuurder met aandoening, ‘wij maken er
volmaakte burgers van, die desgevallend zouden weten op welken naam zij hunne
stem moeten uitbrengen’...
Wij namen afscheid. De dokter was, nog even, pathetisch, tot een begin van
transpiratie toe. In de auto vonden wij het Raadslid-brouwer.
- ‘Ik begon ongerust te worden,’ murmelde hij.
- ‘Gij hebt een grootsch schouwspel ongezien aan u laten voorbijgaan!’ verklaarde
de dokter.
- ‘Als wij maar van hem verlost zijn!’ lachte het lid, en hij fluitte een deuntje.
Maar de dokter had niets dan een smalenden blik voor hem...
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Mijnheer Van Beverley
Achter en vóor schoten de schuine pooten van den schimmel eene viervoudige
kegge in het zand van de eindelijk bereikte woestijn: de jagende balg van het beest
boog door tot aan de lijn des horizonts, die scheidde het blauw-wemelende vuur
van den hemel en het witte vuur van de zavel-zindering. Mijnheer van Beverley
rechtte zich in de stijg-beugels, op de gestrektheid zijner knieën. Het kloppen van
zijn hart onder het harde rijden: nóg kon het wezen een vrees of een spijt. Thans
de bestemming genaderd, stelde hij van uit zijn hoogte vast dat hij mocht blijven
onaangeroerd binnen het roode vuur van zijn kleed. Zoo stond hij een trage wijle,
en de uitdaging van zijn breeden nek overzag de oneindige vlakte. Toen sloeg hij
zijn been over den rug van het paard, dat van verlossing brieschte met al zijn tanden.
De eene na de andere tastten zijne zolen den korreligen grond. Een slag van zijne
opene hand vlekte de zweetende heup van het dier: het bezag hem met zijne
melk-vochtige oogen, keerde, draafde het diep-blauwe spoor te gemoet langs waar
zij waren gekomen.
Zij waren gekomen, eerst uit de stad: hij gedacht ze met eene weemoedige
verveling, alsof hij ze zelf met geometrischen willekeur gebouwd had. Dáar stijgen
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boven de onaanroerbaarheid uit van mist of de logwuivende roet-pluim der rooken
de steile muren tot aan de bolheid der wolken, en de vierkante blokken waarbinnen
de haard brandt der menschen. Zelfs in den ruimsten vier-sprong wordt de wind er
gebroken en wordt hij langs den moed-wil van straten geleid. De regen slaat niet
dan op dichte daken. De steen is te dicht voor de vlammen. Zon en maan vermogen
niet dan schaduwen. Daar zijn, voor den lust van de sterken gebouwen des gerechts
en huizekens van pleizier, naast kerken voor de onrust der zwakken. Er zijn
stand-beelden ter verwittiging tegen middelmatigheid. In de tuinen trotseert men de
natuur met snoei-messen, en in de water-vlakken zwijgen de visschen. Het verst
liggen de hoven waar men dood is: ook dáár wil niemand blijven onbekend. Wel
zijn er kloosters waar men zich verbergt: maar men kent er het misprijzen niet des
heeren van Beverley.
Van uit de stad hadden zij, dagen aaneen gereden door het woud. Men ziet er
den ongebonden groei der gewassen. Verspreid, speelt er de zon gelijk de
eekhoorntjes. De wind heeft er zijne rechte vrijheid als de groei van een boom, of
eene veelvoudige als de verwardheid der grasjes. De maan bekijkt er hare eigen
vijvers in een zingenden ring van riet. Alle beesten of gedrochten hebben er woonst
onder een dak van bladeren of aarde. Er zijn geen wetten dan die der seizoenen
en van de liefde, en zij beteekenen bestendiging. Er is daaronder de wet van de
kleur, die beteekent de schoonheid. En de wet van gonzing en zang, die te veel
beteekent. - De worteling der beuken verderft de russchen, waar de rus-
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schen niet noodig zijn: de dubbele hazel-noot der lichtste hindepootjes trapt er de
kevers dood: de hinde is de sterkste; het fret durft de konijntjes aan, omdat het eten
moet; de konijntjes-zelf grazen de geurigste kruiden, doordat zij geuren. Doch niets
dat in het woud de stompheid kent der verwaandheid... En weêr, als vroeger eens,
kon Mijnheer van Beverley er in het voorbijgaan aan denken, in dit uitgebreide woud
te blijven wonen, waar hij, vergeten, naar lust of behoefte zou hebben geleefd van
geurige kruiden, een konijntje, of zelfs eene hinde, en waar hij onder de
kronkel-wortelen der beuken zoowaar geen zoden zou hebben gezocht.
Doch, niet lang bleef zijn paard gebonden, dat hij (o nooden van eene met beken
doorruischte delling!) beminnelijk lang in gulden schemer-stemming nadenken zou.
Want - neen, nietwaar, - hij wilde niet meer worden als het appelken dat, draaiend
rood en groen, van eene kinder-hand omhoog is geworpen om weêr te worden
opgevangen en weêr omhoog gegooid. Noch wilde hij het kind zijn dat aldus met
het appelken speelt. Reeds in het eerste kwart zijner eeuw - het was in den tijd dat
hij zich achtte eene eeuw te beginnen -, was hij de begoocheling minachtend, die
beschaamt. En hij wist waarom.
Van zijne vaderen immers had hij talrijke kasteelen geërfd, waar zij naar de kleur
van iedere hunner ervaringen eene kamer hadden laten behangen en stoffeeren
met de best-gekozene uit hunne herinneringen. Hij had er eene lange kindsheid
verdaan, en vol onopgeloste vragen. Hier was de vale dageraad vastgelegd en zijne
chlorose; daar zou het avondrood niet meer verpaarsen
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gelijk de hobbelige lip eener oude vrouw. Sterk-krystallen zalen verbeelden zee en
hemel, onder zon of wolkengerol die waren de echte, maar zonder gevaar of zelfs
het geringste dreigement. Op lood of plaveisel der terrassen stonden de langste
verre-kijkers gerecht, waar doorheen de sterren naderen die er gelukkig niet zijn
voor het gemeen der menschen. Sommige kelders waren beslagen met goud: nooit
eenig licht dat het tot glanzen bracht. En daaronder waren andere kelders
uitgehouwen in het erts-zelf: het mag zijne glimmering niet te verdooven. Doch de
knaap bezocht ze nimmer: ook hier vreesde hij de verveling van, die hij heel jong
bekende als te zijn, van al deze overerving, zijn eenig waarachtig bezit.
Zijn hoofd, en wat hij hield een tijd-lang voor zijn hart (thans aarzelde hij niet
langer), had hij verklaard met beurtelingsche lampen en de olie zijner
hoogstopschietende gevoelens, verwarmd aan vuren waarvan al vroeg de boeken
't voornaamste voedsel waren. Doch - hij dorst het zich te bekennen - zijne gevoelens
waren ontstellend om den korten duur van hunne opflakkering. En weldra waren al
de boeken opgebrand: zij stonden nog lager dan eigen bevinden, en geene die hem
langer bezighielden dan die hij zelf eens schrijven zou, zooals hij zich voorstelde te
doen, later.
Liefde is eene brand-stof, die nauwelijks langer dan boeken aanhoudt. Men kon
het hem niet kwalijk nemen, dat hij nooit bemind had met de angstige warmte van
een kind en aldus had de liefde leeren kennen. Zijn vader was dood nog voor hij
was geboren, en zijn moeder is gestorven van iemand te baren als hij. (Dat
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heeft hij geloofd met een smachtende bitterheid vol tegenstrijdige bestand-deelen.)
Om het zestiende-zeventiende jaar heeft hij drie maal na elkander liefgehad met
eene sidderende overgave, waarin hij niets wilde hebben dan van hem-zelf, want
bemind te worden leek hem toen eene lafheid. De leêgte die hij daarna en dien ten
gevolge gewaar werd, terwijl hij anderdeels niet aannemen kon dat hij van alle liefde
verstoken zou blijven, verzocht hem tot de liefhebberij van het experiment. Een paar
jaren is dit hem een gewoonte gebleven: bij vermijden van den hartstocht die liegt
- en zijne onmacht der zinnelijkheid zou hem zelf onbekend blijven - legde hij als
een catalogus aan van de minne, in al hare verschijnselen en wispelturigheden.
Toen hij echter een soort wroeging kende om zekeren zelfmoord van een meisje
dat hij had misleid, ontstond hieruit eene sentimentaliteit die vooral onbaatzuchtig
wilde wezen, want hij was beducht geworden om verontrustende stoornissen. In
zulke grijsaards-gevoelerigheid was hij echter weldra beschaamd: hij was nauwelijks
25 jaar oud. Hij zag dan ook voorloopig van de liefde af, verwonderd dat het zoo
gemakkelijk ging.
Met het lijden is het hem anders verloopen. Hij heeft ervaren dat het veel-eischend
is als men er aan toegeeft. En daar het soms aangenaam is, laat men er zich aan
beetnemen. Een eerste maal heeft hij het trouwens zelf gezocht. Nadat hij, niet veel
ouder dan een kind, den best-geneusde zijner jacht-honden omverschoot met
weêrgalooze zekerheid van oog en hand, en het beest sprong vier-pootig omhoog,
buitelde om als een haas, lag neêr voor goed en zonder ééne klacht maar met, naar
zijn
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jongen meester, en bij de laatste kramp-rilling, een vééleischenden blik: toen zond
hij - niet uit bezwaar des gewetens maar, bij geboden gelegenheid, te ervaren hoe
dat was, want moedig is hij steeds geweest, - toen zond hij zich-zelf wat lood in de
rechter-bil. Na eene aanvankelijke verdooving, is de pijn eene pittige warmte
geworden, die zijn vleesch als het ware uitzette: de koorts, die daarop volgde, was
schooner nog: wakker, dronk hij gewillig het kille water dat men hem bood, en het
was zoel en zoet weldra als Oostersche wijn; zijn slaap daarna werd nooit een slaap:
het was, onder een droom die geen twijfel liet aan eene overdrachtelijke werkelijkheid,
als het nazetten te paard van een hert en hij zelf was het hert, het paard en de jager,
en het hert was ijverig-blijde als de jager, in een bosch dat in roerlooze, kleurlooze
schemering brons-geel en meer-blauw vlak stond als op een wand-tapijt. De
genezing, die vol ronde en roode schroei-vlekjes was, daar hij lag op zijn
ongemakkelijken buik, duurde weken lang. Daardoor vond hij dat eerste lijden
belangrijk... Hij wist, enkele jaren later, dat er aan lijden beters is. Namelijk toen hij
ditmaal zonder opzettelijkheid, een andere jachthond, oude teef, dood schoot.
Ditmaal kwam het bij hem niet op, zich-zelf naar het lijf te tasten. Niet alleen omdat
hij in deze gesticht was, maar omdat de oude teef, trouwens half blind, hem bij haar
kalm sterven niet eens had bezien. Hierom was de blik van den éerst-gedooden
hond plots in zijne oogen komen te staan: hij leed, scheen het hem onder dien blik
geweldig, en gansch een seizoen zou in zijne bosschen het wild kennen eene
voort-woekerende rust.
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Dit zou geschieden om den tijd dat hij van liefdeshartstocht genoeg ging krijgen;
van dat tweede lijden kreeg hij niet genoeg. Het bewees hem immers dat hij niet
veel had aan de gevoeligheid van zijn vleesch, maar dat hij, met zijn wil als dat
noodig mocht zijn, eene groote gevoeligheid kon wekken in zijne hersenen. Ik heb
u gezeid dat een liefhebberen in de wisselvalligheden der geslachtsverhoudingen
niet lang naar zijne gading kon zijn, al was hij bij nature nieuwsgierig; noch dat
sentimentaliteit hem lang zou folteren of om hem-zelf verteederen, hij die de
beslommeringen om eene vrouwenliefde niet zou hebben verdragen: daar was hij,
naar hij voelde, in den grond te zedelijk voor en begaafd met te groote waardigheid.
Waarbij hij, naar oorspronkelijken aard, de meester wilde zijn van zijne aandoeningen,
en liefst buiten toevalligheid of de tusschenkomst van anderen.
Het werd in eene tweede jeugd een tijd van nieuw en veel nadenken, van meer
bewuste perikelen om alle vaste-landen des geestes. Zonder ze echter aan te doen,
want beducht om ontgoochelingen en vergissingen, zag hij van de streken vooral
de rotsen en duinen die ze verbergen. Hij zocht emoties die hij zich-zelf ontkende:
het gaf hem de gewaarwording der eigen zeldzaamheid, telkens ondervonden. De
onbetwistbare adel van zijn karakter stond weldra bij iedere ervaring voor eene
vraag, die was eene leegte. Alle schoonheid vervluchtiging; alle zucht naar wijsheid
verlies; alle leed zelfs, éen oogenblik genot, weldra eene zelf-bespotting. De
beduusdheid, trouwens, die hem bij elk zoeken vernederde. Hondsch als een meester
des levens kon hij nochtans
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niet worden: hij was oprecht in zijne meening, dat hij naar echtheid zocht. Hij wilde
zoowaar een mensch zijn in alle volmaaktheid. Het sprak van-zelf dat hij daar veel
bij verliezen moest, en zelf daarbij tot loutering moest helpen. Hij klampte zich jaren
aan deze gedachte vast: het wil zeggen dat hij reeds wandelde in de
roet-kleurig-fluweelen gaanderijen van het niet.
Hij ontmoette er de schoone gedaante der dood. Nu eens was zij gekleed in het
zwart-stalen harnas der moedwillige miserie, die onaantastelijk is; dan weer was ze
naakt als de verrassing der genade. Hij had ze lief zooals hij nooit bemind had; hij
volgde haar, zooals zij hem aantrok door de gelokenheid harer oogen, of door de
diepe beteekenis van haar blik. Waar ze omkneld stond in haar ijzer, bewees ze
hem hare hunkerende onoverkomelijkheid; waar zij de matte straling toonde en de
blanke malschheid van haar vleesch, wekte zij den eerbied voor haar durf: het zou
de hoogste belooning zijn, haar te bezitten. Hij, die nooit zou hebben gesmeekt; hij,
die niets had willen danken dan aan zichzelf, het was zijn hoogste fierheid, want
zijne eenige zekerheid, haar te hebben gevonden langs zijne wegen.
Niets dan ook dat hem zou hebben weerhouden van den eindelijken en afdoenden
kus, hetzij hij zich zwart spiegelen kon in de borst-platen van de armoede, of zich
aan eigen vleesch verliezen in haar vleesch; - niets of niemand die hem verbieden
zou deze erkenning of deze verlossing, dan God.
De gedachte aan God, laatste en bitterste teug aan den levens-beker, ze hield
hem tegen als een medicijn die het leven-zelf in hield, zijn eigen leven dat hem had
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gevuld met de bekentenis van zijne ijlheid. Wat toch kon een God hem verwijten?
Niet dat hij het zoeken had gelaten naar de volkomenheid. Was die God hem, en
zijner ontzegging, het gebod van een laatste beproeving? Was zijne bestendige
terging het teeken van een onbekend maar des te onvergeeflijker verzuim?
Toen keerde hij naar de stad terug, die hij lange tijden had verlaten: schoon als
hij was, want zijne zelf-kastijding had hem de aantrekkelijkste schoonheid
geschonken, zag hij er zich omringd als de man dien zeven vrouwen omringden,
en grepen hem aan, zeggende: Ons brood zullen wij eten, en met onze kleederen
zullen wij bekleed zijn; laat ons alleenlijk naar uwen naam genoemd worden.’ En
hij nam ze: Hij, die tot tweemaal toe de reis had gedaan om alle aardsche en zelfs
hemelsche wetenschappen: een eersten keer met de onbewustheid der jeugd van
goeden huize, een tweede maal met de wils-kracht van een geordend onderzoek;
en hij had, bij veel lusteloosheid natuurlijk, en de ondervinding dat hij niet veel
verdiensten bezat (leest: dat hij voor vele zaken en gevoelens vermoedelijk te goed
was) - hij had dan toch de zekerheid veroverd van zijn steeds belemmerden goeden
wil en van een zucht naar gaafheid die slechts een absurde God in twijfel kwam te
trekken op het oogenblik dat hij had gevonden het oord dat kon heeten de
bestemming; - ter beschaming van dien God, of althans tot ontkomen aan elken
blaam, wierp deze man zich in het leven als in een nacht-zwarten baaiërd.
En het teeken van zeven vrouwen verklaarde bij beurte zijn donkeren roes, en
hij huwde ze, en schonk haar zijn
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naam, en aanvaardde hare liefde als dappere slagen in zijn volle gezicht.
Zoo was hij de man van Trots, zij eene vrouw, wier vleesch hard was, koud en
rood als gebakken aarde. Ha, thans zouden armen en gedweeën het weten wat de
hoogheid is van een bevoorrechten geest! Zij zoende hem, zijne vrouw, van hare
marmeren lippen; zijne vingeren gleden over de kille stevigheid van hare magere
heup; hare blikken waren daggen in zijne blikken: het gaf hem de kracht des
misprijzens die maakt van een vloek eene gunst. Hij ging niet meer uit, zelfs niet in
de helste middagen, dan met eene zweep waaronder bogen menschen en beesten;
hij zette zich niet in zijne arduinen zetelen, of zijn hoofd bleef recht 'dat hij niet slapen
zou, want hij mocht soms vergeten zijn gezag. Bij dagen van goed humeur smeet
hij zijne schatten te grabbel, dat hij aller gretige vernedering leerde zonder van zijne
weelde te beseffen het minste verlies.
- Toen juist was het dat hij, in de ijlte van een nijdigen vries-nacht zonder sterren,
de andere vrouw ontmoette die heette Gierigheid. Hare scherminkel-hand greep
ijzig de zijne uit de dikke duffeling van hare wollen kleêren. Ze zei: ‘Kom meê; ik
ben het die al uwe centen heb opgeraapt en nu hebt gij geen centen meer maar ik
bemin u. Zij woonde in een krocht van vele zalen: niet meer dat hij van haar lichaam
vernam dan haar flets-vaal aangezicht en de oogen wier smeeking uitdrukkelijk was
als een gebod, werden er hem de dikke deuren van ontsloten dan nadat ze in hem
had gewekt, bij geheimzinnige beloften, een drift als een grondelooze honger. Zij
schonk zich niet weg, maar zij
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rolden er bij beurte op bergen goud die wel alle geloof waren waard; of stapelen
robijnen die waren gloeïend als gemartelde liefde; op esmeralden bedden, zerp als
alle hoop; of dikke tapijten van amethysten die met berouw vervullen als met den
eêlsten schat. - ‘Dat alles is voor u!’, zoo zong ze als met het matelijk gonzen van
verre en lokkende avond-klokken. Waarna ze met harde sleutelen verlook hare
zware deuren. En zoo zoude hij leeren van onthouding voor zich en anderen het
zorgvuldig-standvastige bezit.
- Een zomersche avond-schemering die scheen beladen met wijn zóó, dat hij bij
zijne drentelende wandeling duizelde en zijne vuisten waren heet en gezwollen, zat
op te breede heupen, tusschen de rozige zuilen aan den drempel van een gesloten
paleis, een naakt-blanke vrouw met vingeren vol groote ringen. Hij zag ze en er
kwam bloed naar zijne oogen. Zij, ze speekte op den bodem; ze zei: ‘Raka,
geheel-ontzegger! gelubde rekel!’ maar zij hief hare opalen oogen op die waren als
bekers te vol aan zonnig diep water. Hij begreep haar, die heette Wellust, en stootte
zelf de poorten open naar roode en zoele zalen. Het was zijn tijd van hevigste razernij
en angstigste zorgen. Telkens als hij, gebroken van lendenen, zonk in de donzige
peluwen, was 't 'of hij zakte in zwoele wateren, de armen ontsloten der smachtende
dood, zijn oud en onbereikbaar verbidden, met, tusschen zijn kloppende slapen,
den bijtenden blik van God.
- Meer dan ooit voelde hij zijn nood en zijn straf: slechts vrouwe Nijd kon hem van
zijne kwelling verlossen. Zij was over de veertig, schraal en vol blanketsel.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

822
Zij zeulde hem meê langs zuchtende winter-straten; zij leerde hem turen door de
teeder-lichtende vensters der gezette burgerij. Hij zag hoe deze rustig kon blijven
en vol glimlachende waardigheid, bij hare bezigheid aan rekenen in groote boeken,
eten van roode en machtige stukken gebraad, en slapen met zalig-open mond in
breede en verige bedden. o, Te verpoozen, als zij, en zonder droomen te snorken!
o Verzoening van troostloozen ijver, van eeuwig-onbeloond verzuchten! Hij kende
thans ieders geheim: er waren treurige en hij begeerde ze, maar geen genuchte
ook of hij hunkerde ernaar als ware zij hem ontstolen.
- Zoo kwam hij tot bedaren alleen in de lamme armen der Gulzigheid met
sprietig-vette oogen.
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Epibasis
Eerste deel
Pieter Meulewaeter
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Pieter Meulewaeter
I
Niet uit verwaandheid, overschatting of, eenvoudig, toegeving aan het gemak eener
loopende zegs-wijze, opper ik hier de meening dat deze uitgave te harer ure komt.
Verwaandheid. - Maar daargelaten dat de eigenlijke, de zeer nederige schrijver
der hier-meêgedeelde dokumenten nimmer aan het publiceeren ervan, waar ik
alleen de verantwoordelijkheid van draag, gedacht heeft, kunnen hij noch ik eenige
streeling onzer ijdelheid verwachten van een boek dat te bitter is, om verlokkelijk te
wezen. Eenige bate die wij dan ook in het uitzicht konden hebben, ware, voor hem
de erkenning eener oprechtheid, te grooter naar zij zich niet richtte naar
openbaarheid; voor mij het nut, het sociale nut dat mijn werk-als-verzamelaar
ongetwijfeld bezit, en dat men na lezing wel toegeven zal. Hij en ik, - ik dan als een
bemiddelaar die niet zonder moeite oorlof verkreeg, tot het drukken van deze
memoriën, - hebben geen anderen hoogmoed, dan dat wij, onwillekeurig hìj, ík met
het bewust-zijn van een plicht, mede-werken aan de geschiedenis van een tijd, waar
deze monographie een spiegel van is, en de ‘held’ van vol-
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gende gebeurtenissen eene zware, maar steen-harde vrucht. Arme hoogmoed, en
een melancholische...
Eene vrucht, zeide ik. Helaas, kan hier dit woord gebruikt met al wat het inhoudt
aan, ik zeg niet struischen, doch alleen maar logischen groei; aan definitief en
bijvoorbaat-aangewezen, althans-verwachtbaar gevolg van een natuurlijken, weze
het misschien tegengewerkten wasdom? Eene steen-harde, eene
knoestig-misvormde vrucht; eene worm-stekige, eene vroeg-rotte vrucht: neen, zelfs
dàt niet... - Er zijn kruiden die zich in sommige streken nooit voortplanten, dan door
klisters; tot een bloei brengen zij het wel, maar ik weet niet welke omstandigheden,
klimaterische of deze van den bodem, beletten dat de bloem vruchtbaar weze, gedije
tot kiem-krachtig zaad. De voortzetting is louter vegetatief: sexuëel geschiedt ze
nooit, zelfs niet in het wilde, zoodat ook der geforceerde kultuur 't verwijt van zulke
onvruchtbaarheid niet aangewreven mag. Bij dergelijke gewassen kon men, naar
den geest althans, en voor zooverre als opgaat, mijn ‘held’ vergelijken. - Die ‘held’,
hij is de schrijver der hier-samengebondelde bladzijden. Zal men het nu aan
zelf-over-schatting van zijnent-wege, aan overdrijving van haar belang mijner-zijds
gaan wijten, dat hij weigerige toelating gaf tot deze publicatie, en dat ik ze aanging
op dit oogenblik, en midden in de cataclysmen die thans de wereld teisteren? Men
oordeele naar den inhoud dezer geschriften, en zegge of híj zóo
monsterachtig-ontaard, ík zoo waanzinnig moeten heeten...
Neen, zoo ik ze waag, deze uitgave, dan is het omdat ze te harer ure komt,
wérkelijk. Deze tijd, de tijd waarvan ze vertelt, loopt immers op zijn einde. Misschien
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overdrijft men niet, als men voor-geeft dat hij reeds tot het verleden behoort. De
oorlog, eene geweldige straf voor de ontkenning der mogelijkheid van den oorlog,
zooals deze tijd inhield, ontkenning die hem bestendigen kon tot allicht
nog-noodlottiger verderf, - de oorlog heeft hem den nek-slag gegeven die zijne
ontredderde zenuwen definitief verlamde. Te beter.
Maar daarom is dit boek, als getuige van dien tijd en, durf ik hopen, als een
vermaan tegen terug-keer, nuttig. Het moge er dan de schamele schoonheid van
wezen. Nogmaals: men oordeele zelf.
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Over een paar maand zal het elf jaar geleden zijn, dat ik Pieter Meulewaeter voor
het eerst ontmoette. (Ik geef hem dezen schuil-naam, omdat hij den zijne volkomen
dekt, en onverschillig genoeg klinkt om gissingen te verijdelen; ik meen trouwens
dat hij past in de atmospheer van volgende mededeelingen: hij is onzijdig, en, zou
ik haast zeggen, negatief als wien ze gelden - waarmede nog geens-zins is bedoeld
dat deze on-representatief zou wezen).
Ik was pas naar Brussel komen wonen als correspondent der Nieuwe
Rotterdamsche Courant: een eerste, vanwege mijn aard vrij-schuchter en
-onbeholpen optreden in de journalistiek, na een zeer onafhankelijk en gemoeds-rijk
leven als bloot een dichter op het Vlaamsche platte-land. Mijn ‘trac’ van beginneling
had mij echter niet alle bezinning ontnomen: ik had mij als leer-meester gegeven,
zooniet in mijn nieuw vak dan toch in den onmisbaren durf, in de roekelooze
schaamteloosheid die het in eene stad als Brussel, meer nog dan talent, eischt, den
man die mij het onmiddellijkst en zekerst in de arcanen der keuken als in de kringen
die er op teren inwijden kon: een dagblad-eigenaar, tevens directeur van een zeker
getal centen-krantjes, die het van loopjongen in
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eene groote papier-zaak tot millioen-rijken publicist had gebracht, door middelen
die het overbodig is hier te verklappen en die trouwens geens-zins buiten de
gangbare eerlijkheid staan; een zestiger die het zijner oppermachtige gezondheid
dankt, nooit geaarzeld te hebben en in zijne ondernemingen steeds geslaagd te
zijn, en aan welke gezondheid anderen, en minder-sterken, op hunne beurt de
gunsten van eene onuitputtelijke offervaardigheid en brutale gulheid des harten
danken, zoolang zij zijne zakenman-achterdocht, die fijne voel-sprieten heeft, niet
uit haar sluimer wekken.
Dien dag had hij mij, na de Kamer-vergadering die wij samen hadden bijgewoond
en waar hij mij les had gegeven in de intieme gedragingen onzer Belgische politiek
- als financier was hij daarover bijzonder verlicht -, mede-genomen naar het café,
waar, na dagetaak, journalisten van alle partijen broederlijk samen plachten te
komen. - ‘En voilà un qui vient me taper!’, meende hij, en de dikke mispelaar, die
zijne ongewone gewichtigheid des lichaams schraagt, wees mij Pieter Meulewaeter,
dien hij mij noemde.
Ik kende dezen door enkele, opgeschroefd-decadente, sonnetten, die onder zijn
naam in de eerste reeks van ‘Van Nu en Straks’ verschenen waren, en evenveel
spot als bewondering, evenveel verontwaardiging als bedremmeldheid hadden
verwekt. Na dit début, in 1893, was de dichter ineens van de planken verdwenen:
het heette bij zijne vrienden - ik was te dien tijde hun allerjongste mede-looper, dat hij een nieuwe Dostojewsky aan het worden was, - in alle stilte, zooals bij de
beteekenis van zulke vrome taak behoorde. Bij die vrienden wekte het
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eenige teleurstelling, toen zij hem een drie-tal jaar nadien plots hoofdredacteur
zagen worden van een satirisch weekblaadje: ‘de Wrat’, (dezen titel verzin ik, als
den volgende, bij analogie), waarin zij meer dan welk ander mishandeld werden.
Te zelfder tijd ongeveer vernam men dat hij, te zijner geboortestad, betrokken was
in een nogal-duister anarchistisch complot. Het complot bleek trouwens van
uitzinnig-idealistischen aard: de goede wil der politie kon er geen houvast, niet de
minste reden tot eene voorbeeldelijke veroordeeling aan krijgen. Wat ‘de Wrat’
betreft, zij bloedde dood aan het ontmaskerd complot. En sedertdien, in de tien jaar
die daarop volgden, kreeg men zoo goed als niets meer van hem te hooren; een
bundeltje verzen: ‘Het Bloed der Doornen’, intusschen verschenen, viel in het niet
als een steen: Meulewaeter stond buiten alle coterie, en zijne vroegere makkers
voelden weinig lust hem, na de pamphletten die hij tegen hen had gericht, te gaan
ophemelen, - hetgeen geen blijk van doorzicht was; de op het schut-blad van het
schrale boekje aangekondigde roman, die ‘Roet’ zou heeten, zag nimmer het licht:
de schrijver ervan scheen zich-zelf literair begraven te hebben. Aldus verdween hij
van onzen gezichts-einder.
En daar ontmoette ik hem nu ineens in dit milieu van valsche luchtigheid en
gemaakt vernuft, journalisten van hier eigen, in eene Brusselsche herberg die
eveneens slechts in schijn ‘van den ouden stempel’ was. Die onnatuur droeg er
waarschijnlijk toe bij, mijne belangstelling tot bij eene ziekelijke scherpte te spitsen.
Hoe kon het trouwens anders, waar haar als obiect een Pieter Meulewaeter gegund
werd? - Is er moed toe noodig, (aldus
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ging ik redeneeren), bij noesten vlijt een arbeid door te drijven waar men maar al
te goed de ijdelheid, althans het gebrek aan volle oprechtheid en oprechte volheid
van inziet, alleen dan om eene reputatie op te houden die niet veel zwaarder weegt
en, daarenboven wispelturig, een voortgang zonder afwijkingen eischt langs eene
baan, in jeugdigen overmoed allicht buiten alle persoonlijke vermogens gekozen, hoe moediger nog, en zeker pijnlijker, van een succes af te zien, dat ú even-zeer
als anderen tegen-lachte, waar men ongetwijfeld even-groot recht op had, en dat
men den rug toekeert, alleen uit het gevoel der eigen onwaardigheid! De naam van
Pieter Meulewaeter was eens met eere, met hoon ook, genoemd geworden; daar
zijne toenmalige vrienden sterker waren, en jonger vooral, dan zijne vijanden, kon
hij bouwen op de veronderstelling dat ook voor hem hoon in waardeering zou keeren:
een licht cynisme dat een noodig pantser en viatiek is. Waarom dan was hij onder
weg blijven steken? Omdat andere bezigheden hem van de literatuur afhielden?
Maar men wist niet eens van wat hij leefde! Omdat hij zich plots uitgeput en ten
einde gevoelde? Maar zijne schot-schriften in ‘De Wrat’, waarin hij zich het
persoonlijkst had geuit, schenen gevloeid uit een ader - om deze beeld-spraak
nogmaals aan te durven - die, week aan week gevloeid met eene schitterende,
haast-verblindende geestigheid, onuitputtelijk kon wezen, als men ze maar te
kanaliseeren wist, en daar was Meulewaeter waarachtig schrander genoeg voor.
Voor dezes zwijgen - hij wilde het nog langer dan Gezelle doen, spotte men, - vond
zekeren dag Prosper Van Langendonck deze eenige verklaring: Pieter Meulewaeter
wil niet liegen.
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Ook om deze ridderlijkheid hebben de anderen gespot. Ik niet, uit vereering voor
Van Langendonck, maar tevens van wege een soort voorgevoel.
Nu zat hij daar, aan dat natte herberg-tafeltje van blinkenden deel, achter eene
pappige absinthe, tegenover mij, in slap, onverschillig, wel wat misprijzend, eigenlijk
mistroostig-sceptisch gesprek met onzen ouden, dikken, luiden vriend X. Deze had
verwaarloosd, ons aan elkander voor te stellen: te beter kon ik Pieter opnemen. Het
onderwerp van de conversatie zorgde voor het noodige spel in dezes gebaren en
over zijn gelaat: mijne vaststellingen zouden er wezen op het levend model, - dat
zich echter, merkte ik, te beheerschen wist, achter een masker van nonchalance
argwanig bleef. De rede ging, naar ik hoorde, over de vertaling die hij van een lijvigen
Franschen volksroman geleverd had, als feuilleton voor één van X's blaadjes. Verre
ervan, dat Meulewaeter hem geld zou hebben afgezet, was het X die op het
honorarium der vertaling afdong. Hij wond zich op, hief telkens zijne worst-armpjes
met de rood-gouden manchet-knoopen en den reusachtigen pink-brillant omhoog,
terwijl zijne vette stem-banden kreunden of schetterden, al naar den eisch van
geld-verdienens-kunst. Pieter, hij, bleef, zooals ik zei, schijnbaar loom-vermoeid en
bitter-onverschillig. Hij glimlachte schamper als X hem vijftig frank van zijn loon
aftrok, en wist er niet op te antwoorden dan een koel: ‘ik zal er dan maar dat nieuwe
najaars-demi-saisonnetje aan offeren!’, en ik zag dat hij het anders goed gebruiken
kon. - Hij borg zijne slappe bankpapiertjes, met lippen die gemaakt walgden en
daarop spottend waren (hij speelde deze gelaats-mimiek zonder te weten dat
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ik het merkte). Opgelucht, loosde X een zucht uit het diepst van zijn ingewand;
bestelde, weêr ineens uitbundig-royaal nu het om geen ‘zaken’ meer ging, nieuwen
drank voor ieder die in de nabijheid zat, en die niemand weigerde. - ‘Nog eene
Pernod?’ vroeg hij aan Meulewaeter; en schetterend: ‘de hoeveelste is dat nu
vandaag?’ - ‘De een-en-twintigste,’ zei deze droog-gewoon, ‘en ik heb ze alle zélf
betaald’. Daardoor kwam er een gegêneerd hiaat in het gesprek. Ik maakte er van
gebruik om te vragen den heer Meulewaeter te worden voorgesteld. Deze, naar me
docht, schrok lichtelijk bij het vernemen van mijn naam. Boven een langen, goeden,
ik zou haast zeggen: wervelloozen neus, heeft hij, binnen lage en diepe wallen,
troebele onweêrsoogen: zij schoten ineens een flits op mij, waar ik de beteekenis
niet van raden kon. Hij reikte mij eene ongewoon-schrale grijs-aards-hand met
weinig-verzorgde nagels toe; hij zei: ‘menschen als wij komplimenteeren elkander
niet, meneer van de Woestijne’. Zijn hand-druk, uit den hoog-buigenden arm, was
moedwillig-energiek, de hand-zelve ijs-koud. Wat hij met zijne woorden bedoelde
heb ik nooit goed kunnen uitmaken, noch in welke juiste mate zij fierheid inhielden
of ironie. - Veel aandacht gunde hij mij verder niet: een Fransch confrère met
plat-geranden hooge-zij en blinkend-meridionalen minister-baard had hem bij wit-vette
bisschop-handjes vast-geklampt, en wilde van hem, voor eene landbouw-kroniek,
de secuurste geheimen van betrouwens-waardigen konijnen-teelt vernemen:
Meulewaeter woonde buiten, diende daar dus al het fijne van te kennen. Deze werd
plotseling verbluffend van guitigheid. Zijn aangezicht bloosde op. Onder zijne

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

834
grappig-diepzinnige verklaringen kleurde jong bloed de nu-gespannen huid zijner
juk-beenderen, anders grauw en flets. Hij, die er diep in de veertig uitzag, scheen
nu jeugdiger dan hij te dien tijde in-der-daad was: vijf- of zes-en-dertig. Het was
zelfs of zijn haar, lang en schraal aan schedel en kin, en van onbestemde kleur,
weêr blonder werd. Zijne vér-versleten kleêren kregen onder zijn vlugger, maar
gedistingeerd bewegen, eene vernieuwde sierlijkheid van snit en vertoonden het
bewijs dat men de meest-modieuze zou hebben weten te dragen. - Dit alles echter
duurde slechts een klein kwartiertje: de Garonnezoon verdwenen, zat daar weêr
voor ons een vroeg-oud man met alkohol-gezwollen lippen, de oogen als poelen
waar een onweêrs-lucht in weêr-kaatst, de slappe wangen, de onverzorgde snor,
en, na een korten nà-glimlach, opnieuw al zijne ontevredenheid. Weêr flodderde
zijn jas, vettig om den kraag, over linnen dat niet blank was. Hoewel getrouwd,
geleek hij een verwaarloosd vrijgezel. Hij geleek vooral, in het koortsige van sommige
gebaren, in kort gehijg dat soms plots zijne borst beving, in zenuw-trillingen naast
mond en oog, naar iemand die ongewoonlang weêr-stand weet te bieden aan
drank-vergiftiging, het gif als te boven, werkelijk gemithridatiseerd, verschrikkelijk
echter door de stigmaten die de telkens-herhaalde en helaas-onmogelijke intoxicatie
op zijn gezicht in paarse vlekken als vinger-indrukken nagelaten had. En aldus was
hij, bezag men hem lang, en hij in ruste, niet veel minder dan afschuwwekkend.
Hij verscheen mij tragisch, enkele uren later. - Dien avond soupeerde ik in de
‘Faille déchirée’ met mijn ouden, trouwen vriend Herman Teirlinck: hij had het
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mondaine deel van mijne Brusselsche opleiding voor zich opgeëischt, en ik was
met deze onderscheiding niet weinig in mijn schik. Na andere gelegenheden
bezochten wij, even het elfde uur voorbij, de ‘Old Curiosity Shop’ die hij in een paar
van zijne romans vereeuwigd heeft. Er was daar slechts heel weinig volk, en niet
datgene wat van dergelijke inrichtingen den glans uitmaakt: dit lag waarschijnlijk
aan het nog te vroege seizoen, aanvang-November; ook allicht aan het te vroege
uur en aan de opening van een nieuwen tingeltangel die dien avond zijn eerste
vertooning gaf. Het Zigeuner-strijkje mocht zich koesteren in zijne oorspronkelijke
vadsigheid: het stoorde zich weinig aan de metallische blikken der opgedroogde en
schilferig-gekalkte dame, de éenig-aanwezige, die, in den schaduw eener sprietige
pleureuse, bij hopelooze lonken den staart aan 't plukken was van den ter
dood-vermoeiden vos die als bont om hare hoekige en indiepende schouders lag.
Een paar dikke provincie-heeren die, onder starre en als afgewasschen
kalvers-oogen aan hun stroohalm moeite-vol te zuigen zaten; de beeldhouwer
Broeckaert en de romancier Verschaeve die samen op verveling waren uitgegaan,
ze zonder moeite hadden ontdekt, en er ons van bij ons verschijnen vrijgevig een
deel van kwamen aanbieden; de schenker die in zijn stijf-wit jasje dat gaapte aan
den kraag, met kenners-oog de zuiverheid der drink-glazen toetste aan de
zeven-kleurige sterre-speling die het zolderings-licht er in tooverde: zij waren, met
ons, en een zwoele geur van verschimmelde sinaas-appelen en hout-geest, de
eenige bevolking van het doodsch-geluidend als met stof gekalfaat lokaal.
Behalve dan het nederige koppel dat, in den hoek bij
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de deur verscholen, door zijne plaatsing onzer aandacht ontsnapt was. Eerst na
een nogal langen tijd merkte ik ze achter Verschaeve's breeden, ronden
ongeluksvogel-rug, gelijk ze gezeten waren in dezelfde rij tafeltjes. Zij, fonkel-nieuw
in electrisch-blauw satijn, zag er nochtans beschaamd uit en hier geens-zins te huis;
haar ambacht van maagdeken-van-het-voetpad kon men echter niet betwijfelen:
hare oogen lagen in namaak-wallen van al te zwart lood; het rouge, overvloedig,
verplaatste vreemd de rib harer jukbeenderen tot op een paar centimeters te laag;
haar neus was zóó wit dat hij wel al de aether der wereld scheen opgesnoven te
hebben; bij spreken en nippen aan haar gobelet vertoonde zij den grootsten eerbied
voor de verwe die zij dik maar onhandig over hare lippen had uitgespreid. Maar bij
dat al zag zij er jong en nog frisch uit, en, hadde men gezegd, slaperig als een kind,
'of elf uur voor haar een waarlijk-ongewoon uur der wake was. Ik merkte dat hare
handen er gezwollen uitzagen, vlak-stomp als ze waren van vinger-toppen. Heel
hare houding was van eene pas-ontslagen kamenier die in eene kwezelige familie
had gediend. Dat meisje was ongetwijfeld nieuw in de ‘carrière’: hare blikken alleen
reeds, die ze schuchter en onthutst wierp op haar begeleider, zouden er een
voldoende bewijs van geweest zijn. - Hij, haar beschermer, verdoken achter hare
stijve rechtheid en in den schemer-schaduw van haar oneindig hoofd-deksel, ging
verder schuil onder de onvaste randen van zijn eigen, breeden en duisteren vilt-hoed.
Ineengezakt, zat hij dieper dan zij, zoodat men van hem niet veel meer dan een
schralen rug zag, en nu en dan een heksen-hand die aan een langen,
spichtig-pezigen pols
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naar een verdacht-gecompliceerd drankje greep. Hij zag er, zwijgzaam en maf,
weinig feestelijk-gestemd uit; hij zat daar als eene vergissing, naast die vergissing
van eene cocotte. Het was de reden misschien waarom hij mij interesseerde, - waar
het mij trouwens voorkwam dat Teirlinck, vreemd genoeg, het ook al bij het rechte
eind niet had, toen hij mij naar deze bar-voor-begrafenissen had meêgenomen.
Plots echter werd mijne, tot dan toe nogal-vage, belangstelling eene bewogenheid
die mijne innerlijke vermogens, aan het verdoezelen, wakker-schudde. Vlak
tegenover het mijde, het abstracte koppel rechtte een wandspiegel zijne overwaasde
schijnheiligheid. Ik zag er het ongespeende hoertje in weerkaatst; ik zag haar meneer,
en - herkende onder de laag-slappe hoed-randen... Pieter Meulewaeter. Hij had mij
blijkbaar niet gezien. Hij fluisterde op dat oogenblik een woord in het oor van zijne
gezellin, dat haar opschrikken deed, en daarna haar glas leêg-drinken, pink gerecht.
Op een wenk bracht de waiter haar opnieuw champagne, hem eene nieuwe editie
van zijn american drink. Pieter betaalde met een lapje van honderd frank dat hij
wapperen deed, en borg den overschot zonder tellen. Herman Teirlinck was
intusschen in een oneindig getwist geraakt met Broeckaert, die zoowel Constantin
Meunier als Victor Rousseau voor mislukte beeldhouwers uitschold, ‘juist goed
genoeg voor mislukte literatoren’, (en hij had misschien geen ongelijk); Verschaeve
had zijne ellebogen, plat als koe-knieën, op tafel geplant, in den dubbelen nap zijner
grove handpalmen zijn kop-als-een-gistende-meelknoedel gelegd, was in ééne dier
onverduwbare mijmerijën vervallen die zijn stijl kle-
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verig en zuur maken: het gaf mij weêr vrij in mijne stilzwijgende en unilaterale
confrontatie met Meulewaeter, zooals ik reeds in den namiddag was geweest. Kwam
het doordat ik nu zelf in smoking zat, dat ik in mij iets plechtigs voelde ditmaal, iets
strengers en vromers tevens, en dat mijne nieuws-gierigheid zich den eisch opgelegd
achtte van eene rechterlijke beoordeeling? Of was het eenvoudig dat ik geestelijk
moe werd en van me-zelf eene grootere spanning vroeg? Pieter Meulewaeter had
nu, zooals ik hem zag in dien stoffigen, vervagenden maar verdiependen spiegel,
zijn grooten hoed afgenomen, zat dus gelijk ik hem wat vroeger had gezien in het
journalisten-café. Dààr had ik hem beschouwd in zijn gesprek met den
dagblad-directeur, als een levens-verslagene, doch eene, wiens
onafhankelijkheids-zin geholpen door alkoholisme dat onverschillig maakt, zich
buiten de onmiddellijke bestaans-voorwaarden te houden wist; ik had hem echter
tevens mogen gadeslaan als iemand die waarlijk weet te heerschen uit naam van
den geest en aan den geest zijne zuiverste, zijne schoonste, wellicht zijn echtste
gedaante ontleende; hij was mij verschenen, eindelijk, in de cynisch-imponeerende
brutaliteit van zijne ondeugd, die aanvankelijk, en vóór ze werd een slavernij,
misschien niets anders was dan weêrstand aan den levens-last. Maar nú was het
oneindig treuriger: het was tragisch van treurigheid. Door het waas van den spiegel
en mijne myopie vergroot, geäureoleerd door het matte licht dat er achter weefde,
stond daar Pieter Meulewaeter's hoofd zóó verbijsterend-aantrekkelijk, dat ik nog
alleen dat hoofd zag. O, dit was de échte oppervlakte voor zulke ziel, de vlakke
verbeelding die in diepte groeit tot op den onmid-
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dellijk erkenden bodem!... Daar zijn gelaten die slechts onder lichamelijk geweld of
onder het eten opengaan; andere die zich alleen bij eigen betoog of onder het spel
in hunne waarheid vertoonen; vrouwen veranderen vaak van gezicht den nacht-zelf
dat haar de liefde wordt geopenbaard; de zuiveren belijdt men in het wezen van
hun slaap, beter nog dan wanneer zij bidden. Maar niets leek mij ooit
teisterend-oprecht en -welsprekend, met de wilde kracht haast van profeten-taal,
als, gespreid over zijne trekken, de treurigheid van Pieter Meulewaeter. Neen, neen,
dit was, door de klaarte der ruiten heen, geen vergezicht dat men terug-vond in de
eigen ervaring, hoe wrang deze wezen kon: deze treurigheid kende geen eind-punt,
hoe verstard nochtans in een versteende noodlottigheid, - het hoofd der Gorgô die
dagen om het gevoel harer onmacht zou hebben gehuild. Het ongewone, niet zeer
normale dezer nachtkroeg-atmospheer; mijne eigene prikkelbaarheid van neophiet
in een leven waar ik de moede drift nog niet meester van was: zij verstrekten aan
Pieter Meulewaeter's wezens-plooien en -hobbelen de absoluutheid van een
verrassend, en als gevreesd symbool. - Onder het schaarsche, zij-dunne en
droog-stijve haar was zijn zeer groot voorhoofd dubbel, verdeeld als eene borst,
beider zijde uitgegroeid tot de geboorte van een stompen, breeden hoorn. Slechts
één rimpel was daar tusschen in, vertikaal zwart van diepte, die nauwelijks
open-vouwde over de vlakke tafel van den boven-neus die, in zijn geheel lurvig,
eindigde in een zak. Ik zei reeds dat zijne oogen het dreigement inhielden van gele
onweders: zij waren vlak nochtans, schijf-vormig starend, bijzonder-groot binnen
een haast-volmaakten
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cirkel van bleeke, ondichte wimpers. Die oogen echter waren het niet, waren het
althans niet alléén, noch zijne invallende armoe-wangen die onderaan
drievoudig-loodrecht over het onderste kaak-been rimpelden, noch ook het wat
theatraal-slordige van zijn lange, schrale snor en den gepelden baard waar de
te-korte kin doorheen keek, die de definitieve teekening der geestelijke ellende in
dat gezicht hadden vastgeëtst: het was vooral zijn mond. - Pieter zat ineen-gezegen;
hij had genoeg gedronken om, beu, in de onmogelijkheid zijner zatheid de
onherroepelijkheid zijner ziels-miserie oog in oog aan te zien. Hij was geestig geweest
vandaag: alle anderen gemakkelijk de baas; hij had geld ontvangen, veel geld:
daareven had hij een tweede briefje van honderd frank gewisseld, alleen om ten
tweeden male eene consumptie van twee-frank-vijftig te vereffenen; hij had zich de
ultieme weelde gegund van eene vrouw: ook dát viel prachtig meê, zij was onnoozeler
dan een congregatie-meisje. En - ziedaar waar het op uitliep: zelfs zijn spot bedroog
hem niet meer, of wat zelf-compassie; nooit had hij dieper in zich-zelf gepeild. Zijn
mond vertoonde het zonder de minste dubbelzinnigheid, zonder iets vergoêlijkens:
de definitieve bitterheid van het ‘ken u-zelven’, aangedikt met de stroop van het
bedriegelijke ‘denk er om, wantrouwig te wezen’. En hij verwrong, die mond, onder
de zelf-bereide walg, maar de walg verstarde tot een grijns op die lippen, op die
alkohol-gezwollen lippen, die smaalden nóg, en reeds bibberden van rijzende, van
vervloekte onmachts-tranen... Kop van een Christus die niet meer in zich-zelf zou
gelooven; kop van een ontnuchterden Sater die er aan zou gaan denken op zijne
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machteloosheid eene ethiek te bouwen; ach neen: Pieter Meulewaeter, volstrekt
symbool van eene generatie, in al hare geledingen met kanker aangetast, die niet
kan twijfelen aan hare etterige vervloeiïng en zich herinnert, niet kàn dan zich
halsstarrig te herinneren, hoe blinkend-schoon hare bedoelingen waren en hoe edel
hare idealen, hoe zuiver en hoog hare liefde...
Ik had hem te lang zitten bestaren, dan dat hij, hoe apathiek ook, het ten langen
leste niet zou hebben gevoeld. Ik zag hoe de plots-gewekte aandacht hem
door-schokte, hoe zijn blik weêr als een bliksem flitste, dáár over dat spiegel-vlak.
Hij stond recht met overijling, knoopte bevend-onhandig zijn jas dicht, plantte zijn
hoed diep op zijn hoofd. - Daarop aarzelde hij een lange wijle, zijn rug naar mij
toegekeerd, en terwijl mijn eigen hart klopte tot in mijn keel. Waarna hij zich traag
ten halve omwendde, zijn slappen hoed lichtte, en mij een diepen groet gaf. Weêr
zag ik de schrale breedte van zijn rug, dien hij als met opzet tot driemaal toe
schok-schouderend bewoog. En daarna verdween hij met zijne verwonderde deerne.
Mijne makkers hadden hem niet opgemerkt. Gelukkig, vond ik, en wist niet waarom.
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II
Dat ik mij, na elf jaar, deze ontmoeting nog zoo goed herinner en in al hare
bijzonderheden, ligt aan den brief dien ik, niet zonder verbazing, eene week nadien
van Pieter Meulewaeter ontving. Ik heb hem bewaard. Hij luidt:
‘Geachte Heer van de Woestijne, ik bied u verontschuldigingen aan, en dit
verwondert u misschien minder dan mij. Ik ben ze u immers niet verplicht: ik heb
niet veel gedaan, dat u krenken kon; ik was u voor dezen, zelfs literair hoop ik, niet
zóó bekend, dan dat gij van mij buitenmatige beleefdheden verwacht zoudt hebben,
en ik ben uit den aard dier geringe bekendheid bescheiden genoeg om er u niet
mede te overladen; ik, van mijnentwege, kon wel eenige onrust gevoelen om
scrupules die weinig stroken met de me-zelf opgelegde rol van een eenzame, van
een soort, trouwens weinig-ascetischen en eerder sceptischen kluizenaar, die niets
dan aan zichzelf wil danken, en zich vooral de opmerkzaamheid wil sparen die hij
bij physische of geestelijke gesteltenis wekken mocht. Doch om dit laatste juist heb
ik mij de peni-
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tentie op te leggen, die ik bij deze doe: den dag onzer zeer vluchtige en door mij gelukkig! - nog ingekorte ontmoeting, ben ik me-zelf haast ontvlucht; gij zijt het,
half-onbewuste voorwendsel geweest - vrees niet: dit is geen verwijt -, van eene
tekortkoming tegenover me-zelf, die me spijt van den dag af dat ik u gezien heb en
die mij laat 'of men mij een lichaams-deel hadde uitgesneden, eene klier of zoo, die
ik wel missen kan, maar wier gemis ik zou voelen, niet te min, als eene hinderlijke
ijlte.
Dien dag was ik niet normaal. Niet hierom echter roep ik uwe goedertierenheid
in. Dat ik me-zelf aan drank en andere zwakheden te buiten ging, verontschuldigt
zich-zelf, moet ge weten. Daargelaten de ongewone, de voor mij ophitsende
omstandigheden waar ik mij in bevond, is daar immers de wetenschappelijke factor
der overerving en der opleiding, door deze omstandigheden uit zijn kuischen sluimer
gewekt. Dat ik de bevestiging ben van eene wet, kunt gij mij niet kwalijk nemen,
meneer van de Woestijne. Ik kan overigens buiten deze ironie om mij te verschoonen:
alkohol is, bij mijne vereenzaming waar hij toe meêhelpt, een te prachtig
exaltatie-middel dan dat ik er, boven alle gedachte aan excuus uit, aan verzaken
zou; terwijl de schijn der ontucht - gij zult hebben opgemerkt dat ik het bij schijn liet,
waarin ik misschien ongelijk had - profijtelijke gevolgen aan zelf-tucht en het meten
der eigen illusie-kracht hebben kan. Dit zijn dan ook hulp-middelen waar ik zelfs in
gewonen doen wel eens mijn toevlucht toe neem. Ik verontschuldig er mij niet om;
zelfs schaam ik er mij niet over, want ik heb ze noodig. Ik ben niet zeer sterk,
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moet ge weten; ik ken mij slechts déze sterkte toe: mijn gestaêgen zucht naar
zelf-kennis, en liefst de abruptste, en zelfs de vernederendste.
Dààraan dan heb ik dien namiddag onwillekeurig gezocht te ontsnappen: vergeef
het mij, waar ik voor me-zelf geene vergiffenis ken dan die zou kunnen voortspruiten
uit het feit, dat ik mijne aarzeling, toen ik op u wilde toetreden, op het gepaste
oogenblik dan toch heb weten te bemeesteren. Ik heb toen op het punt gestaan toe
te geven aan een slecht verzet der natuur; ik heb willen ontsnappen aan het eenige
wat ik nog bezit: de overwinning op mijne idealen. Gij weet dat in ieders leven een
oogenblik komt, dat hij over zich-zelf beschikt: te zwak om mijne levens-inzichten
aan de menigte, of zelfs maar aan eene élite op te dringen, heb ik me-zelf moreel
uitgekleed tot op het been, naaktheid die mij niet meer ontgoochelen zal, waarheid
zonder verdere illusie... Me-zelf te bezitten, al zou het bezit geheel negatief uitvallen.
Want dàt beteekent deze overwinning: de absoluutheid van het negatieve. Met de
slotsom dan dat ik niets beteeken? Ja-wel, maar den troost tevens dat ook de
anderen niets beteekenen, en dat de samenstelling van al dat onbeteekenende aan
hen nog geenszins eene beteekenis inhoudt. Daarom sluit ik mij op in mijn pure
ijlte, - met boven-gemelde exaltatie-middelen dan, die mij gelijk moeten geven. Een
hoogmoed? Neen: eene nederigheid. Want, daargelaten dat het een belachelijke
hoogmoed ware, deze die op onmacht berusten zou, - ik ben in niets satanisch,
geloof mij! -, zou hij de regressie tegenhouden naar het grondelijke, het oer-wezen
dat kost wat kost dient herwonnen wil men aan zich-zelf het weinige,
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maar nóódige bezitten, dat het leven verklaarbaar maakt en dragelijk. Gij zegt dat
zulke gronden aan zijn bestaan te geven van alle daad verwijdert. Maar mijne
werkelijkheid ruim voldoende gebleken, waarom dan nog gedongen naar de
vermeerderende daad? - Ik streef nog slechts naar de perfectie mijner nederigheid,
meneer van de Woestijne: het heeft mij opgelegd, welke aandrang mij ook een
oogenblik verleidde, van eene nadere kennis-making met u af te zien.
En nochtans hadde ik u willen zeggen dat...’
Volgden eenige complimenten vol schrander en gevoelig doorzicht over mijne
verzen, te vleiënd echter om hier te worden overgeschreven. Waarop de brief met
banale, doch naar me scheen nog ingetoomde beleefdheids-formules sloot.
- Moet ik zeggen dat hij mij, na de aanvankelijke verwondering, ergeren ging?
Pieter Meulewaeter bood mij verontschuldigingen aan. Waarover? Niet om hetdel
misselijke in zijn gedrag: hij wierp het mij toe als eene bravade. Niet om zijn gebrek
aan hoffelijkheid: hij maakte mij duidelijk dat ik daar voor nu en altijd een kruis kon
over maken. Neen, hij verontschuldigde zich alleen, in zijne vrij-duistere, misschien
voorbedachte vreemdheid, om het feit, dat hij zich een enkel oogenblik, waarschijnlijk
bij het verlaten der ‘Old Curiosity Shop’, tot mij aangetrokken had gevoeld, en zag
het beleedigende dat voor mij in zulke excuses liggen kon over het hoofd, om uit te
pakken met naïeve verjaarde theorieën waar ik trouwens onverschillig aan blijven
moest, zoolang hij in zijne opzettelijke en halsstarrige afzondering tegenover mij
volhardde.
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Zij waren dus niets, zijne excuses, dan een voorwendsel om... mij te schrijven, langs
geestelijke omwegen te onoprecht om mij lief te wezen. - Hoe, deze kluizenaar
zooals hij zich noemde, had dan toch ook nog behoefte, na jaren afwezigheid, aan
een publiek?; deze literator die zich-zelf begraven had ten aanzien van allen die
aan lof of blaam in hem belang hadden gesteld, zou niets wezen dan een levende
doode?; ook hem zou zelf-schouw niets zijn dan aanleiding tot schrijverij? - Ik weet
bij ervaring wat zulke zelf-schouw bij letterkundigen doorgaans aan bedoelingen en
uitwerksels inhoudt: blijft hij niet onder-bewust en naief om zeer ongedwongen zijn
uitweg te vinden in lyrisme, dan kan hij alleen nog wezen de ziekte der
zelf-overschatting, of, op zijn best, de zucht om zich te denken zooals men eigenlijk
wel wezen wou. Men ontdekt zich geestelijke gebreken: interpreteert men ze niet
als deugden, waant men zich bij voorbeeld niet een Flaubert omdat men in de
scheppings-weeën de eigen machteloosheid geeuwen of grijnzen voelt, dan wil men
van zijne sentimentaliteit cynisme maken, of omgekeerd. In Meulewaeter's geval
nu was mij vooral onhebbelijk dat hij zijn zelf-schouw tot eene afschuwelijke pose
had verheven, zin-ledig want leelijk en onnoodig (hij was interessanter zonder dàt),
tergend door hare grofheid, onmannelijk-laf als alle koketterie. - Toen ik ten derden
male zijn brief herlas, werd mijne ergernis zelfs een soort walg: deze Pieter
Meulewaeter was met al zijne philosophie blijven steken op het punt van den weg,
waar zijne vrienden hem, ruim tien jaar vroeger, hadden achter-gelaten; nog ploeterde
hij in een nihilisme dat ons, te dien tijde, als een weldadige kritiek,

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

847
niets dan een prikkel was geweest tot meer-opbouwende daden; wij waren immers
te gezond om het immoreele van het alleen-afbreken niet in te zien. Hem echter
was, zooals dit verloopen moét, bij overtollig gebruik de prikkel een gif geworden.
Wel zal ook hij de gapende ijlte van het stets-verneinen hebben ingezien; maar
neemt hij er thans de minste hoeveelheid van tot zich, (om het aldus uit te drukken),
dan vertoont hij symptomen van anaphylactischen aard. Ons vroeger anarchisme
was ons niets meer dan eene waarschuwing tegen burgerlijke toegevingen: bij hem
werkt het nog steeds en onmiddellijk homoeopathisch; het hitst zijne
vernietigings-razernij aan en zie - hij betoont er zich fier om. Ik, die zeven of acht
jaar jonger was dan hij en wien 't leven reeds toen als nu nog geen zin heeft dan in
de schepping, en die geen scheppen zien kan in de analysis, in de catalogiseering
der levens-bestanddeelen, niet meer dan dat de kennis der vruchten van een boom
't vermogen schenken zou om eigen-machtig zulke vruchten voort te brengen (alle
scheppen is argeloos, en ik kan mij God nauwelijks anders dan argeloos voorstellen:
anders een toets-steen voor menschelijke ironie), - ik meer dan wie moest mij door
Meulewaeter's uitingen gekrenkt voelen, er mij om belgen als een geloovige om
spot met zijn geloof. Deze melaatsche die zijne wonden blakert in de zon als
blinkende voorbeelden, hij vervulde mij met schrik en afkeer...
- Hij zou mij weldra met medelijden vervullen. Ik moet zeggen dat mijne ergernis,
bij verder nadenken over het geval, van lieverlede eene knagende onrust was
geworden. Het spreekt van-zelf - mijn gezond verstand

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

848
won dit weldra op den onderganen aanstoot, - dat Pieter Meulewaeter te goeder
trouw was. Hij dàcht werkelijk wat hij zei. Hij werd er niet te sympathieker om; wél
echter belangwekkender, en het is mijne zwakheid dat ik er hem beklagenswaardig
om vinden ging. De ziekte niet gefingeerd, wekte zij zorg. Ik ben geen dokter: het
benam mij de objectiviteit van bloot de vaststelling. Ik ben ook geen voldoende
psycholoog om voor de geesteskrankheid de genezende afleiding te zien: het
vermeerderde mijne onmachtige zelf-bezwaren. - Eenmaal toegegeven dat
Meulewaeter niet teerde op een waan (weldra was ik aan de fout toe, zijne
oprechtheid met de realiteit der kwaal als onbetwijfelbaar te identificeeren), volgde
daaruit dat zijn brief niet als louter literatuur te beschouwen was. Die brief was,
eenvoudig, eene belijdenis. Door niets, weliswaar, en allerminst door mij uitgelokt,
en... het maakte mij niet weinig verlegen. Wààr immers een vertrouwen aan toe te
schrijven, dat op niets berustte en door Pieter zelf als overbodig was afgewezen?
De drang echter dat hij spréken zou, en zelfs tot een onbekende;... schreef hij-zelf
niet: ‘ik ben niet zeer sterk’; riep hij zelf niet, vast onbedacht, mijne goedertierenheid
in? Het maakte mij uitermate perplex, verleidde mij tot romantische bouwsels die ik
in spijt weêr afbrak, ongeduldig om de beteekenis die ik hechtte aan een ongezonde,
abnormale, bij nature beschadigde... Maar dat juist: het afwijkende en getareerde,
dat trouwens lang geen afzonderlijk geval was; hem verhief, haast, tot een
archetype...
- Tot mijne zeer groote verwondering kwam kort daarop Pieter Meulewaeter-zelf
mij bezoeken. Ik woonde
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te dien tijde in een groot, oud huis, even buiten de Brusselsche suburbs, in een stuk
park vol verwrongen of verloomde boomen, naast de oneindelijkheid van een vijver.
Dien dag druilde een stoffige mot-regen in trage vegen over den vijver onder een
hemel van onwezenlijk wasgrijs. Mijn kromme treur-wilg blonk zwart; de
schorsscheuren van een te allen kanten geknotten acacia leekten als wonden; twee
hooge kastanjelaren rezen roerloosrecht uit water-bepoederde heesters, en strekten
hunne takken als biddende armen uit. Het was het late najaar. - Ik ontving Pieter in
een verandah die ruischte van den regen: een klein, zoet-eentonig gerucht; de
overige plaatsen van het huis waren, docht mij, te donker in dezen naderenden
avond, en er licht aan te steken ware eene schennis geweest, tegen den tijd, de
atmospheer, ik zei haast: de stemming, eene fout. (Ik voelde dat toen met eene
zekere gejaagdheid.) Ik weet nog zeer goed: wij zaten op stijve stoelen aan eene
gebrekkelijke tuintafel, midden in knarsend-droge wingerd-blaêren, en het kwam
mij op dat oogenblik voor, dat ik waarlijk betere meubelen hadde mogen hebben.
Pieter - het viel mijn schroomvallig onderzoek onmiddellijk en als verlossend op had niet gedronken; ik bood hem een glas wijn aan, dat hij weigerde, tot tweemaal
toe. Zijne kleêren waren dof en zindelijk, uitgestreken ook, scheen het mij. Hij gaf
een voorwendsel aan voor zijn bezoek, dat ik met groote haast afsloeg; het zal
trouwens niet veel beteekend hebben: ik ben het geheel vergeten. Over zijn brief
sprak hij niet, en ik-zelf was er waarlijk bang voor dat hij het wél zou doen. Ik had
in die dagen te veel en te tegenstrijdig over hem nagedacht, om thans luchtig te
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kunnen praten. Hij deed het even-weinig: misschien had ook hij veel nagedacht.
Het gesprek wilde dan ook niet vlotten. Ik moest voorkomen dat Pieter er zou uit
zien als een boeteling: hij echter deed eveneens zijn best om zeer ongedwongen
te doen. Wij doorzagen elkanders spel zeer goed, maar deden natuurlijk alsof wij
níet speelden. Onze dubbelzinnigheid was vol zoeten mistroost. Het regende buiten.
Het was nogal zoel in deze matglazen verandah. Pieter bezag heel lang een
wingerdblad dat bruin en verkreukeld was als een bedelend mummie-handje. Ik heb
er ook naar gekeken. Dan is hij ineens heen gegaan, na een tijd die vanwege beider
bedremmeldheid niet goed te beramen is. Wat was hij eigenlijk komen doen? Er
draalde eene aarzeling in zijn handdruk en in zijn afscheids-woord, of hij iets vergeten
had of geniepig achterliet. Er bleef inderdaad eene onaangename ijlte achter...
Het was het begin van onze vreemde vriendschap. Meer of min toevallig, soms
met de koppigheid van iets noodzakelijks ook, ontmoette ik hem nog enkele keeren
in stad: hij was een zeer anoniem medewerker, met zeer onverschillige
compilatie-artikels, aan enkele bladen, ook Fransche: met vertaal-werk, zijne karige,
anderen zorgvuldig-verzwegen brood-winning. Eén enkel maal nog zag ik hem in
‘trance’; in de pijnlijke, ik merkte wel: zeldzame, onnatuurlijkheid van bij onze eerste
ontmoeting; dien dag klampte hij zich aan mij vast als een drenkeling, maar een
drenkeling die vol sarcasme spotten zou om zijn hachelijken toestand. Weêr vervulde
hij mij met ondragelijken afkeer. Maar al de andere keeren was hij zacht hoe dan
eenigs-zins stug, zoet bij oogenblikken als
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een ziek kind, met iets nadrukkelijks zelfs in die zoetheid; en dan weêr afgetrokken
achter dikke rook-wolken die hem ook moreel schenen te moeten verbergen.
- Moet ik zeggen dat deze vriendschap mij eerst onzeker liet op het vreezende
en verdedigende af? Pieter Meulewaeter, dit was mij nu duidelijk, ook uit reeds dien
eersten brief, had aan die vriendschap eene behoefte, en misschien was dit hem
bij onze aanvankelijke ontmoeting geopenbaard. Eene naïefheid dan, ik herhaal:
eene impulsiviteit van zijnent-wege, die mij weldra maar half meer verwonderde:
onder het masker zijner rede had hij eene frischheid van gemoed behouden, het
onbeholpen-kinderlijke waar ik het daareven over had, waar mijn eigen gemoed mij
leelijk verdord bij leek. Dit werd mij in deze vriendschap duidelijk. Al was ik toen nog
maar in de tweede helft der twintig, toch kwam ik mij voor, den tijd der vriendschap
reeds voorbij te zijn: sedert jaren had ik geen echten vriend meer gehad. Vriendschap
is mij trouwens eene jeugd-passie, als liefde. Als liefde vlamt zij slechts één enkel
maal in vol, zelf-gevoed, zelf-verterend vuur op. Al wat daar nog aan
aanhankelijkheden op volgen kan, jaagt en leeft nog slechts op herinneringen; wij
zoeken ons-zelf terug, wij maken onszelven wijs te herleven de eerste, offerende
gretigheid: het is er helaas slechts het na-gevoel van, waar ik mij niet tevreden meê
kan stellen, omdat ik weet dat mij geen genot meer wacht dan van bijkomstigheden,
- en al de rest is smart en foltering... Is daar nog een ander soort vriendschap? Dit
zal wel wezen: de getuigenissen zijn te talrijk dan dat ik ze wraken zou. En was
Meulewaeter in de jaren reeds, dat vriendschap meer... platonisch kan

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

852
wezen? Was hij mijn meerdere aan gevoels-vermogens; bezat hij de zeldzame
uitstekendheid die La Bruyère voor vriendschap eischt, en meer toegevendheid dan
deze moralist den vriend toeschrijft; of eenvoudiger: is zijne ziel van zulken hoogen
en fijnen aard dat zij zich tot maagdschap toe te vernieuwen weet telkens als zij de
nadering gevoelt van eene hartstocht-herhaling?... Eens, veel later, toen niets meer
tusschen ons eene kalme overgave nog storen kon en ook hij aan mij niet meer
twijfelen mocht, zeide hij mij: ‘Zelfs de blindste maden vinden het wijfje waar zij
liefde meê plegen zullen.’ Ik weet niet in hoeverre hij hierin tegen de
wetenschappelijke waarheid zondigde; ik weet alleen: als zulke maden volgde hij,
onvermijdelijk meestal, zijn instinct waar het ging om de zaken des gevoels (en
herleidde hij denken niet dikwijls tot gevoel?), en hij wist het zóó goed dat heel zijn
leven een reageeren is geweest tegen wat hij noemde de noodlottige toevalligheid.
Het beliefde hem met teeder welgevallen te verklaren dat dit instinct hem slechts in
twee gevallen niet bedrogen had: bij zijn kind en - bij mij. Ik gevoel eenige wroeging
om dien lof: hij streelt in mij de ijdelheid, die men op lateren leeftijd van minnarijtjes
ondervindt, en dat spijt mij; ik beschuldig mij verder bij Meulewaeter wispelturigheid
te hebben gevreesd, en, (wat veel erger is), hoewel trouw uit al mijne macht, zijne
vriendschap nooit naar hare goddelijke waarde te hebben kunnen beantwoorden.
Van dat goddelijk-kiesche droeg hij den schoonen schroom: heeft hij niet geaarzeld
mij zijne plots-gerezen genegenheid toe te dragen - mijn werk, verklaarde hij mij
later, had ze voorbereid, en het is mijne eenige fier-
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heid om dat werk -, in de openbaring ervan heeft hij niet dan met kuische
terug-houding gehandeld. Zijn eerste brief toonde hem mij in een houding die, helaas
oprecht, voor hem echter niet voordeelig was; zijn eerste bezoek leek mij nóg
dubbelzinniger: in beide gevallen verborg hij zich, hij die het allerschoonste te
vertoonen mocht. Eerst onder het bezoek dat ik hem op mijne beurt bracht in het
huis dat hij bewoonde op den Brabantschen buiten, ontsluiërde hij van zijn innerlijk
wezen genoeg, zij het dan nog met iets als maagdelijke, met eene schichtige
terughouding, om het mij innig-sympathiek te maken.
Het was in den zomer van het op vorige gebeurtenissen volgende jaar, den tienden
Juli 1907 (ik teeken den datum op omdat hij een mijlpaal is in het verhaal der verder
door Meulewaeter meêgedeelde levens-omstandigheden; wil hier tevens nogmaals
doen opmerken, dat ik alleen het essentiëele navertel, ook van deze ontmoeting:
het belang ervan vergoede wat er aan droogs, hortends en wellicht
onsamenhangends in mijn relaas moge tegenstaan).
- Mijn gewone haast die mij drijft tot wanordelijkheden, of eene buitengewone
drukte in mijne journalisten-bezigheid was schuld, dat ik den trein miste, die mij in
't uiterste Westen van Brabant aanbrengen moest. Het speet mij: ik wist Pieter
Meulewaeter zeer spoedig gekrenkt, hetgeen hem onafweerbaar-verdrietig te
stemmen pleegt; tevens uiterst punctuëel niettegenstaande zijne uiterlijke slordigheid.
Toch won ik er bij - men vergeve mij dit egoïsme -, hem langs eene nieuwe, voor
mij zeer-vereerende zijde te leeren kennen: ik zag aan hem,
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één korte wijle, het gebaar, den oog-opslag, den plotsen blos, de ingetoomdheid
daarna die perelt in bloed op de lip eener maagd, die men op dát oogenblik gevoelt
te zullen beminnen. Ja, het is op de minuut van het stappen uit het roet-vette, het
hoestende en sukkelige stoom-trammetje, hetwelk mij, drie uur te laat helaas, ter
bestemming aanvoerde, dat mij mijn plicht, en die mij grondelijk ontroerde, tegenover
Pieter Meulewaeter als een gebod voor heel mijn leven duidelijk werd. Wat daarbij
gebeurde aan wonderlijks? Niets; alleen wat ik las op Pieter's zoo expressieve
gelaat: een plots verlosten angst, een kinderlijke vreugd die tranen als sterrekens
opdreef naar zijne troebele oogen, en tevens de verstrakkende aarzeling eener
schuchterheid die mij ineens al het cynisme, al de invretende spot, al de ploegende
bitterheid vergeten deed die ik er vroeger in geboetseerd had gezien.
- ‘Ik vreesde dat gij niet meer komen zoudt,’ zei hij stil-innig, diep-zuchtend als
voor zich-zelf, terwijl hij mijne hand langer drukte dan naar gewoonte, hij die het,
beteekenis-vol, met opzettelijke beslistheid pleegt te doen. - ‘Ik had u moeten
telegrafeeren; vergeef mij,’ zei ik met echt leed-wezen. - ‘Gij zijt er nu zélf,’
antwoordde hij met warme trouw-hartigheid, ‘en wint erbij, niet op het middag-maal
te zullen moeten wachten.’
Wij liepen een hobbelig kasseitje langs dat steeg tusschen blinkend-groene beeten,
grijzende en vlug-ruischende haver, de roodende, vierkant-begraande aren van
zware tarwe.
- ‘Dáár, op den heuvel, woon ik,’ wees mij met eene naïeve voldaanheid Pieter
Meulewaeter. ‘Het land is hier schoon, nietwaar?’ en zijne hand ging in een breed
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gebaar van een eenzaam-wiekenden molen naar laag- en wonnig-bevrachte
boomgaarden, waar-over heen een zondoorzegen lucht, in egale pulvering zijne
hooge vlakte breidde. Ik knikte; ik genoot met de onmiddellijkheid die de buiten mij
te gunnen pleegt; voor het eerst, als het ware, kon ik mij in de aanwezigheid van
Pieter Meulewaeter zonder den minsten angst en haast zonder nieuwsgierigheid
gevoelen. - De weg werd steiler en smaller, tusschen dichtere behuizing en zwaarder
loover, dat over hagen en lage tuin-muren hing. - ‘Dààr!’, zei hij, en eenigszins
hijgend, ik tevens met de voldoening eener ontdekking, stonden wij op eene
vierkante, met breede, gestuikte, zéér-propere, slaap-rustige woningen omzette
plaats zonder boomen, waar door malsch en lazuren gras straal-gewijze paden
gesleten waren naar de onderscheiden drempels toe en de zwart-opene deuren. ‘Daar!’: het was van de huizen het hoogste, het meest-verweerde ook. De okerige
kalk schilferde er over blauwige onder-lagen; de deur vol verf-blazen stond retig en
onder-aan beknabbeld van vocht en vermolming; maar midden-in blonk er,
reusachtig, een koperen appel als tot geweldig goud gepoetst.
- ‘Gij zijt thuis,’ meende Pieter, wel wat ceremoniëus, die zijn hoed afnam of hij
andermans woning betrad. Hij leidde mij binnen in eene ruime kamer waar de tafel
reeds stond aangerecht. Het leek wel een vertrek uit de jaren vijftig, de zit-kamer
gelijk onze groot-ouders ze zich wenschten en die óns bevreemdt door hare, deels
kinderlijk-beminnelijke, deels inhoudloos-gezwollen deftigheid. Op het botermelk-wit
van een schimmelig behang-papier waar, tusschen eindeloos-rechte strepen da-
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nigbleek goud, overhandsche lauwer-kransen en preutsch-gestyleerde leliebloemen
van zelfde kleurloosheid eene anemieke staatsie teekenden, vertoonden in
gebruind-gulden ovalen lithographische portretten eene reeks notarislijkende
bourgeois met hoog-gewelfde boven-lip, gesteven kuif en dikke harigheid die kroop
als rupsen bezijden platte ooren. Op het zwarte marmer van het schouw-blad verhief
zich, schemerig weêrkaatst in den vliegen-bezochten spiegel, eene Empire-pendule
in de gedaante van een overstolpt Dorisch tempelken, waar-boven, buiten alle
proportie, een opgezet note-krakerken geduldig het roode haar van zijn
hoog-gerechten pluimstaart te verliezen zat, tusschen de overwelvende pauweveêren
en Judaspenningen, gerezen uit de open-kelkende, wit-porseleinen vazen met
gouden randen die de pendule flankeerden. Er was ook, beider-zijde den haard,
eene blauw-glimmende mahonie-houten commode: deze van rechts vertoonde, in
ronde opgesteld, een koffie-servies dat, even-eens van melk-wit porselein, op elk
kopje pronkte met zin-rijke deviezen. Op de andere ontsteeg eener champagne-fluit
de rankheid van een lelie-tak vóór een Lieve-Vrouw-beeld waar een lapis-lazulieten
pater-noster zijne beiëren om bond; twee goud-porseleinen urnen hielden ernaast
de wacht, die vooraan in felle kleuren de verbeelding toonden, de eene van de
Verkondiging, de andere van de Visitatie, onder een stijve stoffigheid van percalen
ruikertjes asters en boter-bloemen. Tusschen de twee ramen eindelijk, donkerde
diep het hooge vlak van een penant-spiegel; waar het daarbij-hoorende, krompootige
tafeltje, als Atlas, torste een wereld-bol. En dit alles deed beschromend en tevens
lach-wekkend aan. Behalve dan enkele vroeg-im-
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pressionistische schilderijtjes van meesters-geworden tijdgenooten, die, hier en
daar tusschen de familie-portretten in, hoogst-onwelvoeglijk schenen te schateren.
Pieter wees me mijne plaats aan tafel, en, met een rond gebaar: ‘Ge ziet,’ zei hij,
te ernstig dan dat hij het niet ironisch zou hebben bedoeld (op dat oogenblik althans
dacht mij aldus), ‘ge ziet dat ik midden in de traditie leef, en zelfs de engste: de
familie-traditie, deze der “sociale cel”. Eigenlijk heb ik alles geërfd van eene oude
tante, huis en al: het heeft echter heel wat bijgedragen tot mijn opvoeding, tot wat
er stevigs is aan mij. Wat hier van mij alléén is, die dingetjes van Claus en anderen,
het zijn maar... schetsen’;
en, terwijl eene oude meid met knorrig gezicht de soep aandroeg: ‘Ge zult mijne
vrouw moeten excuseeren: zij is afwezig. Laat ik u trouwens eens voor altijd
verwittigen: gij zult haar hier niet dikwijls ontmoeten, vrees ik. Wat wilt gij?: mijne
vrienden kunnen de hare niet worden: dat staat bij haar onverstoorbaar vast. Wij
zijn zeer onderscheiden van aard, mijne vrouw en ik; zij heeft een groot geloof in
haar-zelf, terwijl ik... Ziet gij, zij geeft gaarne toe aan haar daimoon, die van gulle
en franke zeden is; ik - ik ben feitelijk in eeuwig gevecht met den Engel...’
Hij had het gezeid met luchtigheid, maar de rechte plooi in zijn voorhoofd was
meteen diep en zwart tusschen een dikken dubbelen barm komen te staan van
kommer. Hij zweeg een tijdje, mijmerend. Ging toen haastig lepelen in zijn bord.
Hij at vlug: het gaf mij eenige moeite om hem met de passende beleefdheid bij
te houden. Spreken deed hij
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ook niet meer, dan toen wij geheel klaar waren. Ook ik vermeed de stilte te verbreken,
zelfs bij het wachten tusschen de schotels in. Dan gaapte eene aarzeling in het
midden van ons beiden, een sloot van nogal troebele aarzeling waarbij ik den angst
gevoelde dat Meulewaeter mij weder vreemd ging worden. Maar, al was deze
blijkbaar niet gansch op zijn gemak, ik las, eenigs-zins geruststellend, eene vrome
waardigheid over zijn gelaat, die dieper en strakker werd naar het maal vorderde.
Toen het nagenoeg was afgeloopen - hij verwijlde weinig bij het na-gerecht -, stond
hij met beslistheid recht, zei:
- ‘Als ge het goed vindt, zullen wij ons sigaar in den tuin gaan rooken,’ en liep mij
haastig voor door de galmende gang vol keuken-geruchten en het babbelende
stemmeken van een kind.
Onze nogal vlugge passen maten het smalle pad tusschen wit-groene salade,
voorbij loof-omwonden boonestaken en het week-wapperende blaêre- en
bloeme-gespeel om erwte-rijs. De roô-koolen kronkelden breede kreukel-versierselen
om den ronden bol die zich strak-ribbig midden-in aan 't uitzetten was, terwijl ernaast
de tabakstengels rezen uit de open-zijging van hare lange blaêren. Boven ons hoofd
danste schilferend de zon op de wiebeling van het geblaêrt der enkele fruit-boomen,
waar reeds zwaar-onroerend de vruchten in hingen met hare matte klaarten. Zoo
kwamen wij tot aan het uiterste einde van deze tuin-strook, aldaar aardappel-struiken
blauwig te verstoffen stonden. Hier hield Pieter mij staan, en als mijmerend: ‘Ik vrees
dat zij de plaag krijgen,’ meende hij; ‘het heeft te veel geregend in de laatste weken.’
En dan, ineens, zonder overgang, zijne oogen strak maar
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troebel in de mijne: ‘Weet gij dat het vandaag juist negen maand is dat wij elkander
voor het eerst hebben ontmoet? Wat... moet daaruit geboren worden?’ Hij zei het
stiller en haast beschaamd, toch met eene vreemde opzettelijkheid, die mij
onmiddellijk als een openbaring zijne aarzelende houding van aan tafel verklaarde.
Het verontrustte mij dermate, dat het zijne kuische vreugde van toen hij mij was
komen afhalen onoprecht deed schijnen, en mij wrevelige spijt gaf om de eigen
overgave. Het zonderlinge gezegde deed mij aan, of Pieter mij in een soort valstrik
gelokt had. Mijne vriendschap verschrompelde onaangenaam: ik deed het ongraag,
maar - zag mij genoopt eene gemoeds-onafhankelijkheid terug te nemen, die ik (ik
overdreef, geprikkeld door Pieters ingehouden opgewondenheid) die ik te gulhartig
prijs-gegeven had. Men vergeve het mij: ik dwong mij tot een bij mij maar al te
natuurlijk egoïsme. Teekende het zich in stugheid af op mijn gelaat?: Pieter zag mij
weêr aan, maar met gansch andere oogen. ‘Neem het mij niet kwalijk,’ sprak hij dof, ‘maar ik had mij van dezen dag waarlijk
heel veel voorgesteld.’
Ik begreep dat ik hem al te ras veroordeeld had. Dit was alles zoo heel vlug
gegaan, trouwens, of wij plots in een put waren gevallen. Het leek mij of ik daar ook
mijn deel schuld in had, en de redding op mij moest nemen: Pieter zag er nu plots
een oud, versleten, machteloos, werkelijk hulp-behoevend man uit. Waarlijk-ontroerd,
reikte ik hem mijne hand, die hij eenigen tijd in de zijne hield. - ‘Waarom zou deze
dag niet wezen wat hij zijn moet?’, vroeg ik, beducht voor storende woorden; ‘ligt
het aan mij?’
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Hij schudde zacht het hoofd, en glimlachte. - ‘Ik ben zéér onhandig,’ meende hij.
- ‘Gij zijt van nature schuchter,’ antwoordde ik, ‘en zwijgt daarenboven te vaak en
te veel om uw gevoels-nooden zoo maar luchtig met woorden te kunnen omwikkelen.
Maar ik heb te grooten eerbied voor uwe pudeur, zie er te zeer een teeken in van...’
- ‘Een teeken, hetzij van gemoeds-ontaarding, hetzij van zedelijke uitsluiting: van
eene ziekte of van een straf; van beide samen misschien,’ sprak hij, zich-zelf in
strengheid weer volkomen meester. ‘Gij moet dat niet vergoêlijken: ik ken me-zelf
genoeg, mijn beste vriend.’
En toen, haast stamelend:
- ‘Ik ken me-zelf vooral in mijne zwakheid der laatste maanden, dier laatste...
negen maanden; ik heb geëindigd met er aan toe te geven, eerst als uit een geestelijk
experiment, en vooral wanneer ik heb ingezien dat mijne behoefte aan een vriend
allicht niet anders was dan de noodwendigheid eener biecht, die van-zelf hare
penitentie meê zou brengen. Ja, ik ben weêr toe gaan geven aan zulk katholiek
atavisme (hij sloot een wijl zijne oogen) en verwacht met betrouwen haast, met den
huiver althans eener hoop, - ik verwacht de verlichting eener penitentie. Wilt gíj mij
die opleggen?’
Ik maakte, met een onbewusten schrik, een afweer-gebaar. Hij onderbrak het
haastig:
‘Vrees niet: ik bedoel alleen, kunt gij mij een biecht-vader zijn?’
En met nieuwe wrangheid:
‘Voor de penitentie kan ik inderdaad zelf wel zorgen.’
Ik antwoordde, na een tijd die de ijlte van mijne bedremmeldheid verdiepte:
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- ‘Mijn vriend, waarom deze eeuwige bitterheid? Moet ik dan waarlijk gelooven dat
gij mij nóg niet vertrouwt?’
Ditmaal was ik het, die hierbij te ver ging: Pieter zag mij spijtig, haast smartelijk
aan. - Waarna, wrevelig: ‘Zoo schieten wij nooit op,’ zei hij, en zelf-verwijtend:
‘Waarom ook al dat opzet, al dien omhaal? - Kom, laat ons maar weêr in huis gaan.’
Hij leidde mij ditmaal eene achterkamer binnen, die mij evenals de eetzaal, trof
door hare netheid, hare orde, hare zindelijkheid die van koud water den goeden
geur had. Waar wel-gestelden, goed-doorvoeden niet zelden eene rommelig-volle
verblijfplaats bevolken die ruikt in alle hoeken naar droog, worm-stekig kurk, is het
deel der armen vaak eene regelmatigheid, die, hoe schraal ook, klaar is en stijl-vol:
glans der spaarzaamheid die weldadig aandoen zou, werd men er echter niet aldra
de leêgte van gewaar, die al te zeer duidt op zorgelijkheid. Aldus deze kamer,
eveneens ouwerwetsch gemeubileerd, en die waarlijk al te hol klonk, toen Pieter,
die mijne gêne zag bij deze arme orde, sprak, met een nadruk die onwillekeurig
weêr de voorbereiding verried, de vooropgezetheid die hem gevangen hield: ‘Dit is
mijn werk. Glimlach niet, Karel: ik heb het aldus bedoeld; het is mijn wil dat het aldus
zou wezen: geen artistiek “beau désordre”; de onrust niet van al uw modern gedoe:
de soliedheid alleen van het van-ouds vertrouwde, behandeld met de poets-grage
liefde van geslachten, naar den eisch van eene gezonde gezelligheid. Die orde is
mijn grootste nood. Want... zie maar!’
Hij had, eenigs-zins theatraal, eene deur open-gegooid,
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deze van blijkbaar zijn werk-vertrek. Hij lachte luid nu, te joviaal dan dat het echt
zou zijn geweest: ‘Ja ja, zie maar! o, Ik beken het, van nature bezit ik den geest niet
van een Goethe of van een Leonardo!’
En inderdaad, dat enge kamertje met vele vensterramen zonder gordijnen,
vertoonde, onder den aanslag van al te wit licht, een warre-boel, eene zolderigheid,
die als eene weêr-wraak aandeed op de moedwillige regelmaat van de andere
vertrekken. Eene lange, wit-houten inkt-bevlekte plank dwarste van muur tot muur
de kamer, onder het venster dat er den geheelen achterwand van innam: zij was
de werk-tafel, droeg door mekaêr de lamp, den inkt-koker, een stel doorrookte pijpen,
lag vol dooreen-gegooide papieren, vertoonde als hoekige, lomp-gestuikte
Babel-torens de opblokking van woorden-boeken, de overhellende stapels van
stof-wazemende brochures. Zelfde stapels vulden de kamer-hoeken, schuinden
langs het gescheurde beschot-papier, rezen op het schouw-blad naast eene ledige
flesch en een glas waar een bodemken wijn in te dikken stond. Zij waggelden (want
dit was blijkbaar ook Pieter's slaap-vertrek), tegen de schrale pooten van een
arm-zalig ijzeren beddeken met een verkleurd-katoenen sprei toegedekt, Zij dreigden
met vallen overal waar men heen zag, precair samen-gehouden, scheen het wel,
door de bewegende webben die spinnen er tusschenin geweven hadden. En de
laag grijs pluis die erover vlokte toonde aan dat zij niet dikwijls werden verstoord. Tegen het bloemig en verschoten behangsel hing niets dan een onnoozel
wijwater-vaatje zonder anderen inhoud dan een zwart pulver-korstje. Een portretje
van Stirner - een leelijke, sproetige zinco, - was er
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naast geplakt, terwijl boven de deur aan een eindje touw het gipsen afgietsel hing
van een Byzantijnschen Christus-kop, zóó dubbel-zinnig, dat men niet zeggen kon
of hij grijnsde dan wel spotte. Dat was de eenige versiering; neen: er was nog eene
groote, roode roos die, wijd-open zijgend, haar stengel baadde in den wasch-kom
vol water.
- ‘Neen, ik bezit den geest niet van Goethe: hij pleegde liever onrecht dan de orde
verstoord te zien,’ vervolgde Pieter, ditmaal haast met neêrslachtigheid; en stiller,
met de aarzeling die deze tegenspraak van zichzelf meêbracht, ‘En... wat vermag
de goede wil, als de geest afwezig is?...’
Hij ging op zijn kriepend beddeken zitten, wees mij den hard-houten stoel aan
zijn werk-tafél, duwde beiderzijds zijne vuisten in de dekens. Hij zuchtte,
schokschouderde. - ‘Ik ben eigenlijk nergens thuis, dan hier,’ zei hij. ‘Ik heb daar-even
gesproken van gezelligheid: feitelijk lieg ik me die zelf voor, vind ik ze nergens, zelfs hier niet in mijne natuurlijke ordeloosheid,’ en smalend: ‘als men eene vrouw
heeft als de mijne!’ Hij wachtte even, als verschrikt over die uitlating; meende er
dan aan toe te moeten voegen: ‘Het spijt mij.’ Maar het klonk bijna komisch.
Dat komische ging weldra, verstard als een masker, angst-wekkend grijnzen in
het zwijgen, dat thans een lange wijle volgde. Pieter's aangezicht, daar op zijn bed,
had trouwens eene uitdrukking gekregen, die voor mij uiterst-pijnlijk was. Te denken
aan zijn vrouw, in verband met zijn arm huishouden dat hem zoo veel zorg kostte;
misschien de wrevel ook dat hij mij nu zijn
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innigste wezen wat al te openlijk had onthuld, vervulden hem blijkbaar met een soort
vreesachtige woede. Toen hij mij onderop bezien had, werd die woede eene
verlegenheid in al de vertrekkingen van zijne gelaats-spieren. Verlegen was ik
eveneens geworden, nu ik een dieperen blik in de rampzalige ziel kreeg van mijn
vriend. Mijn stand-punt tegenover hem werd uiterst kiesch: zijne bedoeling, gansch
den namiddag reeds, en misschien sedert maanden, was blijkbaar, dat hij met mij
tot de uiterste vertrouwelijkheid gaan zou. Hij wilde me niets meer verbergen: mij
hier in zijn vreemd studie-vertrek te hebben binnen-gebracht, het was of hij zich
plots de kleêren van het lijf had gescheurd na mij eerst zorgvuldig zijne garde-robe
te hebben getoond, ik bedoel: al de middelen waarmede hij zijne moreele naaktheid,
die beklagenswaardig was, placht te bedekken. Ik stond thans voor de brutale
leelijkheid, die hij-zelf zoozeer verafschuwde. Hij wrokte, en was beschaamd. Ik-zelf
wist niet meer welke houding aan te nemen, ging den rug bezien van de boeken
die mans-hoog naast mij optorenden, meende, als hoogst noodige afleiding, er te
moeten over praten.
Pieter liet mij een tijdje begaan, of hij mij niet hoorde. Daarna onderbrak hij mij,
bitsig haast, maar bezon zich onmiddellijk en haalde de schouders op. De
verlegenheid over zijn gelaat maakte plaats voor eene vastgekorven uitdrukking
waar ik goed meê vertrouwd was: deze eener tragiek die niets panisch' inhoudt en
die hem eigen is als hij praat over lang-gekoesterde inzichten, over zeer-vertrouwde
gedachten. Hij aarzelde een korten tijd, en scheen daarop een besluit te vatten. Hij
zuchtte,
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als iemand die toegeeft aan eene noodzakelijkheid en die een laatste offer brengt.
- ‘Laat af,’ zei hij met eene vaste zachtheid; ‘niet over boeken praten, als ik u
bidden durf. Ik hou niet meer van boeken, moet gij weten’; en, terwijl hij zag dat ik
hem moeilijk kon gelooven:
- ‘of beter: ik vrees dat ik er nog te veel van hou, na al het kwaad dat ze mij gedaan
hebben...’
Hij zweeg, verschuchterd weêr; was nu echter te ver gegaan in zijn betoog om
het mij verder te kunnen onthouden; gelukkig misschien tevens, in al zijne
weigerachtigheid, dat ik het had uitgelokt, en aldus de gelegenheid geboden waar
hij al heel den namiddag op loerde:
- ‘Wel ja, niet waar,’ zei hij, aanvankelijk met een soort neerslachtigen deemoed,
‘ik ben immers, zoogoed als gij, zoogoed als al diegenen van ons geslacht,
groot-gekweekt met datzelfde voedsel: boeken, niets dan boeken, den dikken,
loggen brei-berg van boeken dien men doorbijten moet wil men komen in... het
Luilekkerland!...’
Hij haalde met schamperen weemoed de schouders op:
- ‘Er is maar één verschil: gij, de ánderen, gij schijnt het, in uw waarlijk-bereikt
Land-der-Belofte vergeten te hebben. Terwijl ik...’
- ‘Het is eigenlijk het vreeselijkste der vraagstukken’; (hij ging stil-aan bewijzen
met een onbewust-stijgenden ijver); ‘het beteekent eigenlijk noch meer noch minder
dan dat men van jongs-af ons geweten vervalscht; ons een geweten geeft waar wij
burger-jongens, die met de barste werkelijkheid zullen af te rekenen hebben, geen
recht op bezitten: een geweten, waarlijk,
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boven onzen stand. Want, zeg mij eens: bestààt er een geweten in absoluten zin?
Maar dan versta ik mijn buur-man den kruidenier niet meer, en dan kan een priester
zelfs een advokaat niet meer begrijpen!... Het komt er helaas niet op aan, wat wij
aan het leven hebben: veel eerder wààr wij het leven op ontvangen; en dàt, ziet gij,
dàt begrijpt men niet, of beter: dàt vervalscht men, wetens en willens!... Gij haalt de
schouders op;’ (ik deed dit geens-zins, wilde integendeel met Meulewaeter's meening
instemmen: maar hij strekte zijne hand gebiedend uit, vervolgde met, haast-vurige,
koppigheid):
- ‘gij meent dat het leven er wel voor zorgt, dat absolute in onze moreele opvoeding
tot het passende relatieve af te slijten; dat men bij mijn dorpspastoor van daar-even,
na eene niet zeer lange ervaring, wel degelijk den boeren-zoon dien hij is,
terug-vinden zal; dat men in dezen professor heel goed den telg van een
kleinwoekeraar terug-ontdekt, en in genen dokter de zelfgenoegzaamheid van zijn
vader het schoolmeesterken. Er is niet trouwens alleen de dierbare erfelijkheid; er
is de gemak-zucht, en - men weet het niet, of wil het niet weten, maar die winnen
het zoo makkelijk en zoo gauw op de onbaatzuchtigheid die ons als moreel en
sociaal eind-doel werden voorgehouden, door menschen die er zélf in geloofden.
overigens!... Er zijn er echter die wél volgzaam waren, waarlijk góede leerlingen,
moet gij weten, die gelóóven wat men hun vertelt; die de noodige regressie naar
de voorvaderlijke overtuigingen en nog andere deugden, de stevigste bestand-deelen
van hun egoïsme, niét ondergaan en de verzoeking ervan, waar zij zich mocht
voordoen, door voorbeeldige kastijding uit
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hun lijf en ziel bannen; er zijn er wien het leven alle gemak-zucht heeft afgeleerd,
en die zelfs, waar het nood gaf, het leven hierbij een handje toestaken, - alleen
vanwege hunne goede educatie, ziet u; edele dutsen wien trouwens altijd iemand
vóór was op de sport der sociale ladder die ze juist betreden wouën; iemand die ze
er af te schoppen wist met de overtuiging zijner atavistische spierkracht, al gaf zijne
zedelijke beteekenis hem op die sport alles-behalve recht... Welnu, mijn vriend,
onder deze goéde leerlingen ben ik-zelf; hoe het mij ook spijte: ik ben onder dezen
die alles onverwoestelijk au sérieux hebben genomen, ... en het misschien heel hun
leven lang blijven doen, zelfs als de schalen van hunne oogen zijn gevallen: zij
hebben immers àl te goed opgepast op school! Ik ben een gevolg der
gewetens-desorbitatie, ik die verdiend had, door mijn ijver en mijn goed gedrag,
een met-eere-beladen bewijs te zijn van de heerlijke opleiding die wij allen hebben
genoten!...’
Hij zakte neêrslachtig inéén. Bedacht echter dat zijne aanklacht niet ten einde
was; herbegon met een soort intellectuëlle drift:
- ‘Hebt gij er trouwens over nagedacht,’ ondervroeg hij, ‘waarin zij eigenlijk bestaat,
die vervalschende educatie? In twijfel eenerzijds, en anderdeels in romantisme.
Een twijfel die ons feitelijk met ijlte vult (die beeldspraak is nauwelijks paradoxaal!);
en te zelf der tijd de hoogmoed dat wij het recht hebben ons te meten met, ons
wezen te toetsen aan het Absolute. Men leert ons negeeren wat wij niet met onze
zintuigen ervaren, wat wij niet zien, besnuffelen en bepootelen kunnen: men beveelt
ons tevens met hoogst-dringendheid aan ons een
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oordeel te vormen over God, de Oneindigheid, of op zijn minst het Leven. Men graaft
zorgvuldig den afgrond, aan wiens uitersten zoom wij de nietigheid van ons begrijpen,
trotseerend als een doem, aanzuigend als een wanhoop ontmoeten zullen; maar
plaatst ons met ons geweten te midden der volstrektheid, - o, ik weet het wel, eene
nogal-burgerlijk-gemaakte Volstrektheid, maar die des te gemakkelijker om bevatten
lijkt, of althans te beter onze zelf-genoegzaamheid aankweekt. Men overstelpt ons
met de genaden van eene wetenschap die ons overtuigt dat wij veel minder zijn
dan de vlieg met hare duizend oogen, dan de visch met zijne zwem-blaas, en ons
tevens overtuigt van het kinderachtige in het hoogste geloof; maar er is, leert men
ons tevens, eene Deugd, er is vooral een Plicht die transcendentaal zijn; er is eene
Vaderlands-liefde waar niet aan te tornen valt, een Eerbied zelfs voor ander-mans
gedachten, waar men in al zijne daden en gezegdes om spot, maar die men ons
voorhoudt, niet-te-min, als het allerheiligste... - Gij, mijne vrienden, gij zijt dat alles
te boven gekomen: ik weet het; gij zijt zelfs een Kant en een Comte te boven, waar
gij eens en misschien nóg in woorden zoo hoog meê opgeeft, omdat de eerste u
de watten bezorgde om in uwe ooren te stoppen als, door de stormen heen, de
Bergrede loeide, en de andere - de lijder aan Gods-ziekte - u van het absolute
genezen heet te hebben. Gij zijt zelfs Nietzsche te boven, vanwege dat
glimlachend-Universeele: het Fatsoen. Want gij bezit nu eenmaal den zin der realiteit.
Gij zijt aangepast; neen: gij zijt het, die de aanpassings-norma naar eigen inzicht
hebt geboetseerd. Maar stelt u nu eens iemand voor, die den realiteits-zin
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niét bezit en voor aanpassing te hard van knoken is; die meêgaand en... licht-geloovig
was in zúlke mate, dat hij zijne meesters een tijd-lang voor onfeilbaar heeft gehouden
en, toen hij zijne vergissing had ingezien, te beroofd was van voorvaderlijke deugden
om zich een menschwaardig bestaan te maken dat van hun onderwijs volkomen
abstractie maken kon. - Zoo iemand, gewapend met eene opvoeding die voor hem
ééne oppervlakkige onbruikbaarheid was geworden zonder dat zij den troost bood
van geloof, hoop en liefde; ontwricht in zijn geweten dat hem maakte tot een
déclassé-in-de-hoogte, veel te nobel en veel te eerlijk ook dan dat hij de ontreddering
zijner werkelijkheid ontkomen zou; rijk overigens aan eene sensibiliteit die hij had
weten te ontwikkelen tot de hoogte van het geweten en de kultuur die hem niet
toekwamen; ... ach, mijn vriend! ik heb u eens geschreven, niet waar, dat ik mijne
idealen had overwonnen. Hewel neen: ik loog! Die idealen waren van lieverlede
negatief geworden: men denkt niet ongestraft na over eene educatie als de onze!;
ze zijn me niet te minder de baas gebleven, die arme, sléchte idealen, waar de
lubrifiëerende olie der illusie al-lang aan opgedroogd was, dan dat zij nog aan
worstelen zouden denken. De kracht der waarachtige vernietiging mis ik: ik heb
alleen alles onderst-te-boven gesteld; maar met op zijn kop te staan is het niet
vaster, niet deugdelijker geworden: het heeft mij, den goéden leerling, slechts met
meer zekerheid buiten het bereik der toegeeflijkheden gebannen, en - nu zit ik,
natuurlijk voor goed, gekerkerd in eenzaamheid...’
Hij had gesproken, als het ware in één teug: hij slikte nu, of het hem te veel was
geweest. Hij zweeg, en er was
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een diepe stilte. Toen kwam er weêr een groote droefheid op in hem, eene
nooddruftigheid die hem deed spreken als een bedelaar.
- ‘De Eenzaamheid,’ zei hij dof, ‘de Eenzaamheid, ziet gij, zij is mijne ziekte, zij
is mijn kanker. Zijn de redenen die ik u gaf de eenige? Zijn zij de echte zelfs? Dat
ik eene eenheid ben in de thans-algemeene over-productie der intellectuëele
waarden: heeft het alléén schuld aan mijne vereenzaming? (ik geloof overigens dat
het eerder eene zorgvuldig-gemeste, eene door overvoeding en prikkels
voortgebrachte aanhitsing tot hypertrophie van het eigene waarde-gevoel moet
heeten: het moge ons schuld-besef vermeerderen!) Ik ben een onnoodige, en ik
weet het; ik acht me niet eens, zooals de meesten mijner lots-genooten, eene bloem
op de mestvaalt: geloof me, ik weet het ook. - Een slacht-offer wil ik niet genoemd
worden, en mijne phantasie heb ik nooit verspild aan het zoeken naar buitenissige
drijfveeren, noch mijne gevoeligheid, hoe prikkelbaar ook, aan al te ziekelijke
afwijkingen: allemaal mogelijke verklaringen, anders, voor den toestand waarin gij
mij ziet. Geloof ook maar niet dat ik een perfect nihilist zou zijn geworden: het zal
u bevreemden misschien, maar... ik ben zóó argeloos dat ik nog niet geheel verleerd
heb te bídden: het overkomt mij nu en dan dat ik zoowaar bidden moét, en... het is
mij het éenige bewijs dat ik niet geheel alleen sta; het bewijst mij, als een ultieme
troost, God, - al wil ik voor het oogenblik niet weten of ik sterven zal voorzien van
de sacramenten der Kerk of na een haan te hebben laten offeren aan Asklepios...
Een would-be-eenzame dan?’
Hij aarzelde lang: - ‘Er is, natuurlijk, wat ik heb
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meêgekregen van het leven,’ (hij zei het heel stil, maar met een dubbelen nadruk),
‘en in den grond toont het alleen, misschien, dat ik een zwakke ben. Een zwakke
is echter niet noodzakelijk een zelf-gedwongen eenzame. Integendeel, zult gij zelfs
meenen!’ (Hij glimlachte schamper.) ‘Maar... wàt dan?’
Hij schudde zijn hoofd, driemaal. Hij vervolgde:
- ‘Mijn vriend, eens ben ik mijne geboorte-plaats, mijne Vlaamsche provincie-stad
ontvlucht, toen ik, na een zeer domme daad wel-is-waar die gelukkig mislukte,
bemerkte dat ik er aanzien genieten kon. Anderdeels heb ik mij niet geheel afgekeerd
van de literatuur, al beoefen ik ze niet meer aktief: het dwingt mij elk oogenblik tot
eene zelf-ontleding die mij telkens op de pijnlijkste wijze mijne ijlte openbaart; mijn
gebrek aan superioriteit, aan scheppende en ordenende kracht, belet dat mijne
afzondering vreugdevol, en zelfs draaglijk zou zijn: nochtans volhard ik erin; ik heb
een vrouw en een kind, ik heb schulden, en... heb er nooit aan gedacht, buiten mijne
armoede te komen, omdat ik dan buiten mijne eenzelvigheid zou moeten treden. Ik
ben de verstoktste onder de individualisten, ik - die te wankel ben om buiten de
menschen te kunnen; ik die ú, mijn vriend...’
Er kwamen tranen in zijne stem. Hij vermande zich echter, schokschouderde:
- ‘Ik heb ongelijk, het spreekt van-zelf!’
Doch, meer klagend dan morrend:
- ‘Het is wel of al de bruggen opgebroken zijn tusschen de wereld en mij!’
mompelde hij. ‘En wat baat het, aanrakings-punten te zoeken; weêr knoopen te
leggen die misschien...’
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Hij stond recht, ging met lange passen van zijne flodder-broek door de kamer
wandelen.
- ‘Bah!’ barschte hij, ‘bah! Wat helpt het redenen te zoeken van eene... mislukking,
als de kennis van die redenen haar blijkbaar niet te-recht kan helpen?!’
En bedwongen: - ‘En gij mocht nog gaan denken dat ik behoefte heb aan
medelijden!’
Terwijl hij het zei, keek hij mij weêr brusk aan. Eéne seconde stonden zijne blikken
hard en achterdochtig; toen werden zijne oog-schalen andermaal rood en
vertroebelden zijne pupillen. Ik greep beide zijne smalle, kille handen; vond echter
geen woord te spreken. Of hij ineens van een zwaren last verlost was, kwam nu
bedeesd over zijn gelaat de lach die hem zooveel jonger maakt.
- ‘Vergeef mij,’ zei hij zacht, ‘ik deed u onrecht aan, mijn vriend. Het heeft nu ook
al lang genoeg geduurd, vindt gij niet? Kom, wij gaan een wandelingetje doen.’
... Het paar overige uren, dat wij nog samen-bleven, werd over hem niet meer
gesproken. Zij verliepen zonder meldenswaardige gebeurtenissen. Ik moest alleen
bemerken dat, aanvankelijk doende of hij werkelijk verlicht was, Pieter Meulewaeter
lengerhande weêr dof en onwillekeurig-weiger van houding werd. Weldra geheel
zwijgzaam, gaf hij mij nogal last met het gaande-houden van zijne belang-stelling.
Toen ik tegen den avond afscheid nemen zou - hij
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deed een enkele zeer schuchtere poging om mij tot 's anderen daags te houden,
maar drong bij mijn weigeren niet aan, - verdween hij weêr voor een oogenblik in
zijne werk-kamer, en kwam terug met een drietal schriften, die hij mij met eene
zenuwachtig-glimlachende verlegenheid toestak.
- ‘Neem, en lees dit eens, als gij wat tijd hebt,’ zei hij. ‘O, vrees niet: het is geene
literatuur,’ voegde hij er aan toe als hij mijne verwondering zag. Zijn glimlach was
hierbij weêr bitter geworden, hoe dan ook schuchter, en zeer pijnlijk...
- Deze schriften zijn het, die ik hier publiceer. Zonder commentaren, trouwens.
Want deze uitgave is, niet meer in mijne bedoeling dan naar het inzicht van den
auteur, een betoog: zij is niets anders dan het eenvoudige verhaal van een leven.
Of het echter, hoe uitzonderlijk ook, meer bewijst dan oppervlakkig kan schijnen;
voor wie eenige ervaring bezit eene meer-algemeene beteekenis heeft dan de
schrijver-zelf misschien denkt: de lezer moge het zelf uitmaken. Het zij zoo.

1917-1929
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Elf duizend-en-een-dag verhalen
MDCCCCXXIII
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Het geluk van mijn vriend
Ik kan U mijn vriend moeilijk anders beschrijven dan met beelden: hij was als
framboos-rose tegen appelgroen in volle zon. Of hij was de felle kabbeling van eene
rivier in April onder heel scherp ochtendlicht. Of als een twistgesprek van duizend
spreeuwen in een gulden October-boom.
Mij placht hij, van op de universiteit, ‘de tuin van den pastoor’ of ‘de pijp van mijn
grootvader’ te noemen. Was ik zeer opgewonden, dan noemde hij mij ‘strandvlooi’.
Gij moet weten, dat hij, in een dorp of dichtbij de zee, een oom had, die pastoor was
en vóór zijn geel-baksteenen woning, achter de rechte wacht van een blinden muur,
bloemen kweekte van een oud soort, en die nimmer roerden: akeleiën en leliën,
boven de onaanzienlijkheid van dingetjes als blauwe eereprijs en oranje reigersbek,
die eerzaam onkruid zijn. Die heeroom bewaarde de pijp, die zijn vader uit zijn mond
had genomen, enkele minuten voor hij stierf, en zorgvuldig op de nachttafel had
geleid: de kop ervan vertoonde gesneden in meerschuim en door lange jaren gebruik
gebruind, den kop van een hoekigen Araab. Toen mijn vriend als knaap zijn oom
ging bezoeken, dartelde hij op de zandplaat, die een paar stappen van de pastorij
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de zee aanzoog: hij schrikte er voor de hooge vlooien, die uit het schelpengruis
opwippen. Omdat ik stil was van aard, zwart-scherp van uitzicht en soms wat vinnig
in mijne uitspraken, had zijn gebrek aan verbeelding mij genoemd naar deze
indrukken zijner vroege jeugd. Gij ziet, dat hij daar niet veel verdienste aan had.
Mijne verdienste is niet grooter, hem voor te stellen met omschrijvingen, die veel
minder benaderend zijn.
Maar mijne benaderingen toonen de levendigheid aan van eene gelaatskleur,
van een frissche onmiddellijke reactie op elk gebeuren, van eene impulsiviteit, die
niet zelden tot daden overging. Onder vlasblond haar, tusschen witte wimpers, in
een dik, rood en wat al te malsch gelaat: spriet-oogjes, die aldoor lachten; neus
zonder vorm, maar met ontzaglijke gaten; de beweeglijkheid van een mond als een
paarsen mossel. En een lichaam, horizontaal-doorreept van vetplooien (wat ieder
raden kon), waaraan sproethanden met aangevreten nagelen. En bij dat al eene
zekerheid van handelen, die aandeed als het klaarblijkelijkste teeken van geluk.
Zoo kende ik hem van toen wij kwajongens waren: wij vischten kikkers in de kille
voorjaarsbeken, en hij sneed hun staart af om te zien, of hij verder wrikkelen zou.
Wanneer wij vijftien jaar oud waren geworden, verliefden wij op hetzelfde meisje.
Hij zei mij, grootmoedig: ‘Ze is voor u’. Natuurlijk dorst ik haar niet aan te spreken.
Een avond vond ik ze samen in de schaduw van den kerkhofmuur en ik hoorde haar
kleine, witte, gewelfde tanden lachen. Op de universiteit, waar hij mathesis studeerde
en ik philologie, werden wij broeders: zijn joviale werkelijkheidszin vulde mijne
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nijdige droomerigheid aan, hetgeen wel eenigszins wil zeggen, dat ik zijn slachtoffer
werd, zooals ik het trouwens altijd geweest was.
Hij ging werken in Spaansche zinkmijnen. Ik werd leeraar in een klein Waalsch
stadje, waar men de gewoonte heeft veel te eten. Toen ik, met eene bijtende
maagziekte, benoemd werd te Brussel, vond ik hem terug met eene prachtige
betrekking als administrateur van eene bankzaak. Hij bekloeg mij met een luiden
lach. Ik zal niet zeggen, dat ik hem benijdde; maar velen benijdden hem.
Toen trouwde hij met eene vrouw, die nogal wat jonger was dan hij. Zij had haar
als vlammen en had gebaren als vlugge hoeken. Haar lach was uitdagend van bij
de eerste dagen van haar huwelijk, hetgeen als gevolg had, dat mijn vriend en ik
ons van elkander eenigszins gingen vervreemden. Zij woonden als in een glazen
huis vol zon, terwijl ik bij nature donker was. Zij waren, die zongen: ik vond zelfs
luisteren onbescheiden. Zij waren rijk en ik arm. Eigenlijk was ik bang voor hen.
Nochtans bezocht ik ze nu en dan, met een soort nieuwsgierig-beschaamde
beleefdheid, en zoo is het gebeurd, dat ik bij hen mijn eigene vrouw vond. De vrouw
van mijn vriend en zij, die de mijne zou worden, hadden op het conservatorium
dezelfde pianolessen gevolgd. De vrouw van mijn vriend had aldoor maar eerste
prijzen behaald: zij, die de mijne zou worden, had het niet verder gebracht dan wat
haar een nederig onderhoud kon verzekeren, dat in het zwart ging gekleed. Het is
waarschijnlijk daarom, dat ik met haar ben getrouwd.
Men weet niet wat geluk is, niet meer dan men weet
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wat schoonheid is. Waarom zou een bedelaar, die loopt met een zak vol droge
korsten, gelukkiger zijn dan een millionnair, die zijn inkomen beschreven ziet in een
teekening van cijfers? Ik had een goed en eenvoudig vrouwtje, met heel witte
handjes, duister maar glanzend haar, die bedremmeld stond tegenover haar
dienstmeisje. Ik gevoelde, dat zij hield van mij, maar - ik vreesde het haast - uit
dankbaarheid. Zij kon niet goed koken, maar zoo goed als iederen dag bracht ik
vruchten mede naar huis, die zij ontving op een wat vreesachtige hartstochtelijkheid.
Des avonds speelde zij mij, op mijn verzoek, muziek, waar ik heel veel van houd:
slecht maar vol wijding. Onze liefde was, in dien tijd, wederzijdsche dankbaarheid,
die niet dan nederigheid kon zijn.
Ik wil het niet verhelen, dat ik, die meer sensueel ben dan ik er uit zie, soms wel
den aard der levensvreugde van mijn vriend benijdde. Als hij ons - wat nu eens ter
week gebeurde - met zijn jonge en zonnige vrouw een bezoek bracht, stoorde het
telkens de mijne, dat zij zoo uitgelaten waren: mij vervulde het met iets als spijt.
Gingen wij gevieren naar een concert, den schouwburg, of eenvoudig op café, dan
was ook ik eenigszins gegeneerd door hunne houding, die getuigde van het gulste
egoïsme: de donkerste bioscoopzaal zouden zij hebben belicht met hunne
uitstralende liefde. Zij waren woest als kinderen, die wijn hebben gedronken. Zij
heerschten over alle mogelijkheden, en zelfs de meest gevaarlijke. Zij waren als
onverantwoordelijke goden. Wij, mijne vrouw en ik, wij geleken bij hen een paar
zwarte kakkerlakken in een donker, zoel en vochtig hoekje. Wij waren altijd vol
vragen. Wij waren altijd vol zorgen voor
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mekaar. Zulke verhoudingen, bij hen, bij ons, hebben jaren aangehouden. Er zijn
menschen van klaarte en er zijn menschen van schemering. Hij verdiende heel veel
geld; ik gaf iederen dag mijne lessen voor helsch-bezetene jongelieden. Iederen
avond speelde onze vrouw, de zijne, de mijne, muziek voor ons. De zijne heel goed.
De mijne, ik zei het al, haperig-middelmatig. Het kon niet anders, of hij was een zeer
gelukkig mensch. Zijne vrouw was aan zijne zijde eene steeds aangevulde honigraat,
die geurde. Mijn vrouw geurde naast mij als schaarsch-brandend was. Aldus dachten
wij, mijne vrouw, die tegenover illusies deemoedig staat, en ik, die illusies pleegt te
herleiden tot syllogismes, als zekere avond ons beiden zeer angstig kwam maken.
Mijne vrouw was aan het klavier een stemmig liedje aan het zingen van Sibelius. Ik
doorbladerde den zachten Leopold. Toen daar opeens geweldig werd gebeld, en,
nog voor de meid hem had kunnen aanmelden, onze vriend in het zwarte
deurvierkant voor ons stond.
De eerste indruk was, dat hij er nogal belachelijk uitzag: achter de groote, zuivere
anjers, die te gloeien stonden op onze tafel, zijne grauw-gele buikigheid, waarboven
een knoedel bruin-rood gehakt. Doch, toen wij zagen, hoe verwilderd hij uit zijne
stijf-glazuren oogen keek, vooral toen hij plots, met een automatengebaar, uit zijn
zak een revolver trok, die hij naar mijne vrouw richtte...
Ik was opgesprongen, had hem het wapen uit de hand gerukt, hem neergesmakt
op den stoel, die naast de deur stond.
‘Maar ge zijt dronken, kerel!’
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Hij was ineengezonken als een half-leege meelzak, keek mijne vrouw, toen mij aan,
en begon onbedaarlijk en hoogluid achter zijne ruige handen te huilen.
Van den eersten schrik bekomen, was mijne vrouw opgestaan, had hem een glas
water ingeschonken. Een onzeglijk medelijden, dat ik niet te verklaren wist, had mij
aangegrepen. Met zachte woorden drong ik aan, dat hij drinken zou. Maar hij huilde
aldoor heftiger. En toen ik hem vroeg om de reden:
‘Gij zijt gelukkig, gij zijt gelukkig, gij’, sprak hij door zijn snikken heen...
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De onwelvoeglijke vreugde
Ik ben twee en veertig jaar oud geworden: de leeftijd waarop mijn vader stierf. Ik
heb een zoontje dat elf jaar telt, - zooals ik op het oogenblik dat die plotselinge
gebeurtenis mijne moeder onderdompelde in de smartelijkste verlegenheid. Stelt u
uit dit dubbele samentreffen de onafweerbaar-wrevelige wroeging voor die mij nog
steeds en meer dan ooit bezit, telkens als ik aan den dood van mijn vader denk,
waar ik dit niet doen kan zonder eene geniepige voldaanheid, die een soort vreugde
is gebleven.
Wij woonden in een groot, laag huis dat oud was en blonk van talrijke lagen
olieverf, onder de schaduw van een hooge fabriek, nieuw-gebouwd, maar die van
veel rook zwart was aan haar baksteenen gevel en aan de webbig-overfloerste
vensterramen. De fabriek, het blijde eigendom van mijn geweldigen vader, stampte
door het huis met de menigvoudige vuisten der machines; tot in het hoogste
zolderkamertje zong de nagalm der snerpend-gillende metaalzagen; de daver der
plethamers trilde door onze voeten, zelfs waar wij wandelden in ons stoffig tuintje,
dat nogal ver van de werkhuizen aflag.
De fabriek was voor mij eene geheimzinnigheid, waar ik trouwens maar zelden
aan dacht. De stoornis die zij
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bracht in het huis heeft mij nooit gehinderd; ik was erin geboren; zij was mij een
bestanddeel der stilte, de bewogenheid der stilte waarin ik was groot gebracht en
waarin wij leefden. Ik herinner mij hoe ik iets miste, als het Zondag was: de fabriek
lag onwerkzaam; het deed mij aan of ik den Zondag doof was.
Want die rhythmische stilte was mij, kleinen jongen, lief. Zij wiegde de eenzaamheid
van mijn leven. Eenzaamheid: mijne moeder, die tenger was en ziekelijk - ik zie
haar in een wit en kraak-net kamerjapon met een gepijpt kraagje, - woonde zoo
goed als den ganschen dag op hare water-heldere en frissche kamer met een
wip-neuzig kameniertje dat haar diende; de sterkgebeende keukenmeid, die pokdalig
en roodhandig was en luid stapte, was nogal barsch met mij; er was een hovenier
onder een grooten stroohoed gebukt, waarvan ik nog niet weet wat hij ten onzent
uitrichtte, maar die mij norsch bezag als ik naar zijne dikke vingeren keek die nietige
grasjes plukten; eenzaamheid: ik had een hoekje bij een raam, tusschen bloempotten;
ik zat er, en las; al de oogenblikken die een geelharig en afgetrokken huisonderwijzer,
met een lichaam als een zwarte vioolkist, me vrijliet. En ik hoorde de hooge fabriek
geluidend bewegen.
Uit de fabriek kwam, door een duistere gang, tegen den middag en tegen het
avondmaal, mijn vader in huis. Hij was groot, struisch en vurig van kleur. Ik hield
niet van hem: hij had vele onnoodige gebaren. Hij dwong mij cello te spelen op een
instrument, dat veel te groot was voor mij en dat valsch piepte en knarste.
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Hij verdween soms in een diepe kast waar, naar ik wist, likeuren stonden; als hij er
buiten kwam, en ik was in de kamer, dan lachte hij luid. Hij had eene felle stem om
mijne moeder te roepen, als het eten klaar was, en die mij telkens stoorde. Ik zag
hem dan ook niet gaarne naar de trap gaan om te roepen: het was als een
voorgevoel. Want het is aan de trap dat h e t e r g s t e is voorgevallen, het afdoende,
het onvergeeflijke.
Dien middag was hij weer naar de trap gegaan. Hij riep galmend mijne moeder:
‘Angèle!’ Toen geen antwoord kwam, herhaalde hij barscher: ‘Angèle!’. De tijd
wachtte. En dan, in eens, hoorde ik, in plaats van de schuivende sloffen mijner
moeder, de hooge hakken van het lollige kameniertje die de treden afratelden. Een
angst beving mij. Ik deed de deur open: ik zag dat mijn vader het wit-en-zwarte
meisje opving in zijn bleekgrijzen arm, haar achterover duwde, haar dringerig kuste.
Ik schrok, en trok mij terug. Mijn vader had mij niet gezien.
Maar de kloof was gedolven. Mijn vrees voor mijn vader werd wrok. Voor het
kameniertje ging ik walgen, terwijl ik het gevoel had, mijn ziekelijke moeder te moeten
beschermen. Ik verplaatste mijn leeshoekje in hare kamer; de avonturen van mijne
lectuur werden thans doormengd met het eigen-beleefde; voor het eerst vulde eene
pijnlijke ervaring de fantasie aan die ik in mijne boeken vond en waar ik weldra
genoeg van had. Ik dorst niet veel mijmeren over wat ik had gezien, maar het zette
mij aan tot stille en zorgzame daden. Ik was het thans, die aan mijne moeder hare
medicijn gaf, - ook wel omdat ik de kamenier thans beschouwde als
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eene mogelijke giftmengster. Ik pookte het vuur op. Ik vond historietjes uit om mijne
moeder te verkwikken. Ik bad om de gunst, nu en dan met haar, op hare kamer, te
mogen eten.
En nochtans was ik lengerhand ook tegenover mijne moeder wrevelig geworden,
hoe dan ook met iets als schuldbewustheid. Zij hield van mijn vader met den
hartstocht van eene zieke gade. De enkele keeren dat hij naar boven kwam, hing
ze hem aan als eene bruid. Waar hij zich weerbarstig toonde, zette zij hem met
offerenden deemoed tot uitgaan aan. Die liefdezonden stoorden mij te meer, dat
het kameniertje, wier werk ik gedeeltelijk had overgenomen, thans veel beneden
verbleef op middagen avonduur, toen mijn vader niet in de fabriek was. En aldus
leerde ik vreesachtig haten, tot zelfs mijne moeder, die niet wist, en omdat zij niet
wist.
Die pijnlijke toestand, die mij gansche nachten wakker hield, duurde ruim een
jaar. Toen stierf mijn vader.
Zekeren middag viel de fabriek plots stil, als een stomp in mijn hart. Door de
duistere gang brachten vier werklui mijn vader in huis, en hij hing als een zak modder
tusschen hunne armen. Eene beroerte had hem getroffen in de heete machinekamer.
Hij was dood.
Ik had de cello verlaten, waar ik juist aan het krijschen op was. Ik kwam aan in
het salon tezelfder tijd als mijne blanke moeder. Hij lag donker en diep in het roode
tapijt, tusschen de vier werklui die er stonden, pet in de hand als bedremmelde
wachters. Er speelde een zonnevlekje in zijn rooden baard. Reeds was daar een
dokter, die geknield, hem schichtig overtastte alsof hij hem bestelen wou. De
keukenmeid stapte in de gang. De
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tuinman zocht iets op het tapijt. En weldra was de kamer vol nieuwsgierige buren.
Ik zelf had geene oogen dan voor mijne moeder, die in bezwijming was gevallen.
Ik duwde het kameniertje opzij, dat hare slapen bette met azijn: ik nam zelf die zorg
op mij. Toen ik zag, dat mijne moeder bijkwam, stortte ik ineen, mijn hoofd in haar
schoot, en snikte overvloedig. Mijne moeder zuchtte, en ik alleen kon het hooren:
‘Wat hebben wij verloren! Wat hebben wij verloren!’ Mijn snikken verdubbelde. En
mijne moeder wist niet dat ik huilde uit vreugde, uit overdadige verlossingsvreugde.
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De droom
Ik deed mijne oogen moede open op de grauwe Novemberlucht zonder licht, die
vierkant stond in het vensterraam. Ik wist dat ik een vraagstuk opklaren moest: het
had mij in den naslaap dringerig beziggehouden; ik wist nog dat de oplossing heel
nabij was geweest, dat de sluier der herinnering opgeheven was geweest, heel
even, op de beteekenis van het geheim. Thans was het de verneveling: ik had besef,
met iets als een verantwoordelijkheidsgevoel, dat het geen totale vergetelheid mocht
worden. Daarom had ik, bewust, mijne schroeierige oogen open gedaan.
Bijna te laat: reeds moest ik peilen in mijn geheugen. Tot daar, bij het verleggen
van mijn rechterbeen op het koele beddelaken, de formule als het ware tusschen
mijne tanden stond, en ineens mijne lippen aan het mompelen bracht:
‘Ik ben Triphon van Compernolle; ik heb mijne vrouw vermoord.’
Driemaal herhaalde ik deze woorden: zij deden mij, goed en afdoend, wakker
worden. Zij werden iets meer dan eene melopee, waarvan de zin, als in den slaap,
mysterieus en overdrachtelijk bleef. De overtuiging-in-den-droom werd aan de rede
onderworpen. Ik ging mij
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afvragen wat het in werkelijkheid mocht beteekenen:
‘Ik ben Triphon van Compernolle; ik heb mijne vrouw vermoord.’
Die naam joeg een korten lach in mijn keel: wie in Gods naam heet Triphon van
Compernolle? Hoe is het mogelijk, Triphon van Compernolle te heeten? Doch, terwijl
ik de woorden halfluid uitsprak, kwam daar plots en zeer duidelijk het droomgezicht
vóór mijne oogen staan: in een bruin-gouden halo, die uitwazemde in donker oranje,
een gul-rood gezicht met een dun snorretje en een belachelijk-klein stroohoedje op
'n krullebol, die uitdrukkelijk in mijn oor de mededeeling der misdaad articuleerde.
Waarbij den indruk, dat die Triphon van Compernolle lang geen onbekende was
voor mij. Maar... Maar...
Ik had geen lust meer tot lachen. Ik stond uit bed op met eene bekommernis.
Beneden mij hoorde ik mijne vrouw en het rinkelen van keukengerei, als iederen
ochtend. Ik ben een moedig man met een opgewekt karakter, hoewel ook slechts
een nederig wroeter: die vroege geruchten plegen mij blij te stemmen.
Vandaag echter ging het niet; het is met een soort wrevel dat ik mij aankleedde.
Mijne vrouw ontving mij op een stroef gelaat: de melkboer had zijn rekeningetje
afgegeven en aangedrongen op betaling - twee en zeventig frank. Ik merkte tevens
hoe zij er onzindelijk uitzag in haar nachtjapon die openhing, met die stukken ijzer
in haar opgerolde haren. Ik ontbeet in stilte, eene stilte die mij vol gebaren leek te
hangen. Mijne vrouw vroeg mij zonder teederheid:
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‘Wat is er dan?’
Zonder het mij zeer bewust te zijn, antwoordde ik:
‘Herinnert gij u soms niet een zekeren van Compernolle, Triphon van
Compernolle?’
Zij zag mij met verwondering aan; waarna:
‘Zijt gij dan zot geworden?’
Beteuterd dronk ik mijn koffie leeg en vertrok...
Ik ben de oudste der vier bedienden. Doorgaans kan ik het goed verdragen, dat
de anderen wat jokken onder elkaar, al heb ik niet graag dat zij mij ‘Papa’ noemen.
Vanochtend kon ik hun scherts moeilijk velen. Het kantoor, waar ik nu al één en
twintig jaar zit, was mij voor het eerst buitengewoon onaangenaam. De dag, die niet
opklaren wilde, deed mij vijandig aan. Ik probeerde ernstig te werken, maar er hing
een loomte in mij. Weldra was ik in een soort onafweerbaar-zware mijmering
gedompeld. Ik schreef matelijk, doch zonder aandacht.
Toen was daar iets dat mij verwittigde: ik deed eene domheid. Ik werd wakker en
zag op mijn papier, zorgvuldig gecalligrapheerd: Triphon van Compernolle.
Op het middaguur gingen de anderen naar huis; het was mij een opluchting. Ik
zelf woon nogal ver; ik gebruik dan ook mijn boterham op mijn hooge kantoorkruk.
Doorgaans voel ik mijne eenzaamheid als eene leegte: ditmaal maakte ik er gebruik
van om mij te bezinnen. Ik ging ordelijk te werk. Mijn slaap is licht; ik droom dan ook
veel; nooit echter heeft een droom zoozeer beslag op mij gelegd. Die van
Compernolle moest dan wel iemand zijn die eenige beteekenis had gehad in mijn
leven, die ik althans moet hebben gekend, of wiens
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naam mij niet vreemd was. Ik monsterde al mijn herinneringen, te beginnen met
mijne kinderjaren, dan de jaren op school, dan de twintig maanden in de kazerne,
waar ik het tot korporaal had gebracht en schreef bij den adjudant. Het gaf niets. Ik
stond op, nam de dikke boeken uit het rek: geen van Compernolle onder de klanten
van den patroon, in geen één en twintig jaar. Ik had goed zoeken, ik die zoo goed
eigennamen onthou. Niets...
's Namiddags werkte ik, als naar gewoonte, met meneer. Wij zagen de lange
lijsten cijfers door. Ik ben dat werk goed gewoon: ditmaal had ik moeite, bij te houden.
Meneer merkte mijne verstrooidheid.
‘Scheelt er iets, Jozef?’ vroeg hij met zijne gewone vriendelijkheid.
Ik stond op het punt hem te vragen:
‘Kent meneer soms niet een zekeren Triphon van Compernolle?’
Ik hield mij gelukkig intijds in...
Toen ik 's avonds thuiskwam, vond ik mijne vrouw beter gestemd. Zij had
koffiebezoek gehad en babbelde. Het was mij echter onmogelijk te luisteren, hoe
goed ik het ook bedoelde. Mijne vrouw vroeg lachend:
‘Wat hadt ge, vanochtend, met die van Compernolle?’
Ik weet niet waarom ik ineens lust had te huilen; mijne vrouw merkte het; zei
bezorgd:
‘Voelt gij u onwel, Jozef?’
En waar ik zweeg:
‘Ga een glas bier drinken, jongen. Het zal u wat opwekken. Gij werkt te veel.’
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Ik werk niet te veel en wilde het haar toesnauwen. Maar ik ging het glas bier drinken.
Ik probeerde een dagblad te lezen: het kostte inspanning. Mijne gedachten waren
als een bootje op een nevelzee. Tot daar opeens de deur der herberg openrinkelde,
en een opgewonden heer het tafeltje naderde naast het mijne, waar een dikke man
aan zijn glas slurpte.
‘Weet ge het al?’ zei hij luid. ‘Triphon van Compernolle, gij kent hem toch van bij
Gerbrandts en Zoon: hij heeft vannacht zijne vrouw vermoord!’

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

893

De bochel in huis
Een bochel aan te raken bezweert alle ongeluk, placht mijne schoonmoeder te
verzekeren met eene overtuiging die onverzettelijk was als de kruidenierswinkel,
waar zij haar geld aan dankte. Ik dacht aan dit punt van haar geloof, den dag, dat
wij haar in hare schutsheilige vierden, toen ik mijn ouden vriend Melchior Vercammen
ontmoette.
Ik ken Vercammen vanaf de lagere school: zijn sluik inkthaar dat vastzat als onder
eene laag stroop; de notenbalk die diep en zwart gegroefd over zijn smal voorhoofd
gericheld lag; zijn druiperige haviksneus boven het donkere hol van zijn mond, die
openhing als van een dooden brasem. Zijn onzindelijke buis, uitgerafeld aan zijne
ellebogen en boven de polsen van zijne grijp-vingeren, wipte onderaan in eene
gaping die deze van een hongerig merelkuiken geleek: het was de schuld van zijn
bochel waarover de stof glom, en die sierlijk bewoog als Vercammen wandelde op
zijne korte en flapperige broekspijpen.
Het was de geestigste jongen der wereld... Toen hij de school had verlaten ging
hij schrijven op de biezen kruk van een notaris. Dit ambacht gunde hem het recht,
met studenten om te gaan. Ik ontmoette hem dan ook,
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zoo goed als iederen avond, in de kroeg waar hij met ons mocht biljarten om onze
centen af te winnen; want hij was handig. Hij was ook dorstig: wij deden hem drinken
om hem te doen dansen in den maneschijn. Iederen nacht lieten wij hem dronken
na op een stoep of den steenen rand van een trottoir, waar hij zat als een griezeligen
bedelaarshond.
Dien dag nu, gewijd aan de heilige Eulalia, naar wier naam mijne schoonmoeder
is gedoopt, vond ik hem terug, na hem in jaren niet meer te zijn tegengekomen. Hij
zag er uit als altijd: sjofel en modderbespat. Hij droeg een grooten deukhoed. Een
uiterst lange lavallière hing op twintig centimeter afstand van zijn ingestompte borst.
Zijn schoenen gaapten als kerkzangersmonden. Ik ben leeraar in het middelbaar
onderwijs en heb er dus een zeker fatsoen op na te houden. Doch het was
vacantietijd, zoodat de kans bestond dat ik niet velen van mijne leerlingen zou
ontmoeten. Ik riep hem dan ook met ongeveinsde gulheid toe: ‘Hé Melchior!’ Hij
bezag mij met achterdochtige oogen, erkende mij, en drukte mij nogal slapjes de
hand, als iemand die de ontmoeting liefst ware ontkomen. Ik schreef dit gevoel toe
aan den nederigen toestand, waarin hij blijkbaar verkeerde. Ik noodigde hem dan
ook uit op een opwekkenden borrel, die hij na een korte aarzeling aanvaardde. Ik
vroeg hem met de meeste vriendelijkheid:
‘En waar gingt gij heen met dat lijkbiddersgezicht?’
Hij antwoordde mij koeltjes:
‘Ik ging mij juist verdrinken.’
Ik proestte het uit: ik kende zijn gewonen galgenhumor. Ook hij trouwens vertrok
zijn mond eerst naar
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het linker-, dan naar het rechteroor, en dronk in één gulzigen teug zijn bittertje leeg.
Hij kreeg er een tweede. Daar hij bleef zwijgen en ik-zelf niet goed wist wat nog
te vertellen na de opgerakelde herinneringen uit onzen jongen tijd, bood ik er hem
een derde aan. Toen achtte hij zich verplicht tot zekere mededeelzaamheid.
‘Stel u voor, ik ben schilder geworden. Heusch, een schilder van landschappen,
heel modern natuurlijk, eerst met helle stippels, daarna met donkere blokken. Het
hielp mij tien jaar van honger sterven. Dan heb ik mij toegelegd op zonsondergangen
die ik op de markt verkocht voor vijf en twintig francs, lijst inbegrepen. Tot al de
huizen van de stad vol hingen met zonsondergangen. Daarna sneeuwgezichten,
maar daar houden de burgers veel minder van. Vriend, ik verkoop niets, en heb den
moed niet meer iets anders te verzinnen. Daarom juist ging ik mij verzuipen.’
Hij vertelde het zóó droog-komisch; hij zag er overigens zóó armzalig uit, dat ik
op de gedachte kwam, half uit meêlij, half uit lol, hem naar huis meê te nemen.
Hij volgde mij gedwee, met een ernst op zijn gelaat die hoogst-koddig aandeed.
Wij vonden de huisgenooten reeds aan den feestdisch gezeten, mijne vrouw met
een smeekblik, mijn schoonmoeder met een verwijt om den mond, dat ik te verdrijven
wist met een gul:
‘Schoonmama, ik feliciteer u van harte en breng u Het Geluk mee.’
Toen eerst zag men den bochel achter mij aan, die met kluchtige emphase te
buigen stond. Na de eerste verwon-
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dering schaterde ieder het uit. Het ijs was gebroken.
Nochtans bleef Melchior geruimen tijd zwijgzaam en afgetrokken. De feestelijke
stemming intimideerde hem blijkbaar. Enkele glazen wijn echter braken een
verlegenheid, die ons allen bedreigde. Mijn vriend werd spraakzaam: weldra was
het een klatering van anecdotes, die hij zóó aardig voordroeg, dat zelfs mijn
schoonmoeder er haar fatsoen bij opgaf en mij welgevallig toeknikte. De champagne
bracht een opwinding mee die ons allen naar het hoofd sloeg. Melchior, hij, werd
geestdriftig. Na beroemde zangers en zangeressen te hebben nagebootst, ging hij
goocheltoeren uithalen, voerde hij Russische dansen uit, liep hij op zijn lange
skelethanden. Weldra stond hij op tafel, wipte tusschen de glazen, voerde
heupe-wiegend een geweldige fandango uit. Zijne klissige haren dropen op zijn
langen das, de panden van zijn jas zwaaiden om hen heen als reusachtige
ravenvlerken, zijn bochel draaide glimmend als een dronken zon die haar weg zou
hebben verloren.
Hij dronk heel veel: het bracht tot de meest verrassende verhalen; hij improviseerde
liedjes op de vreemdste thema's.
‘Wat is dat griezelig!’ huiverde mijn schoonmoeder: telkens zong hij, op de
ongehoord-koddigste wijze, van den Dood.
Toen het al heel laat was geworden, wilde hij ernstig in eens afscheid nemen.
Maar hij verkeerde in zulken toestand, dat ik hem, al stribbelde hij tegen, dwong,
bij ons te overnachten. Ik bracht hem naar zijn mansarde: onze logeerkamer (ons
huis is niet groot). En het duurde niet lang, of wij allen sliepen.
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Het was al laat in den ochtend, toen wij weer samen zaten aan de ontbijttafel.
Melchior alleen ontbrak nog. Na lang wachten ging ik tikken aan zijn deur Ik kreeg
geen antwoord. Ik tikte weer. Vergeefs. Toen draaide ik de deur open. Met ontzetting
zag ik mijn vriend aan zijn bedsponde hangen: hij had zich met zijn lange lavallière
opgeknoopt.
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Spijt
Vergaderingen als deze woon ik niet gaarne bij. Omdat zij de echtgenoote is van
een professor in de psychologie, acht mevrouw Van Helewijck zich verplicht ze in
te richten. Zij noodigt, in haar villa aan den zeedijk, al wat ze ontmoet aan
kunstenaars en literatoren op hare avond-partijtjes uit. Men hoort er dikwijls ten
tweede male virtuozen die men in de Kurzaal heeft toegejuicht. Zij storen het
intiemere bijeenzijn door hun onhebbelijk-slechte manieren, en door het gepoch,
dat men in de groote concertzaal natuurlijk niet verneemt. De beeldhouwers met
hun grove duimen zijn er ongelooflijk-onhandig en de praatzucht der schilders, meest
allen onuitstaanbare babbelaars, is er hoogst hinderlijk. Geef ik aan de uitnoodiging
zoo nu en dan gehoor, dan is het omdat de ernstige Barbara van Helewijck, de
oudste dochter, mij gaarne raad vraagt over hare toiletten, die ze prachtig te dragen
weet, omdat de jongere, Clarisse, van Verlaine houdt (zij is niet mooi), en omdat de
vijftienjarige Colette met haar nachtdonker haar mij telkens handteekeningen komt
vragen op briefkaarten voor haar vriendinnetjes. Want ik veroorloof mij deze naïeve
ijdelheid. Gewoonlijk verlaat ik na het eerste kopje thee het salon en het roode licht
dat onder de groote zijden
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kappen uitstraalt, en ga zitten op het terras, in de duisternis, vóór de zingende zee.
De meisjes omringen mij met haar witte gestalten. Haar groot vertrouwen geeft mij
het zoet-weemoedige gevoel, dat ik oud weet te worden. Het is het eenige genot
dat ik smaak op de avondpartijtjes van mevrouw Van Helewijck.
Dien avond zou ik heel zeker niet zijn gekomen, had ik maar eenigszins kunnen
raden, dat ik er mijn ouden vriend Philips van Heerendael zou hebben ontmoet. Niet
dat ik maar één reden zou hebben om hem te ontvluchten: persoonlijk kan ik tegen
hem geen enkel verminderend verwijt laten gelden. Vier lange jaren heb ik samen
met hem gewoond op het Vlaamsche land: vier jaren als een gulden droom van
schoonheid. Ik schreef er mijn eerste dwepend-symbolische romans; hij vijlde er
aan zijn geheimzinnige sonnetten vol vonken als van edelgesteente, en die ik
misschien de eenige was om volkomen te begrijpen. Want wie wist, in dien tijd, dat
Philips een beangstigend zenuwlijder was, een slaapwandelaar met de vreemdste
kuren, dien ik zekeren nacht volgde in zijn eigen schaduw, toen hij de deur van de
pastorie wilde gaan openbreken? De eerste vervreemding is gekomen juist door
zijn ziekte; dat ik hem wilde verzorgen maakte hem kribbig. Dat hij verder in zijn
poëzie met duisterheid ging koketteeren en ik zoo vrij was er hem op te wijzen,
bracht de verwijdering mee. Hij was een mooie jongen, en tamelijk rijk; hij ging
reizen, ontmoette in een stadje aan de Loire een stil, fijn en zedig meisje, dat hij tot
vrouw nam. Terug in het land - weer waren een paar jaar verloopen - stelde hij ze
mij voor: de deemoed van haar verschijnen gaf mij den indruk,
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dat zij niet gelukkig was. Hij, de uiterst gevoelige, raadde wat ik dacht: het was de
breuk.
Ik ontmoette hem nu weer en in volle schittering! Hij deed bijzonder hartelijk met
mij, prees mijn werk en, met een glimpje ironie, de veelheid er van. Ons onderhoud
was echter van korten duur: hij had Clarisse in het oog gekregen; zij beklaagde zich
bij hem over de schaarschte van zijn dichterlijke productie; niets was hem liever te
hooren, dan dat hij zoo weinig schreef, en dat het nochtans zoo mooi was...
Hij was hier overigens niet als dichter, maar als een soort goochelaar (duid mij
het harde woord niet euvel). Zijn gestel van neuropaath had hem verleid tot de
beoefening van het Cumberlandisme, en hij had in het gedachtenlezen een natuurlijke
gave tot het uiterste ontwikkeld. Toen professor Van Helewijck vernam dat hij te
Oostende vertoefde, had hij geen rust, of Philips moest op proef gesteld, waarvan
de psycholoog wel hoopte dat zij falikant zou uitvallen. Hij zag zich - en ik had er
een zeker vermaak aan - in zijn hoop beschaamd.
Want mijn oude vriend was, in één woord, verbluffend. Na de presentaties waarbij
de voornaamheid van zijn elegantie tot haar volle recht kwam, na een fonkelend
gesprek waar de puntigheid en de sierlijke gratie van zijn woord als sterren in
ontstaken, ging men tot experimenten over. Tot op dat oogenblik had ik Heerendael
van ganscher harte met heel mijn oud vriendenhart bewonderd: wat een prachtige
natuur! Nu...
Alle meubelen terzij geschoven, liep hij, onder het donker-roode licht geblinddoekt
en wonder-vlug over een kronkelende krijtlijn, die men op den grond had
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geteekend; terwijl men zijn linkerpols vasthield, schreef hij met de rechterhand den
naam, dien men had gedacht; zonder aarzelen ging hij het voorwerp halen dat één
der aanwezigen had bedoeld, voerde hij de daad uit die men hem zonder spreken
had bevolen.
Ik-zelf voelde eene diepe treurnis in mij zinken. Arme Philips!
Groote dichter die gij eens waart! Ik wist al de schatten die begraven lagen in de
ziel van dien ranken, jong-gebleven man, die zich zoozeer van zich-zelf had
verwijderd. Zijn lot was geworden, alleen nog in de uiterlijkheid te schitteren, die
blijkbaar alle dichterschap had opgegeven voor schijn. Eens was hij grondeloos
geweest als een fontein, die te hooger opschiet naar zij van dieper uitstraalt. Thans
had ik niets in zijne woorden of gebaren opgemerkt, dat mij aan het verleden, ons
verleden herinnerde. Wat was er van dat menschenhart geworden? Wat was er de vraag ging in mij wegen als een steen - wat was er van zijn liefde, van zijn jonge,
teere vrouw geworden?
‘Tusschen ons beiden nu!’
Hij was, trouwens aangestuurd door den weetgierigen professor, die wist hoe oud
onze vriendschap was, vóór mij komen staan. Zijne oogen gingen overmoedig de
mijne peilen; uitdagend doorgrondde hij mij: het was of hij mij wou tarten.
Maar ik had de proefneming aangenomen als een duel. Ook ik dorst hem aan te
kijken, al zal er in mijn blik meer weemoed hebben gelegen dan in den zijne. Met
al de kracht mijner eerlijkheid (het was niet anders dan burgerlijke eerlijkheid)
verzamelde ik in mijne oogen de
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bitter-pijnlijke aanklacht: zijn dichterschap dat hij had prijsgegeven; zijn hart dat hij
verkocht had, zijne vrouw, zijne schoone, jonge vrouw...
En ineens lag, tot ieders verbazing, Philips van Heerendael aan mijn hart. Hij
huilde als een kind. Die man bezat een buitengewoon psychisch vermogen.
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Mevrouw Morgenstond heldhaftig
‘Kijk! kijk!’, floot in mijn oor de sissende verontwaardiging van mevrouw Van den
Wijngaerde, dewelke mij, zeer tegen mijn wensch, tot vertrouweling gekozen had.
Ik keek. Ons beider blikken moesten, aan dit late en verlaten terras noodzakelijk
dezelfde horizontlijn vinden: den glanzigen rand van eene rij marmeren
herbergtafeltjes, met, hier en daar, als een kristallen bastion, het toevallige rijzen
van een bierglas, en aan beide zijden, tot afsluiting, het giftige groen van een
bol-laurier uit de cafézaal zuur belicht. Dijk en zee lasschen zich achter en onder
dezen gezichtseinder aan; men zag ze niet; het liet rechtstreeksche confrontatie
toe, daarenboven, met den nachtelijken Augustushemel.
Ik keek naar dien hemel: ik ben sterrenkundige. Mevrouw Morgenstond, die
tusschen mevrouw en den heer Van den Wijngaerde inzat, maar een ietsje dichter
bij den heer, met hare zwartglinsterende kreeftoogen, eveneens, dewijl ze dichteres
is. Mevrouw Morgenstond: hoe ze eigenlijk heet, weet niemand. Hare romans
onderteekent zij: Rosa Sempiterna, en het is de naam dien ze draagt voor de geheele
wereld. Alleen niet voor mijne vrienden Van den Wijngaerde en voor mij die haar,
reeds bij onze eerste ontmoeting in deze kleine badplaats,
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Mevrouw Morgenstond hebben gedoopt, vanwege het ontzettend getal gouden
tanden, die haar mond maken als tot een roovershol, tusschen het zwarte rouge
der lippen en - glinsterende dwarsbalk - de schilferige muren van haar ruim vijftigjarig
wangenpaar. Die bijnaam is dus een onschuldig grapje van ons; het heeft ons
hartelijk doen lachen.
Mevrouw Morgenstond en ik dan zagen, boven de krijtlijn der herbergtafeltjes,
den sterrenhemel aan. Fluisterend toegezongen door de adem-zware zee, stond
twinkelend de wagen van David overfloerst met het wemelende diamantstof van
den schuinen Melkweg. De Stier doorboorde de westelijke duisternissen; in het
Oosten popelde het klare hart van Andromeda, in het zenith teekende de Zwaan
haar kruis. Ik verzwijg u niet, dat ik, bij dit schouwspel, als steeds diep ontroerd was.
Maar met een ruk aan mijne linkermouw trok mevrouw Van den Wijngaerde mijne
blikken van hoogboven, naar laag-onder onze einderslijn.
‘Kijk! kijk!’, herhaalde zij nijdig. Ik moest een tijdje zoeken, vóór ik de werkelijkheid
aanschouwen ging. Zij viel niet te verbloemen: op de blank-verlichte tegels rond het
terras zag ik, dicht aaneen gerijd en met wrikkelende bewegingtjes, vier schoenen
staan, een witte, een zwarte, een witte, een zwarte. De natuurlijke orde ware
geweest: twee witte, een behoorlijke tusschenruimte, twee zwarte. Ook mij werd
het dan duidelijk; het vermoeden van mevrouw Van den Wijngaerde had den heer
Van den Wijngaerde betooverd en veroverd.
Deze, die afdeelingsoverste is in het ministerie van oeconomische zaken, zat,
onder zijn dun vlokzijden haar,
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gedwee te zuigen aan zijn eeuwigdurende sigaar, terwijl smachtende blikken reisden
tusschen hem en den hoogen Pegasus, de felfonkelende ster.
‘Het is niet mogelijk!’ fluisterde ik moedig-vergelijkend mevrouw Van den
Wijngaerde toe.
Zij haalde hare scherpe schouders op.
‘Neen, en die voeten dan?’ vroeg ze smalend.
Ik ken haar galachtigen aard, met de gevolgen. Ik kromp ineen, eenigszins: ik
vreesde, in de klam-nachtelijke stilte, haar uitspattende lijfspreuk: ‘Ik zal mij wreken.’
Met de dringende bezorgdheid, haar te kalmeeren, drukte ik furtief en onder de tafel
hare hand. Toen zag zij me plots en doordringend aan. Zij sprak grollend: ‘Gij moet
mij wreken!’...
- Het vlugge verloop van heel dit tooneeltje maakte te langer den tragen nacht.
Ik sliep niet veel, en licht; telkens schoot ik wakker, als een vuurpijl die weêr verzinkt
in een vadsig-bewogen moeras. Ik probeerde te denken: mijne gedachten waren
keitjes in een onbestemd gevoel van wroeging om een te veel en een te weinig.
Heel vroeg kwam ik bekommerd naar beneden voor het ontbijt. Reeds zat, rechtop,
mevrouw Van den Wijngaerde hare broodjes te smeren uit een nijdig mes. Ik kon
wel vermoeden dat ik er niet goed zou uitzien. Het deed mij nochtans eenige pijn,
haar schetterend te hooren zegevieren: ‘Ha-ha! Ik wist wel dat ik mij in u had vergist,
dat ik op u niet rekenen kon! Gelukkig weet ik me-zelf te behelpen, en Albert...’
Iederen avond zit ik met dien goeden Albert, haar man, aan hetzelfde cafétafeltje.
Hij zuigt aan zijn
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eindje sigaar. Hij speelt genoegelijk en stil domino, als een heel-voorzichtige piano.
Hij wrijft in zijn droge handen als hij wint. Arme Albert...
Ik aarzelde een oogenblik. - Hoe hem te verdedigen.
Mevrouw van den Wijngaerde liet er mij trouwens den tijd niet toe. Zij rolde haar
servet op. Zij groette mij nauwelijks. Tot mijn groote verwondering zag ik haar met
de innemendste vriendelijkheid mevrouw Morgenstond te gemoet treden, en haar
mede sleepen naar een afgelegen hoek der diepe zaal..
Van die verbazende vriendelijkheid heb ik dienzelfden avond nog de voor mij
bedremmelende verklaring gehad. Ik moet zeggen dat ik heel den dag Albert, zijne
vrouw en mevrouw Morgenstond, onder voorwendsel van een bezoek aan vrienden
in de omstreken, had ontweken. De dagelijksche ontmoeting aan het avondterras
vóór de zee, kon ik echter moeilijk ontgaan. Ik vond er ditmaal mevrouw Morgenstond
alleen: bijna eene verademing. Wij spraken samen over het weer en over de
schaarsche badgasten. Daarna over de sterren: op een paar vergissingen na deed
mevrouw Morgenstond het deskundig, en weldra met gloed. Stilaan was haar stoel
dichter bij den mijne komen schuiven. Zij wees in den hooge, met haar blanken,
vetten arm, leunde daarbij naar mij toe, zoodat ik hare warmte gewaar werd aan
mijn arm en aan mijn been. Ik schrok, toen ik ook haar voet voelde wrijven aan den
mijne.
En nu gebeurde het. Mevrouw Morgenstond nam, na eene pauze, eene diepe en
dorstige stem aan. Zij sprak:
‘Mijn vriend, ik weet alles. Mevrouw Van den Wijngaerde heeft mij alles
veropenbaard, en... de schalen zijn
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van mijne oogen gevallen. Waarom dan ook niet gesproken? Ik verdwaalde in den
tuin der distelen; ik had mijn vertrouwen geschonken aan iemand, die zijne eigene
vrouw bedriegt met kamermeisjes: zijn vrouw heeft het me zelf verteld. Gij,
intusschen; gij, die geen vrouw hebt die U vertroosten komt; gij, de eenzame, die
diep in uw hart de liefde begraaft voor het wezen, het eenige wellicht, die u begrijpen
zou, gij...’
Zij had mijn arm in beide hare heete handen geschroefd. Zij blies in mijn oor als
een typhon. Zij vervolgde:
‘Ik weet alles: mevrouw Van den Wijngaerde heeft in uwe plaats gesproken. Ik,
ik offer mij aan u op al zijt gij niet de gedroomde liefde, ik zal de moeder zijn, de
zuster, de vrouw en de minnares; ik zal...’
Maar op dat oogenblik klonk uit de cafézaal achter ons een luidgalmende lach,
die luidde in dubbele toonschaal.
‘Copernicus! Copernicus verliefd!’
Ik moest mij niet omkeeren om te weten wie aldus met mij den spot dreef.
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Het late bezoek
Ik was dien avond niet uitgegaan. Een gevoel van wrevel, die spijt inhield en
wroeging, had niet ten gevolge gehad dat ik de eenzaamheid zou hebben verlaten
voor de verstrooiïng van schouwburg of café. Het was als eene behoefte aan
bitterheid. Kinderen vinden er een vreemd plezier in, zich bij geboden gelegenheid
te besmeuren met vuil: ik voelde het met ergernis dat ik laf stond tegenover mijne
daden; nochtans was het mij eene noodwendigheid al de leelijkheid van die daden
te peilen, mij in die leelijkheid als het ware te wentelen, om mij dan aan me-zelf
eens bij uitzondering te toonen zooals mijne vrienden mij zouden zien, indien ik mij
kon laten kijken zooals ik werkelijk ben, en indien zij-zelf, moreel gesproken, maar
wat zindelijker waren.
Ik was dus niet uitgegaan. Met lang-gestrekte beenen lag ik te rooken in mijn
leunstoel vóor den haard. Naast mij dampte de samovar. Ik wilde me-zelf één enkel
oogenblik wijsmaken dat het hier toch wel gezellig was. Maar telkens werd ik weêr
meêgesleept op den loggen stroom van mijne pessimistische gedachten, en het
kostte mij moeite er mij nu en dan met wrok om me-zelf aan te ontrukken: een
drenkeling die niet onder wil gaan.
Wat dan had ik mij zoo verschrikkelijks te verwij-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

909
ten? - Ik was dertig jaar oud, en ik had eene minnares. Weliswaar was deze de
echtgenoote van mijn vriend, en daarenboven moeder. Ik wist dat ik haar van hare
echtelijke plichten afhield: ik had haar verboden, nog eenigen omgang te hebben
met wie ook, buiten mij. Zij gehoorzaamde mij zonder twijfel. Haar dochtertjezelf,
dat tien jaar oud was, had zij van zich verwijderd en op eene kostschool gedaan.
Ziedaar heel mijne schuld, heel mijne misdaad.
Ik had er heel wat tegen in te brengen, dat mij ter verontschuldiging kon dienen.
Dat het zoover tusschen ons beiden gekomen was, kon alleen aan haar geweten.
Het was vijf jaar geleden dat zij zich aan mij had vastgeklampt, als aan een prooi,
met altijd hetzelfde voorwendsel: dat zij ongelukkig was, dat ze aan haar man den
steun niet bezat dien ze als jonge vrouw zoo noodig had, dat hij altijd buitenhuizig
was en aan niets dacht dan aan geld verdienen. Zij was het die mij in haar huiskring
had binnengehaald; zij, ja zij, die mij met hare kattenmanieren had verleid; zij die
mij met het gezag van hare rijpe schoonheid had vastgehouden. De man, een
veertiger, had ik leeren achten als één der loyaalste kerels der wereld. Hare
kattenmanieren waren mij weldra eene ontzetting. Hare schoonheid, - men wordt
ook schoonheid moe. De vriendin waaraan ik, na eene nogal ontstuimige, vooral
zeer wispelturige jeugd, had kunnen toegeven als aan eene dankbare verpoozing
voor mijn hart en voor mijne zenuwen, zou zij heel zeker nimmer worden: na enkele
jaren wist ik wel van haar dat ze, met hare liefde, alleen gehoorzaamde aan eene
koppig-opgezweepte fantazie. Toen stelde ik, als een experi-
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ment, mijne eischen: zij zou haar man negeeren, haar kind verwijderen; het was
eene nieuwe zweep voor hare verliefdheid, die zonder dat misschien zou
ingesluimerd zijn. En ziedaar de verhouding waarbinnen ik gevangen zat.
Hoe eraan te ontsnappen? Zeker, ik kon afbreken: een kort briefje, zonder meer,
waarna een lange reis, zooals dat behoort. Maar ik ben niet cynisch: mijne immoreele
eischen leggen mij verplichtingen op. En dan: ik ben laf. Ik balde mijne vuisten,
sloeg ze tegen mijn voorhoofd in de bekentenis dat ik laf was. Ik kon mij wel
voorstellen dat hare liefde voor mij ook maar een opgewonden schijn, eene magere
illusie meer was. Maar zelfs dat: had ik wel het recht die illusie te verbreken, aan
die vrouw haar gemoedsleven te openbaren als een afgrond die niets dan ijlte
inhoudt?
Aldus mijmerde ik, beet sigaar aan sigaar stuk. Toen daar opeens heel stil, daarna
luider op de deur werd getikt. Ik deed open. Ik stond, aangezicht tegen aangezicht,
voor haar man.
Ik schrok hevig. Had hij dan iets vernomen? Hij, die in zijne vrouw alle vertrouwen
scheen te hebben en trouwens voor zijne zaken meestal uit stad was, was hij te
weten gekomen wat mij aan zijne vrouw bond? Wilde hij genoegdoening? Wilde hij
zich wreken? - Ineens voelde ik in mij den moed van wat ik hield voor eerlijkheid.
Ik zou alles opbiechten, ook het ergste. Maar ook het bijkomstige zou ik pleiten; nu
ik-zelf in mij al het leelijke van onze verhouding inzag en zeer oprecht het einde
ervan was gaan wenschen, ik zou hem den oorsprong toonen van al zijn ongeluk:
hij had zijne vrouw veel te veel verwaarloosd; hij had...
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Hij, hij was op een stoel neêrgezakt in zijne druipende kleêren - buiten stormde het,
en hij had blijkbaar geen parapluie -; hij had zijn hoofd op zijn arm gelegd; hij huilde
als een kind.
Ik zag heel goed thans dat het iets anders moest worden dan ik verwachtte. Aldus
handelt een bedrogen echtgenoot niet. Heel even dacht ik aan de redevoering die
bij zijne binnenkomst den toestand duidelijk moest maken: ik zag er het
belachelijk-artificiëele van in, want ik had nu het besef, hier voor iets heel ernstigs,
iets heel droevigs te staan, - tevens iets anders. En omdat het iets anders was,
voelde ik medelijden.
Ik lei mijn hand op zijn schouder. Hij keek op. Ik zocht woorden, die...
Maar toen sprak hij-zelf:
- ‘Mijn vriend, vergeef mij. Wat ik hier kom doen? Ik weet het zelf niet. Zult gij het
begrijpen? Zult gij iets willen begrijpen?... Ik ben ongelukkig.
Ik kom van Antwerpen. Gij weet niet wat ik zoo dikwijls te Antwerpen ging doen.
Gij dacht: voor zaken. Mijne vrouw dacht het ook. Omdat ik zoo veel van haar hou,
omdat zij zoo vriendelijk is voor mij, heb ik het altijd moeten verzwijgen. En te
Antwerpen-zelf, daar kon ik immers ook niet, dan... Mijn vriend, vóór ik trouwde had
ik te Antwerpen een meisje, een arm meisje. Neen, ik heb mijne vrouw niet bedrogen
toen ik getrouwd ben met haar: dat meisje had ik niet meer lief, sedert jaren niet
meer. Maar er was het kind: ons zoontje. En... ziet u, ik ben zwak geweest. Ik had
er op andere wijze moeten voor zorgen, - in een gesticht, of zoo. Maar, ik hield van
het kind, en...
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Mijn vriend, mijne vrouw is eene nobele vrouw. Juist omdat zij niet jaloersch, niet
hartstochtelijk is, zou zij hebben begrepen. Maar ik dorst niet te spreken; het kind
groeide op; het leek naar mij; het leerde zoo goed. En iedere week ging ik naar
Antwerpen...
Dan, een maand geleden, is het ziek geworden. Ach, wist gij wat ik geleden heb,
hoe ik den drang heb gevoeld, alles aan mijne vrouw te bekennen, zij mijne gade,
zij mijne natuurlijke troosteres! Iederen dag kreeg ik een telegram; weldra waren er
twee per dag. Gisteren...
Gisteren ochtend vroeg ben ik vertrokken. Mijn vriend, het is vanmiddag in mijne
armen overleden. En nu, en nu...’
De arme man kon niet verder. Zijne radeloosheid begreep ik maar al te goed.
Enkelen tijd bedacht ik mij; toen sprak ik:
- ‘Uw toestand, vriend, laat u niet toe naar huis te gaan. Ik verzoek u: blijf hier
overnachten. Morgen zult gij frisscher inzien hoe de zaken zich voordoen: ik vraag
u de toelating, ze om het best met u te beredderen. Intusschen moet, naar ik meen,
uwe vrouw niets van het gebeurde vernemen. Het verleden is dood, - geheel dood,
helaas. Als gij kalmer zult zijn geworden, zult gij naar uwe vrouw terugkeeren: ik
twijfel niet of zij zal u ontvangen met al de liefde die gij thans zoo noodig hebt. Ga
nu rusten, mijn vriend.’
Ik heb hem naar bed gebracht, hem een kop warme melk gegeven.
Daarna heb ik, in den nacht, een langen brief geschreven aan zijne vrouw. Ik
geloof, dat ik eene goede daad heb gedaan.
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De moord
De man zei:
- ‘Ik zal alvast vanavond vertrekken, met den trein van negen uur. Ik zal in de stad
overnachten. Anders ben ik morgen te laat op de markt.’
Zij antwoordde:
- ‘Ik weet het wel. Gij doet het immers iedere week.’
Doch hij, eenigszins aarzelend:
- ‘Ja maar, ik wilde maar zeggen... En 's avonds zal ik terug zijn op den gewonen
tijd.’
Hij boog over zijne pakken, die hij aan het maken was: onder de dansende oliepit,
zijne zware gestalte in den breeden kiel, zijn hangende kop, zijne verschikkende
armen, en, schuin naast hem, zijn dikke schaduw die bewoog over de blankheid
der stukken lijnwaad, waar hij ze bond in het geruite doek. Zij bezag zijn krommen
rug met achterdocht: waarom had hij dat gezegd? Iedere week immers was het
hetzelfde: de avondtrein nemen naar Kortrijk, voor de markt waar hij om zes uur
zijn kraam opsloeg en waar de vroegste klanten de beste waren. Hij was niet veel
spraaks. Waarom sprak hij ditmaal?
Hij rechtte zich. Hij stapelde de drie rechthoekige pakken op elkander, en bond
ze samen met een touw.
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Hij leunde er zijn blinkenden meetstok tegenaan. Daarna ging hij naar den kachel
en vulde zijn blikken pul met heete koffie. Hij borg ze onder zijn kiel, in zijn jaszak.
- ‘Hier, uwe boterhammen,’ zei ze.
Hij wachtte een tijdje. Dan:
- ‘Geef maar hier’, zei hij eenigszins wrevelig, en stak het pakje in den anderen
zak van zijn jas.
Zij zag wel dat hij niet was als de andere keeren.
- ‘Ik zal u helpen’, sprak zij. Hij antwoordde met een gebrom. Hij lei den meetstok
op zijne linkerschouder. Zij hief strak de pakken lijnwaad op, en schikte ze scheef
op den stok. Dan, zonder een ‘danke’, zonder een ‘goeden avond’ ging hij heen op
zijne breede schoenen. Niet langs de voordeur: langs de achterdeur.
- ‘Waarom gaat hij langs de achterdeur weg?’ vroeg zijne vrouw zich af. ‘Hij is dat
niet gewoon.’ En zij dacht verder:
- ‘Hij doet niets als naar gewoonte, vanavond.’
Maar ongerust was zij eigenlijk niet. Ook zij ging nu haar koffie inschenken. Zij
sneed hare boterhammen af, die zij smeerde. Aan den hoek van de tafel gezeten,
doopte zij haar brood en at langzaam, telkens een grooten hap die zij dan matelijk
kauwde. Zij dacht: ‘Wat mag dat zijn met hem? Zou hij iets weten? Het is nu vijf jaar
dat ik verkeer met Evarist. Iedereen weet het. 't Is allang dat hij het ook moet weten.
En tot nu toe heeft hij niets gezeid... Waarom zou hij ineens jaloersch zijn? Evarist
komt hier als hij weggaat naar Kortrijk. Hij kan toch wel denken dat ik niet alleen
blijf als hij weg is. En dan, weet ik wat hij-zelf uitsteekt als hij naar Kortrijk gaat? Ik
vraag hem niets, ik!’
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Zij zat een oogenblik te soezen. Toen stond zij op en schonk zich eene nieuwe kop
koffie in. Zij zonk weêr in gedachten:
- ‘Hij zou toch niets doen. Hij zou niets durven doen. Hij is toch maar een
marskramer, en Evarist is een boer met vier paarden en tien koeien. Zij hebben
eens gevochten om mij, toen wij pas getrouwd waren. En hij heeft troef gekregen,
dat hij er twee dagen meê in zijn bed heeft gelegen. Ik moet er nog om lachen. Dan
heb ik Evarist genomen. Hij moest maar zoo niet drinken, de andere. En 't is een
tuischer die al ons geld verspeelt. 'k Zou wel eens willen zien, wat hij te zeggen
heeft!’
Zij haalde hare schouders op, keek naar de klok die matelijk knersend jankte in
hare kas.
‘'t Is ure’, zei ze half-luid. Zij borg brood en vet in de schapraai en veegde de
kruimels met hare linkerhand in den palm van hare rechte. Zij ging vóor het bespatte
spiegeltje staan en streek met speeksel over haar gescheiden haren. Toen nam zij
het olielampje, en slofte de vier treden op naar de voutkamer. Zij plaatste, als naar
gewoonte, het licht op den vensterrichel. Zij zette zich neêr op den rand van het
bed. Zij zuchtte even. Zij wachtte.
Zij wachtte niet lang. Beneden jammerde de klok tien uur, toen zij onder een
zwaren stap grint hoorde kraken. Tevens ging een hond aan het grollen, die uitbarstte
ineens in nijdig geblaf. Zij dacht: ‘Duc zal Evarist nooit gewend worden: 't is
vervelend’. Maar zij verroerde niet in hare kleêren. Zooals altijd had zij de achterdeur
op de klink gelaten, zonder den grendel.
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Zij hoorde Evarist met zijne grove stem ‘koest!’ brommen. De hond zweeg een wijle,
terwijl de stappen naderden. Maar ineens hoorde zij iets, dat zij niet gewoon was
te horen: een ketting die sleepte over den grond. ‘Wat is dàt nu?’ zei ze bij zich-zelf.
Doch zij had geen langen tijd tot denken. Het geblaf klonk plots scherp als een
noodkreet, terwijl Evarist, zonder te letten op de geburen, luidop vloekte. Zij hoorde,
vlak onder den muur, een schop op den hollen balg van den hond. Deze jankte kort.
Maar weldra rinkelde weêr de ketting, en het geblaf hapte een gil in de stilte. Toen
ging een waarheid in haar op. Vóór hij wegging, had haar man den hond losgelaten.
Zij schrikte op. Zij ging door het vensterken kijken, maar het licht belette haar te
zien. Zij blies de lamp uit, die walmde en stonk. Zij rukte het raam open. Zij fluisterde
sissend: ‘Evarist!’ In het maanlicht zag zij wat gebeurde.
Met gestrekte armen probeerde de vent den grooten, gelen hond van zich af te
houden. Zijne enorme vuisten hadden hem weten te vatten bij de huid van den buik,
dien hij spande als een trommelvel. Het beest huilde pijnlijk. Met groote rukken sloeg
het zijn romp vooruit, de witte tanden dreigend in den zwart-gapenden muil. Weldra
hief Evarist het in de hoogte, zou het neêrploffen op den grond. Maar op dat
oogenblik raakte een achterpoot verward in de horlogeketting; het gaf aan het dier
een steunpunt; zijn kop stuikte vooruit; zijn open bek viel achteraan in den nek van
den man; deze verloor erbij het evenwicht; men hoorde, als het ware, de scherpe,
witte tanden in het harde vleesch.
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Evarist riep thans als een bezetene: ‘Marie, Marie, schiet erop, schiet erop!’
Marie was algauw uit hare verbijstering ontwaakt. Zij liep naar het schouwberd,
waar het geweer hing van haar man. Zij haalde den haan over, mikte.
Thans hadden man en dier bij beurte de bovenhand. Nu eens reed Duc met
krauwende pooten over den buik van den loggen boer; dan weêr wist Evarist hem
te grijpen boven de voorpooten, rukte hem van zijn lijf af, probeerde hem ter zijde
te duwen. Doch waar hij hem losliet om te grijpen naar de keel waar hij hem worgen
zou, sprong de hond weêr recht, plofte met den breeden muil naar den strot, wroette
met zijne tanden in de spieren.
Marie mikte, mikte maar, mikte telkens elders. Tot daar ineens een verschrikkelijke,
een onmenschelijke kreet den nacht scheurde. Als dol, schoot zij. - Toen viel ineens
een zeer groote stilte.
Marie had zich uit de vensterholte teruggetrokken. Zij dorst niet meer te kijken.
Zij ging het geweer aan zijn spijker hangen. Zij zette zich neêr op haar bed.
Beneden hoorde zij niets meer, dan de hond die snuffelde en lepte.
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Het chocoladen hart
Zal ik, kinderlooze weduwnaar, die aan het leven niets meer heeft dan de verheerlijkte
beelden uit zijn geheugen, deze herinnering oprakelen als een gloeiend kooltje in
de grauwte der asch?
Ik zit hier eenzaam in mijne kamer vol zwijgende boeken die mij niets meer leeren
zullen. Buiten giert de wind, die den motregen opzweept tegen de glanzende
winkelramen. Toch weet ik dat de straten vol volk zijn, vol gelukkige menschen die
zich vóór die winkelramen verdringen. Dààr staat het vol speelgoed en lekkernijen.
Want morgen is het Sinterklaas.
Het is zulk een Sinterklaas-avond dien ik gedenk, - een avond die mij heftig heeft
ontroerd, de avond die mij de hoogste vreugde geven zou, en het begin zou zijn
van al mijne ellende.
Ik was toen twee en twintig oud: een student met een heel slechte reputatie, die
ik verdiende. In plaats van te werken, schreef ik opgeschroefd-smartelijke sonnetten,
die geenszins als weêrklank konden gelden van het leven dat ik leidde, ver van
mijne goede ouders die, in hunne deftige notariswoning op het platteland, niet
vermoedden wat de groote stad gemaakt had van hun zwakken en dweependen
zoon. Dichter als ik mij waande, sociaal
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opstandeling als ik uit natuurlijk verzet geworden was, ging ik vooral met enthousiaste
schilders en misnoegde ideologen om, met dewelke ik het geld verteerde dat mijn
vader, prat op stand en houding, mij misschien wat al te kwistig toedeelde. Het
maakte dat ik een zeer geziene makker was, die helaas te jong was om de leêgte
te gevoelen die eene dergelijke baatzuchtige vriendschap nalaten moet. Trouwens,
had ik wat klaarder gezien in de inzichten van deze vrienden (en ik durf niet beweren
dat hunne hartelijkheid geveinsd en berekend zal zijn geweest: ook voor hen was
geld immers bijzaak, zij het eene noodzakelijke bijzaak), zelfs dus als men van mij
hield om hetgene er uit mij te halen was, dan had ik nóg de vergoeding: mijn meisje.
Zij was hartstochtelijk op mij verliefd; het was of ze uit alle tijden op mij verliefd
was, en voor alle eeuwigheid. Dochter van den onderwijzer op ons dorp, kenden
wij elkander van op de eerste schoolbanken. Haar vader kwam na de lesuren bij
den mijne de boeken bijhouden; omdat ik een eenig kind was, noodde mijne moeder
tevens het kind, dat een drietal jaren jonger was dan ik, uit, met mij te komen spelen.
Terwijl de schoolmeester te schrijven zat en mijn vader te rekenen, zagen zij ons,
door de hooge ramen van het kantoor, dansen of dwalen langs de paden van den
tuin. Ik had om dien tijd voor haar geen andere aandacht, dan om haar te kwellen.
Zij zag, met hare groote, ronde oogen, donker onder haar zwaar blond haar, op
naar mij als naar een meester. Wat wist dat tienjarig kind? Zeker niet dat zij mij
beminde.
Maar zij heeft het geweten toen ik, een paar jaar later, naar stad moest en op
college werd gedaan. Van dat
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oogenblik af heeft zij rust noch duur gekend: het was haar op het dorp te eng
geworden. Was ik met vacantie thuis, dan kwam ik haar zoo goed als nooit te zien:
zij verborg zich voor mij. Maar toen ik naar de universiteit zou gaan, vernam ik van
haar vader-zelf, die het met fierheid vertelde, dat zij voor dactylografe wilde leeren.
En zoo namen wij, zekeren dag, denzelfden trein, - voor heel het leven.
Het duurde natuurlijk niet lang, of ik had er mijn liefje van gemaakt. Eerst was het
niet dan minnekozerij, de smachtende verliefdheid die mij tot dichter maakte. Ik zei
u echter met welke makkers ik omgang had: behalve sommige studenten wier
gemaakt cynisme voor mij als eene uitdaging was, de pseudo-kunstenaars en
pseudo-anarchisten, die cynisch waren uit armoe, gemakzucht en opstandigheid.
Het kon niet anders, of mijn meisje kwam in aanraking met deze beminnelijke
jongens; argeloos als zij was, vond zij het weldra prettig, in hun kring om te gaan.
Toen haar zekeren dag een schilder vroeg, voor haar te poseeren - zij was zeer
mooi geworden - zag zij mij eerst met verschrikte oogen aan. Doch ik achtte mij
verplicht, in hare plaats te antwoorden: ‘Natuurlijk doet zij het!’. Waar zij, als onder
mijn bevel, haar schaamtegevoel aflegde, kon het wel niet anders, of hare verhouding
tot mij, haar heerlijken held, moest ook eene andere worden.
Wij gingen dezelfde kamer betrekken. Eerlijk gezegd, werd het toen voor mij een
betere tijd. Niet dat ik het recht op ontucht zou gaan bepleiten; maar te leven in en
om eene huishouding legde mij verplichtingen op. Nooit had ik vroeger aan de
toekomst gedacht: zoolang zij
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niet de mijne was in hare volle overgave, kon ik aan de bestendigheid onzer liefde
niet denken, dan waar het in dit of geen sonnet om het rijm te pas kwam. Het gevoel
mijner meesterschap was te groot, dan dat het in mij opkomen kon, mijne vrijheid
meer dan tijdelijk aan haar te offeren.
Thans echter was dat anders geworden: ik kon haar niet anders meer beschouwen
dan als mijne vrouw. Onze zorgen waren niet veel en niet groot, maar het waren
zorgen, en gemeenschappelijke. Ik had tevens het besef van verantwoordelijkheid
tegenover haar. Dat wij voortaan zeer afgetrokken leefden bracht meê, dat ik den
invloed mijner vrienden minder en minder onderging. Ik ondervond dat mijn
gemoedsleven er in adel bij gewonnen had. En toen zekeren dag Marie mij omhelsde
en, het hoofd op mijn schouder, bekende dat zij moeder worden zou, was mijne
eerste beweging, onder den schrik die mij plots bevangen had, haar van mij af te
stooten; doch die beweging duurde nauwelijks: ik drukte haar aan mijn hart, en zei
met diep-ontroerde plechtigheid: ‘Marie, wij zullen trouwen’.
Ik schreef alles aan mijn vader. Geen dag verliep, of mijne moeder, die geweldig
was van aard, stond in onze kamer, schreeuwde luid, zwaaide haar vloek over mij
uit, en joeg Marie weg. Ik kon geen woord spreken. Gedwee als van haar te
verwachten was, knoopte Marie hare kleederen tot een pakje, en verliet huilend het
huis.
Mijn zakgeld werd tot een minimum herleid: ik zag er een wettiging in van de
laagste lafheid. In een paar weken kwam ik uit mijn kamer niet, uit vrees haar te
ontmoeten. De wroeging, die in betere uren uit mijn bin-
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nenst oprees, trachtte ik te dooden door koppig studeeren. Waar zij mij te machtig
was, doodde ik ze met alkohol. Het is in een kroeg dat ik van een makker vernam
hoe ellendig Marie het had: zij trachtte wat geld te verdienen als model. Ik legde mij
op, haar van dat oogenblik af te gaan verachten.
Maanden verliepen. Tweemaal had Marie mij geschreven; de tamme toon van
hare brieven joeg mij physieken afschuw aan; ik dacht: hoe moet zij er thans uitzien!
Enkelen tijd nadien ontmoette ik haar: ik had niet zoo vlug mijn hoofd afgewend,
dan dat ik niet had gezien hoe ellendig zij er uit zag. Zij liet mij om een onderhoud
vragen: omdat ik niet wist wat ik haar wel had kunnen zeggen, weigerde ik verwoed.
Het was winter geworden. Zekeren avond, een Sinterklaas-avond als heden, was
ik uitgegaan. Misnoegd en vol kommer, wilde ik mijne oude vrienden opzoeken.
Nauwelijks was ik het huis uit, of ik voelde dat men mij volgde, en wie. Ik ging een
café binnen: ik wist dat aan de deur eene sjofele gestalte post vatte. Toen ik buiten
kwam, snelde ik haar voorbij: ik stelde het op een loopen en hoorde hijgend loopen
achter mij aan. Ik werd kregelig; ik keerde mij om; ik vroeg bitsig:
- ‘Wat moet gij van mij hebben?’
Marie zei:
- ‘Voor u, Léon, van mij en van...’
Zij reikte mij huilend een pakje: een schoon chocoladen hart met een blauw zijden
lintje om...
- Een maand nadien werd ons kindje dood geboren. Toen trouwde ik met haar.
Wij kenden een jaar lang weergaloos geluk. Waarna ze stierf aan de tering.
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Roman
Ik begon van het ambacht genoeg te krijgen, en dacht er heel ernstig aan naar eene
andere bezigheid uit te zien, toen ik kennis zou maken met juffrouw Melanie.
Vijf en dertig jaar oud, was ik al twintig jaar in deze zelfde zaak werkzaam, eerst
als loopjongen, daarna als winkelknecht. Vijf jaar had ik zwaaiend de stad
doorgefietst, een zwaren korf aan den arm. Sedert mijn twintigste stond ik met mijn
witte schort achter de toonbank, tusschen de bokalen met drops en de koperen
weegschalen, tegen den hoogen muur aan waar de potten jam en de pakjes tapioca
kleurden, en de sardineblikjes rezen als de overhandsche steenen van pyramides.
Het was geen lastig leven en voor veel drukte ben ik niet aangelegd. Doch, van 's
ochtends acht uur te gaan onderdompelen in een lauwe geur van koffie, nauwelijks
uit de zure lucht van het zolderkamertje, en slechts 's avonds, na negen, een half
uurtje in werkelijk-frissche atmospheer, - waaraan men dan nog, natuurlijk, een glas
bier verkiest in de levendigheid van eene herbergzaal: het was geworden of ik niet
meer goed denken kon, en gevangen zat in de veiligheid van eene lichte hoofdpijn.
Niets in uw leven dan meel te wegen, stroop te meten en azijn te tappen. Altijd
dezelfde klanten met snuffelige gezichten en ontgoochelde gebaren. De vrouw van
den patroon
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achter de rinkelende kas, en haar zuchtend breiwerk dat een rood-fonkelende steen
aan haar gekromden rechterpink doet dansen. De patroon-zelf en zijn barschheid,
wiens rosse kop nu en dan uit het valluik opduikt van den kelder, waar hij dag-in
dag-uit wijn aftrekt... Zie, dat had nu al twintig jaar geduurd; twintig jaar kleverige of
natte handen vol weeë geuren; twintig jaar met denzelfden middagroastbeef in het
zwijgende achterkamertje waar de schuine spiegel alleen voor vliegen diende; twintig
jaar die mijn haren hadden gedund en mij het spreken zoogoed als verleerd hadden,
want een kruideniersknecht leert het te doen met twintig zinnetjes, altijd dezelfde.
Ik had dan ook ambitie gekregen in iets anders, iets in een bankzaak bijvoorbeeld,
of in een musaeum, iets waar men zijne beenen bij gebruikt en zijne zinnen verzet.
En ik had reeds, in de avondherberg, geïnformeerd.
Maar toen is juffrouw Melanie in mijn leven gekomen.
Eigenlijk had ik haar allang kunnen kennen: sedert maanden kwam zij, iederen
ochtend half-negen, hare flesch melk halen. Eens echter, - ik herinner het mij heel
goed: het regende buiten en ik was pakjes vaniljesuiker aan het tellen, - noemde
ze mij bij mijn naam: ‘meneer Louis’, met eene beminnelijk-zoete stem. Toen bezag
ik haar, uit mijne sufferigheid, voor het eerst. Zij was klein en schraal in een zwart
kleedje. Zij droeg floretten handschoenen. Haar grauw hoedje had een mager veêrtje
dat afhing, en daaronder was haar gezichtje, een lief en zedig gezichtje met een
dun neusje en een lichte dons op de bovenlip, en groote kinderoogen. Zij vroeg:
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‘Een flesch melk als naar gewoonte, meneer Louis.’
Ik schrok even, omdat ik mij eerst nu hare verschijning herinnerde, waar zij mij
‘meneer Louis’ noemde. Ik was eenigszins verstoord dat zij het deed, en wilde haar
vragen hoe zij mijn naam te weten was gekomen. Maar ik deed het niet, en weet
nog altijd niet hoe zij er achter kwam.
Nu zag ik haar iederen dag, en weldra met een soort behagen. Het duurde niet
lang, of bij enkele minuten vertraging van haar was ik lichtelijk ongerust. Zij werd
eene gewoonte, waar ik aan hechtte. Het was tusschen ons niet gebleven bij vragen
van die flesch melk, inpakken van de flesch melk, en aanbieden van de flesch melk:
wij praatten thans met een paar woorden over het weêr, en daarbij lachte zij soms,
kort en hel. Zekeren dag vroeg ik: ‘Juffrouw?’ Zij antwoordde en deed hare oogen
half toe: ‘Melanie’. Aldus leerde ik ook hààr naam kennen.
Ik vernam meer van haar: dat zij alleen was op de wereld, negen en twintig oud,
en eene naaister. En het deed mij aan, of dat een geheim was tusschen ons beiden.
Op het vroege uur van hare komst, waren er doorgaans nog geene klanten: het
bracht eene vertrouwelijkheid meê, die wel niet verder ging dan die praatjes over
zon en wind, maar die aan de woorden als een geheimen zin gaf. Wij spraken ook
soms over de buren: zij-zelf woonde dichtbij; haar oordeel was oolijk, en ik gaf er
haar gaarne in gelijk. Daardoor werden wij als goedmoedige rechters over den wijk;
zij wekte in mij eene nieuwe belangstelling voor het leven.
Sedert ik geen loopjongen meer was, dacht ik niet
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dikwijls meer aan vrouwen. Tusschen mijn vijftiende en mijn vijf en twintigstejaar
had ik enkele minnarijtjes gehad met dienstmeisjes. Daarna echter was lengerhand
de verdoezeling gekomen, waar juffrouw Melanie mij uit redden kwam. Zij bracht
een zeker behagen in mij teweeg, dat ik na zekeren tijd gewaar werd in het gewone
verloop mijner gedachten. Na weinig aarzelen had ik er van afgezien, mijn patroon
in den steek te laten, iets wat mij trouwens, na twintig jaar, lastig zou zijn gevallen.
Want ruzie-maken ligt nu eenmaal niet in mijn aard. Tevens was een ander ontwerp
in mij gerijpt, dat zekeren avond in mij was binnengeslopen. Ik had spaarpenningen:
acht duizend frank; twee duizend die ik had geërfd van mijne moeder; vijftien honderd
die ik had van een oom; en de rest had ik op mijn loon overgespaard: nooit had ik
meer dan vijftien centimes daags uitgegeven, voor mijn glas bier, en 's zondags
nooit meer dan een frank. Ik had nooit gedacht aan wat ik met dat geld kon uitrichten.
Nu wist ik het: een kruidenierszaakje koopen. De patroon was heel klein begonnen:
nu was hij ongetwijfeld rijk.
Ik dorst verder te denken. Juffrouw Melanie was arm, maar deftig. Zij had mij
eens, uit haar eigen, ‘meneer Louis’ genoemd: het had in mij eene aangroeiende
ijdelheid gewerkt. Ik lachte om illusies, maar kon me-zelf de gehechtheid niet
verbergen, die ik voelde voor haar. Ik was vijf en dertig jaar oud; mijn haar was al
begonnen uit te vallen; ik weet wel dat ik scheel ben. Maar ik heb een goed karakter
en heb altijd een voorbeeldelijk gedrag gehad. Zij was toch ook zoo heel jong niet
meer; zij had niemand om voor haar te zorgen. En als ik een
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zaak zou hebben... Dien ochtend is juffrouw Melanie wat vroeger gekomen dan
gewoonlijk. Zij heeft met eenige gejaagdheid en een glimlach die haar mond vertrok,
gezegd: ‘Meneer Louis, morgen moet gij voor mij geen melk bewaren. En ook de
acht volgende dagen niet. Daarna zal ik ze weêr komen halen, als naar gewoonte.
En ik zal dan ook iederen dag eene flesch bier nemen. Ziet u, morgen treed ik in
het huwelijk’.
Zedig sloot zij hare oogen.
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De inbreker
Reeds een rukje aan mijne pyjama-mouw was, in mijne zenuwen, eene verwittiging
geweest; thans was het een harde tik op mijn schouder, bij een electrischen straal
vlak dóór mijne oogschalen.
Ik schrikte wakker. Het eerste wat mijne slaap-verdoezelde oogen zagen waren
twee zeer groote wit-lederen handschoenen, de linkere aan het groen-felle kniplicht,
de rechtere die mij had aangetikt op het schouderplekje dat naschroeide als eene
wonde. Daarop merkte ik, al heel vlug, minder scherpe witheid: een breed, mat
hemdsfront en, weêrskanten, de glanzig-satijnen voering van eene ruime cape.
Ongewoon-blank, over mijn aangezicht gebogen, een aangezicht. Al het overige
zwart, massief donker. Ik wilde mij rechtzetten: de rechter handschoen duwde mij,
zacht maar met beslistheid, op het kussen neêr; terwijl, hoog maar stil, eene
lispelende stem me zei in evangelisch Latijn:
- ‘Noli timere; wil niet vreezen.’
De lichtstraal draaide nu rechtsaf: op mijne nachttafel stond een lampje.
Aangedraaid door den vreemdeling, stond het weldra, in zijn rood-zijden kapje,
zonnig te gloeiën. Nu zag ik de ongewone bezoeker: een rijzige gestalte in
avondtoilet, petunia aan het knoopsgat, hooge zij achter op het hoofd, - dat hoofd
wit-geschminkt,
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met klein, rood-geverfd mondje, en de oogen, de fonkel-lachende oogen achter een
zwart-satijnen maskertje.
Ik had mijne handen vrij: ik tastte onder mijn hoofdkussen naar mijn revolver die
er altijd ligt, - trouwens ongeladen. Want ik ben voorzichtig, hoewel overigens moedig,
hetgeen ik dien inbreker wilde bewijzen.
Doch reeds voelde ik de stalen kilheid van een browning op mijn slaap, terwijl het
klonk:
- ‘De mijne is geladen. En de uwe niet: gij hebt het mij zelf gezeid’. De stem lachte
even.
Ik moet zeggen dat ik eenigszins onthutst was, en zelfs iets meer. Mijne stem
trilde, toen ik vroeg:
- ‘Wie zijt gij, gij die...’
Het schamperde weêr:
- ‘Dat klinkt als in een gedicht van Edgar Allan Poe. Ik geef toe dat het oogenblik
niet slecht gekozen is voor griezelige aanhalingen. Nochtans hoeft u niet al te zeer
te vreezen, althans niet voor het oogenblik. Ik ben geen boosdoener, althans niet
in de handtastelijke practijk. Ik ben, zooals u kunt zien en hooren, een goedonderlegd
gentleman. En alleen gekomen om wat te praten. Zie, ik stop mijn speeltuig al in
mijn zak: ik zweer u dat ik u niet vermoorden wil. Waar zijn de sigaren?’
Ik toonde hem spraakloos het kistje op mijn schrijfbureau. Heel rustig ging hij
eene sigaar nemen, bezag het bandje.
- ‘Altijd nog hetzelfde merk,’ zei hij welgevallig, terwijl hij het ding deed kraken
aan zijn oor. Hij stak op, en liet zich neêr, behaaglijk, in den zetel aan mijn bed.
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- ‘Ik kwam dus alleen maar wat praten’, zei hij (en nu merkte ik dat zijne stem
onnatuurlijk was, en dat hij lispelde met opzet). ‘Wat praten, en u ook een paar
liefdadige vermaningen toerichten. Nogmaals: vrees niet; gij merkt al heel dadelijk
dat het is voor uw goed’.
Ik was gaan leunen op mijne ellebogen. Hij was opgestaan, en schoof heel
gedienstig het kussen onder mijne lendenen.
- ‘Ziezoo’, glimlachte hij, ‘nu kunt u gemakkelijker luisteren... Ik zei dus... U trouwt,
nietwaar, over een paar weken?’
- ‘Niet moeilijk om raden’, zei ik kranig, ‘het heeft in de kranten gestaan’.
- ‘o’, antwoordde hij, ‘Ik wist het allang vóór de krant; allang vóór de vrienden u
zouden feliciteeren. Want u hebt al heel wat felicitaties moeten hooren, niet? Het
bruidje is dan ook allerliefst. En rijk. Nu zult u niet meer hoeven te wroeten. Nog
slechts één boekje in het jaar, om de reputatie op te houden. Misschien hoeft u niet
eens meer uw ideeën te gaan leenen bij...’
Ik schoot op:
- ‘Wie geeft u het recht?’, zei ik. Hij suste:
- ‘Och kom, wees toch kalm. U weet toch dat het geweten vooral 's nachts aan
het spreken gaat. Maar dààrvoor was ik niet gekomen. Ook niet om u te feliciteeren.
Neen. mijn felicitaties krijgt u niet. Want - u zult geen maand getrouwd zijn, of uwe
vrouw zal u hebben verlaten... met mij.’
Nogal fatterig ging hij achterover liggen. Ik was nogal ontsteld om deze
mededeeling. Ik wilde vragen: ‘Hoe weet u dat?’, doch begreep in tijds dat deze
vraag on-
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noozel zou zijn geweest. Ik zei dan ook heel rustig:
- ‘Daar ben ik niet bang voor; Amalia...’
Hij onderbrak met heel veel pret:
- ‘o Jawel, uwe Amalia is een onnoozel schaap; voorloopig is ze vol betrouwen;
en ik kan u zelfs verzekeren dat zij dol is op u. Maar...’
Nu was het mijne beurt:
- ‘Juist, en dààrom, beste heer...’
- ‘Laat mij voortgaan’, sprak hij, en ging rechtop zitten. ‘Ik heb gezeid: Maar...
Want Amalia weet niet dat u eene liaison hebt gehad. En dat hebt u toch? o, Een
zeer onschuldig liaisonnetje, - naar uw begrip althans. Want voor het meisje, en
voor het kind van het meisje; ...voor uw kind, mijn beste vriend...’
Ditmaal schrok ik hevig. Dit dacht ik mijn geheim te zijn: ineens zag ik heel mijne
toekomst bedreigd, heel mijn geluk ineenstuiken. Het kwam op mij neêr als een
mokerslag; doch hevig was de reactie; ik moest weten wie mij aldus tergen kwam,
tergen en tarten. Ik wilde uit bed springen, hem het masker afrukken dat zijn laf
gezicht verdook, hem toonen dat ik mij zijne bedreigingen niet zou laten welgevallen.
Maar hij was mij voor. Van onder zijne cape kwam, aan zijn linkerpols, een lasso te
hangen. Hij duwde mij met een vuistslag neêr, sprak barsch:
- ‘Koest u: gij ziet dat ik het noodige heb om...’
Waarop hij in luid lachen uitbarstte.
Ik lag thans onmachtig neêr; tranen stonden in mijne oogen.
- ‘U moest een glaasje cognac drinken’, meende hij; ‘ik ook trouwens: ik heb het
warm.’
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En zonder aarzeling ging hij naar den likeurkelder, haalde er de flesch uit en twee
glaasjes, schonk in, bood mij een glaasje aan, en ‘Prosit’, dronk hij.
Onwillekeurig deed ik als hij. Ik verzwijg niet dat het mij goed deed. Het liet mij
bezinning toe. Ik vermande mij, en vroeg:
- ‘Wat zijn uwe bedoelingen, meneer? Waar wilt gij heen met die chantage? Denkt
u dan waarlijk dat iemand geloof zal hechten aan de beweringen van een inbreker,
van iemand die...’
Hij onderbrak:
- ‘Heb moed, mijn vriend, dit is nog het laatste niet, de lijdenskelk is nog niet tot
op den bodem geledigd. Want dit moest ik u nog zeggen: dat kind, nietwaar, dat
kind der ontucht; het kind waar u tot op heden heldhaftig voor gezorgd hebt zelfs
ten koste van de auteurs die gij hebt geplagiëerd; dat kind... is niet van u: het is van
mij!’
Hij zweeg. - En nu voelde ik ineens als eene verlossing. Ik voelde dat ik het
slachtoffer was van de geweldigste grap. Ik wist niet of ik het uitproesten zou, dan
wel mij kwaadmaken.
De inbreker was intusschen rechtgestaan. Hij groette mij diep, en ging naar de
deur toe. Hij zou de deur openmaken, hij zou verdwijnen, toen ik hem vroeg, niet
zonder gemaakte strengheid:
- ‘Zou ik mogen weten, meneer?’
- ‘o’, zei hij leuk, ‘U ziet wel dat u niets te vreezen had. Noli timere. Ik wilde u
alleen stof aan de hand doen voor een verhaaltje.’
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[Aanhangsel:
Keus uit het jeugdwerk]
De pianostemmer
(door Erik Monck)
Mevrouw geeft een bal.
Ze heeft den stemmer laten halen om de piano in klank te stellen.
En deze is gekomen, met zijn grijze haren, gebogen rug, gele ingevallen wangen,
zeer nauwe broek, gelapte rok en alles behalve wit hemd.
En reeds klinkt het uit de salon:
Do-do-do-do.
Hij denkt:
Van avond zal hier bal gegeven worden, omdat iedereen tegenwoordig bals geeft.
Men zal er zich amuseeren... terwijl ik in mijn kamerken muziek zal zitten over te
schrijven voor den handelaar...
Ré-ré-ré-ré.
En aan deze piano zal een artist zitten, en zijne vingeren zullen hemelsche
melodiën uit de toetsen halen, en tranen uit de oogen lokken ... Ik ook was eens
artist, ik heb ook nog muziek gemaakt: een opera, symphoniëen, walsen,... maar
met mijn laatste wals heb ik het venster toegeplakt, en de partituur der opera heeft
mij de handen gewarmd... O, dat is al lang geleden!...
Mi-mi-mi-mi.
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En men zal hier eten... want ik zie reeds de truffels op het buffet staan;... en men
zal drinken,... de knecht haalt juist de champagne uit den kelder... 'k Wou er bij zijn,
want... den heelen dag had ik slechts een stuiversbroodje met een slok water,... en
't was kleiner dan naar gewoonte.
Fa-fa-fa-fa.
En deze zaal zal schoon, o, zoo schoon verlicht, gestoffeerd en gemeubeld zijn,
en het licht zal de diamanten doen schitteren,... terwijl ik en mijn moeder en mijn
zuster zullen zitten verstijven bij 't doode vuur en 't uitgedoofde lampken...
Sol-sol-sol-sol.
En men zal er zingen, schoone, zuivere romancen, met schoone, zuivere stemmen.
Ook ik deed dit eens, in de rijke salons en in de mooie concert-zalen,... maar mijne
stem is zeer verflauwd door de ontbering... nu kan ik niet meer...
La-la-la-la.
En de wippende paren zullen rondzwaaien, en de wangen zullen blozen, en de
oogen zullen fonkelen... zoo gelukkig ben ik nooit geweest...
Si-si-si-si.
En de jonge heerkens en de jonge jufferkens zullen gelukkig zijn... ik was het
nooit.
Do-do-do-do.
Men zal er zich wel amuseeren... terwijl ik in mijn kamerken zal zitten muziek over
te schrijven voor den handelaar...
Do - ré - mi - fa - sol - la - si - do.
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Madrigal
(door Beaet uut den Hove)
Met flonkering van blos op leliewitte wangen,
Met glinstering van 't oog, door Venus zelf benijd,
Met hemelzoeten blik hebt gij me 't hart gevangen...

... En het klinkt, half luid, tusschen twee glimlachen heen...
Hij buigt; hij is zeer schoon, die ridder: wit gepoederd haar, paars satijnen rok,
helmelsblauwe broek, witte zijden kousen, hooge schoenen, blinkend... En hij buigt,
en hij zegt: - en het klinkt, half-luid, tusschen twee glimlachen heen: ...
Met flonkering van blos op leliewitte wangen...

... En zij, de schoone hertoginne: rozemondje, pereloogen, zit, luistrend naar de
heerlijke muziek des lofzangs; strijkend, met de fijne, kleine hand, de kreukjes uit
het zijden kleed, met groote bloemen doorstikte kleed; zich waaiend met den grooten
pluimenwaaier;... wijl het, uit zijn mond, klinkt, half-luid, tusschen twee glimlachen
heen: ...
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Met glinstering van 't oog, door Venus zelf benijd...

... En hij buigt... De linker hand, met kanten overdekt, rust op den gouden degenknop;
de rechter hand, met ringen overladen, rust op het wit jabot, waaronder 't herte
klopt;... en de oogen, smachtend zoeken hare oogen, den liefdeblik zoekend... niet
vindend in de zachte spotternij dier oogen; - en, nochtans klinkt het, half-luid,
tusschen twee glimlachen heen: ...
Met hemelzoeten blik hebt gij me 't hart gevangen...

... En zij zegt niets, - glimlacht, schijnend niet te begrijpen dat zij in dien madrigal
bedoeld wordt... En de dikke rozige engelkens op de blauwe zijde van de wanden,
en de dikke, rozige engelkens op de witgerande spiegels en witgeverfde deuren,
lachen haar toe, het prettig vindend, dat buigen van hem, wijl het klinkt, half-luid,
tusschen twee glimlachen heen: ...
Met flonkering van blos op leliewitte wangen,
Met glinstering van 't oog, door Venus zelf benijd,
Met hemelzoeten blik hebt gij me 't hart gevangen...
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Minnelied
(door K. van de Woestijne)
Ende in mijnen hertegrondt,
Daar singhet het vogelken inne
Der minne, soete minne...

... En, lijze golvend door de zoele warmte der zale, ruischen de tonen van luit en
lippen...
Dáár op het blauw-pannen kussen vóór den hoogen troonzetel, het haar
goudblond, op den rug, de oogen als 's hemels azuur zoo blauw, en de leden tenger
in het pagepak, dáár zit hij, den zanger schoon, en zingt, en tokkelt de snaren, en
lijze, golvend door de zoele warmte der zale, ruischen de tonen van luit en lippen:
Ende in mijnen hertegrondt...

Zij, de bruine Siegelinde, blank van vel en zwart van oogen, het lijf, slank en fijn, in
het zilveren sluit-kleed gespannen, dáár ter trone zit, starend vóór zich, voorover
gebogen, luisterend naar zang en getokkel, die van het kussen stijgen, lijze golvend
door de zoele warmte der zale, ruischend van luit en lippen:
Daar singhet het vogelken inne...
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En in dat heimvolle halfduister, dat zoete halfduister, ziet hij op, die zanger schoon,
naar haar, die bruine Siegelinde... en vluchtig hunne blikken elkander ontmoeten...
En dan de stemme trilt, en ook het getokkel wordt sterker, machtiger; en schooner
nog de tonen zijn, lijze golvend door de zoele warmte der zale, ruischend van luit
en lippen:
Der minne, soete minne...

En onbewust bijna, als een hemelsch beeld rijst zij op uit den zetel, en buigt zich
voorover... En, de warme nadering gevoelend, sluit hij de oogen, die zanger schoon,
en, siddrend van liefde, op den steern ontvangt hij den kus van haar, die bruine
Siegelinde...
... Stervend, lijze golvend door de zoele warmte der zale, ruischen de tonen van
luit en lippen:
Ende in mijnen hertegrondt,
Daar singhet het vogelken inne...
Der minne, soete minne...
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Droomen
(door C. der Woestenije)
Droomen... droomen...
Wat is droomen?...
Droomen is het leven, 't leven is een droom...
'k Droomde ook zoo veel - 'k droom nog zoo vaak... droevige, droevige droomen,
droevige...
't Avondstraaltje, schier onduidelijk, dringt door 't open vensterraam... 't Straaltje
wordt grooter: een breede zonnestreep die zich op den tichelvloer uitspreidt, en al
de geuren der najaarsbloemen, als wierook-walmen, uit de gaarde meebrengt... en
in de zonnevlek op de tichels teekent zich de schaduw af van een blad, dat danst
en beeft, zachtjes, zachtjes - de schaduw van een eikenblad...
... En de duistere deelen worden nu klaarder, in de schemering wordt alles
duidelijker, en flikkert in het donker...
't Is een klein vertrekjen in een boerenhuisje, met kalken muren, met strooien
stoelen. Op d'eikenhouten schouw staan de tinnen schotels te flikkeren, naast het
uurwerk dat zijn heimelijk lieken voorzingt:
Tikke tak, tikke tak, tikke tak...
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En immer groeit de zonnestreep en dringt tot in het kleinste hoekje... en als een
schemergrauw beeld op een grijzen achtergrond, zit een knaapje, daar, aan de
tafel... een knaapjen in 't zwart gekleed...
't Ziet er zoo droef uit, zoo droef en zoo bleek...
Zijn groote blauwe oogen staan zoo weemoedig in hunne holte, zijn oogen zoo
diep, zoo duister, zoo sprekend... Het is niet bijzonder schoon... maar zoo
indruk-wekkend; niet minzaam... maar aantrekkend!
Want dit knaapje meen ik te kennen; meer, mijn gansche ziel, mijn gansche wezen
tracht er zich aan te vestigen, met eene kracht, diep en onverschrokken, als
gekluisterd... met een geweld, dat gansch mijn lichaam doet trillen, dof, verschrikkelijk
duister, als de onmogelijke streving van iemand die zijn eigen adem wou heroveren,
zijn eigen adem, zijn eigen leven... na jaren onder 't deksel van het graf geslapen
te hebben...
Dit knaapje meen ik te kennen; 't schijnt me een deel mijner eigen ziel te zijn.
't Avondstraaltje, schier onduidelijk, dringt door 't open vensterraam... 't Straaltje
wordt duisterer, duisterer, en hult gansch 't kamerkijn waar droomend het knapeken
zit.
We stonden voor elkaar, de tengere knaap en ik... we stonden voor elkaar, als
door een somberen doodslaap in onze herinneringen teruggehouden;... we stonden
voor elkaar, zonder stem en zonder gedachte, onze doode blikken wisselend, door
eene zachte verwondering, eene zoete verrukking bewogen, gekluisterd. En dan
zijn onze
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oogen nog doffer geworden, onze schimmen nog onbepaalder, onze weemoed nog
grooter... en steeds zonk de zonne... en ook de lichtvlek op de tichels werd doffer,
maar immer nog danste dat blad.
En 't knapeken is opgestaan - en dan, nog een beeld is verschenen, eene
vrouwenschim in rouwgewaad, niet bijzonder schoon... maar zoo indrukwekkend,
niet minzaam... maar zoo aantrekkend! En ook haar meen ik te kennen, te herkennen
lijk het knaapje... en dan, het heeft de vrouw met zijne wonderzachte oogen bezien,
die oogen door tranen verduisterd... en, door het immer donker straaltje flauw verguld,
door het venster hebben zij getuurd, getuurd... en zijn dan heengegaan...
Traag gingen ze, zweefden ze voort in het rosse steegje; droevig, met lage witte
huisjes bezoomd, door hooge, hooge eiken, met oranje-kleurige zonnevlekken er
door beschaduwd... het steegje door het loome, paarse-zwarte gevaarte van de
kerk, met het gloeiend haantje in den top, begrensd.
Traag gingen ze voort, in dit weenend halfduister, die helsche, doch zoete
schemering, waarin de zielen moeten leven... Zwaar vlogen de raven in de zware
lucht. Zwaar hijgde het windeken door het zwaar gebladert, en de bijna onzichtbare,
uitgerekte schimmen zweefden, zweefden immer voort... En dan zijn zij 't kerkeplein
overgegaan, en het wegelken binnengeslagen... en bij al de kruiskens, geweend
hebben ze, en geknield bij 't eenvoudigste, het houten, waarop het met vurige
teekenen stond: ‘Aan vader...’ en zij hebben gesnikt, gesnikt, gesnikt... O, gesnikt!...
En dan, de schimmen zijn voor eeuwig verzwonden uit het droomenrijk, de geken-
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de, geliefde schimmen, de schimmen die ik nooit gezien heb, nochtans...
Het kindeken... de moeder... waar zijn ze dan gebleven?... Bij vader... in 't Niet?...
Droomen... droomen...
Wat is droomen?...
... Droomen is het leven... 't leven is een droom...
'k Droomde ook zooveel... 'k droom nog zoo vaak... droevige, droevige droomen,
droevige...
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Deemsteringhe
(door Beaet uut den Hove)
Ende si hoerde noch immer, daer ten tuine sittend, si hoerde noch immer di lyse
leisene, sachte singhend doer tlover, bremmend doer brance ende brance, doezigh
donend van minne, sachte minne...
Ende si wist dat nocht soe goedt.
Ende dat wasser te deemsteringhe, ten daghe dat si hem veur teerste ghesien
ende ghesproken hadde, oec in den tuine, ende up die selfde bance. Ende hi had
haer gheseid ende ghesproken van minne, ende hi haer een meikin violekins
ghegheven, ende, bi dat gheven, seer sachte hare handt ghedrucket, soe wonder
sachte... Ende si wasser soe wonder te mide, doe si dat meikin entvanc, ende si
hadde haren witten clede smode ghestreken, ende si hadde niet geseid...
Ende doe hi haer den cusse der widerminne ghevraghet hadde, hadde si hem (si
en wist nie wat si deed ofte verrichte) den cusse der widerminne ghegheven; ende
die wilghen ende wimen, ter beecencante, haddent ghehoerd, ende die mickerende
en flickerende aventsterre haddet ghesien, ende si hadden sachte ghesonghen,
ende sachte gheschonghen...
... Ende doe esser hi henenghegenghen; ende si esser soe droeve gheworden,
bi tbeiden ende hopen dat hi zou widerceeren...
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Heilaas, heilaas, hi en sal nie widerceeren, ende si magh suchten ende bliven
suchten, omt ter doedt... want hi esser gheghanghen ter oreloghe, ende hi esser
ghedoedt doer svianden hande...
Ende si magher nu gaen ten tuine, ende hoeren, daer ten tuine sittend, die lyse
leisene, sachte singhend doer tlover, bremmend doer brance ende brance, doezigh
donend van minne, sachte minne...
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Winterschetsjes
(door Erik Monck)
I
Wijveken in de sneeuw
Wijveken op den weg, - en het sneeuwt.
En het sneeuwt met groote vlokken, dwarrelende vlokken, vlokken voortgejaagd
door den hoog-fluitenden wind van 't Noorden, die het dikke kleed sneeuw van de
aarde wegveegt bij groote veegen, - den wind, die de lange boomen, met hunne
kussekens sneeuw aan de oksels der takken, tegen elkander zweept, en ze ijselijk
doet huilen, die boomen langs den weg.
Langs den weg die eindeloos voortloopt, met een vergezicht van grijs bij die
vroege avondschemering; den verlaten weg, zonder één huisje, zonder één
schuilplaatsje, - den weg met enkel lange, huilende boomen bezijden, en grachten
die de sneeuw onzichtbaar maakt.
En het wijveken op dien weg, in die sneeuw.
En het wijveken gaat, in trage stappen harer breede voeten, het lijf buigend in hare
worsteling tegen den wind, die den kapmantel op het rokje, het rokje op de magerheid
en de kromheid van de beentjes plakt, van de beentjes die zich spannen tegen de
kracht van den wind en de moeilijkheid van 't gaan op dien sneeuwweg.
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En steeds gaat het wijveken, al zien hare oogen niet waar ze gaat. Want die wind
deed ze in pijnigend water drijven, en die sneeuw heeft eene eeuwigheid van wit;
en dat benam haar 't zienvermogen.
En altijd gaat ze, al hooren hare ooren niets - dat eeuwig zingen van den wind,
waar zich geen enkel ander geluid aan mengt, heeft haar doof gemaakt; - al zijn de
dunne lippen blauw geworden, al stijven door de kou de druppels water aan haren
neus en de kleine traantjes in de hoeken harer oogen.
En ze blijft staan: de wind heeft de kap van den mantel afgewaaid, en de witte
muts daaronder half los gemaakt. En de korte staartjes geel-grijs, dungevlochten
haar hangen langs hare wangen. En door het op zij staan der muts ziet men een
stuk van 't arme kletshoofdeken, dat kou heeft door die sneeuwvlokken.
En hoe ze tracht de muts weer vast te krijgen, en hoe ze poogt de afgewaaide
kap weer op het hoofd te brengen, - het gaat niet, want hare vingerkens zijn
verkleumd, en tintelen; en ze kan ze niet plooien. En zóó, ín die wanorde van kapsel,
gaat ze nu weer voort, wat lager gebogen, zich zeer armzalig voelend.
En met hare wateroogjes kijkt ze even op, of ze, bij de vallende zwartheid der
avondwolken, in 't verschiet nog geen lichtje ziet dagen, de nadering van het dorp
meldend. Maar hare wateroogjes zien geen lichtje.
En méer worstelend, half hinkend, morrend een weinig tusschen de blauwe lipjes,
gaat, zeer moedig, dat oude wijveken, langs dien weg die eindeloos ver loopt, in
dat sneeuwen met groote vlokken, voort.
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II
Van drie arme kinderkens
Onder den paraplu,
onder den paraplu!

En, in lange minorklanken, snijdt schel-luid het liedje door de vries-lucht, het liedje
dat van kou bibbert en weent...
Het zijn drie kleine kinderkens, en ze gaan 's avonds laat op straat, en ze hebben
roode neuskens en blauwe lipkens en paarse handjes. En ze hebben kou, en om
de kou te vergeten, zingen zij hun liedje in lange minorklanken, hun liedje dat
schel-luid door de vrieslucht snijdt, hun liedje dat van kou bibbert en weent:
Onder den paraplu,
onder den paraplu!

Het zijn drie kleine kinderkens: twee jongens en een meisje. En de jongens hebben
te lange overjassen aan, en dunne sjerpen; en het meisje heeft een te kort rokje
aan, en een zwaren shawl; en de jongens dragen te kleine mutsekens op het hoofd,
en het meisje eene te groote kappeliene. En in eenparigheid van stemmen, het
meisje een beetje harder dan de jongens, zingen zij hun liedje, in lange minorklanken,
hun liedje dat schel-luid door de vrieslucht snijdt, hun liedje dat van kou bibbert en
weent:
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Onder den paraplu,
onder den paraplu!

... En de lange, doode winterstraat is zeer eenzaam: geen mensch in de lange,
doode winterstraat. Enkel, hier en daar, staan gaslantaarnen met gele lichten, die
vlekken vaal goud op de muren van rechtover plakken. En geen gerucht in de lange,
doode winterstraat. Enkel het kloppen der kloefkens op de galmende straatsteenen,
der kloefkens van de kinderkens, die zeer dicht bij elkander gaan, het meisken in
het midden, hun liedje zingend in de lange minorklanken, hun liedje dat schel-luid
door de vrieslucht snijdt, hun liedje dat van kou bibbert en weent:
Onder den paraplu,
onder den paraplu!

En het gaat rasser en rasser, dat kloppen der kloefkens, nu en dan slechts
onderbroken, terwijl het zingen ook onderbroken wordt; - dat is als ze voor een
winkel blijven staan, waar, achter de bedompte ruit der tribune, de glansende oogjes
van de kinderkens taartjes zien liggen, of gouden oorringen en gouden armbanden.
En als ze hun kloppen hernemen, de kloefkens, dan is 't alsof dat trager gaat, en
loomer. En als het liedje weer begint, dan is het droever, en dieper in minor slepen
de klanken, en min schel-luid snijdt het liedje door de vrieslucht, het liedje dat van
kou bibbert en weent:
Onder den paraplu,
onder den paraplu!
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III
In de vrieslucht
Stampend met de voeten, met de klompen die de harde steenen weergalmen doen,
stampend op maat staan ze daar, gevieren. Roode neuzen, gescheurde kleêren,
doorstopte kousen, smerige baarden. En daarbij oogen, met roode randen, in 't
water glimmend, zeer droef, - zóo droef ziende dat men medelijden krijgt.
En ze staan op den hoek der straat die naar het dok leidt.
En ze staan daar werk af te wachten, op den hoek dier straat, waar de rijke
menschen voorbijloopen, en ze niet zien; en waar de scheepskapiteins voorbij
komen, - scheepskapiteins, die geen antwoord geven, als een der vier, schuchter,
naar voren komt, en om werk vraagt, voor 't lossen der schepen. Want de
scheepskapiteins zijn zeer hardvochtig, en het gaat hun niet aan of die menschen
honger hebben.
En ze staan op den hoek der straat.
En er is veel wind op den hoek der straat, en ze hebben kou, oh, kou.
Want het vriest zeer erg: er is eene laag rijm op de daken der stapelhuizen,
waarachter men de masten ziet uitsteken, de masten waarvan het vaantje zeer ras
fladdert, door den wind; er is eene tinteling van vriezen in de scherp-blauwe lucht;
en dat steekt in de ooren en in de vingers - zeer weinig door het dunne der zakken
beschermd, - die scherpe tinteling van vrieslucht.
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En ze staan daar, gevieren, op hunne lippen bijtend, of warmen adem, - dien men
uit hun mond ziet komen, gelijk uit den neus der paarden, - in hunne handen blazend.
En de eerste zegt:
‘Ik heb honger.’
En de tweede zegt:
‘Ik heb een wijf en twee kinders; en ze hebben honger.’
En de derde zegt een grooten vloek.
En de vierde zegt, traag, zeer zacht:
‘Als dat blijft voortduren zal ik in het dok springen.’
Ik ben voorbijgegaan, en ik heb gehoord wat ze zeiden.
En ik heb iets zeer hartroerends gevoeld van medelijden niet te zeggen, bij het
zien dier menschen die honger hadden en geen brood, en, die goed van wil zijn,
en die zouden willen werken gelijk slaven, - en waarvan de menschen zeggen: ‘Daar
is er geen compassie mee te hebben: dat zijn leegloopers, zattelappen.’
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Mank
(door Erik Monck)
‘Nog 'n manke, mama.’
- ‘Ja, Karelken.’
- ‘Dat is nu al de vierde manke die vandaag voorbijgaat.’
- ‘Och, zwijg daar toch van, manneken.’
... En het lag daar in zijn beddeken, voor 't venster, en tuurde met zijn zachte, groene
oogen door de ‘jaloesieën’ voor de ruit, tuurde naar de voorbijgangers, die haastig
heen en weer liepen.
En nu en dan kwamen er menschen binnen:
‘Hoe gaat het nu met Karelken? Een beetje beter, Karelken?’
En het kind look zijn oogen half toe, en schudde het hoofdeken, vlas-blond gelokt:
‘Ja, Mijnheer, - ja, Madam, een beetje beter... Maar 'k zal toch mank zijn...’
En het lag daar in zijn beddeken.
En dat was nu reeds zeven maanden dat het daar lag.
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Eens was het gevallen. En het kon niet opstaan, en het weende.
En toen men 't opgetild had, klaagde het van pijn aan de rechter heup, en van
pijn aan het rechter been:
‘O, komt er niet aan, 't doet toch zoo zeere!...’
En men had den geneesheer geroepen:
‘Gaat er mee naar 't hospitaal, naar de groote visite.’
En de vrouw, angstig opkijkend, had gevraagd:
‘Is het dan zóo erg, menheer de dokteur?’
En hij had haar den rug toegekeerd, en hij was naar de deur gegaan, en had dáar
gezeid:
‘Erg? Men zal het u wel zeggen in 't hospitaal. Gaat er mee naar de groote visite.’
Ze zijn soms wat barsch voor de arme lui, die geneesheeren.
En ze was er mee, het op hare armen dragend, naar de groote visite gegaan.
Dat was in eene zeer groote zaal, vol zieken, - en in die groote zaal walmden
zonderlinge geuren van geneesdrankjes en heelwaterkens, en zalven en pillen,
samensmeltend tot een enkelen reuk van phenilzuur.
En rondom stonden en zaten de kranken:
Eene lange, magere vrouw, beenderig en hoekig, morsigvuil, met roodgerande,
waterige, loopende oogen.
Een man op twee krukken leunend, den rug gebogen, het halfgrijze hoofd met
het gele, ongeschoren vel en de bruine tanden tusschen de purperbruine lippen,
bloot, de voeten in zeer smerige schoenen.
Dan nóg een man, die afschuwelijk stonk, wiens hoofd
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gansch omwonden was, en die, als beschaamd, in een hoek op een banksken zat.
Daarnaast nog éene kleine, bolle, vette vrouw, met zwart haar en dikke lippen,
waarboven een rotte neus.
Een weinig verder, een meisje van een twintigtal jaren, grijs-bleek, mager, met
oranje-ros haar, - aan bloed te arm.
En hier en daar nog, mannen en vrouwen met omwonden handen, of met doeken
- vuile meestal - om de wangen, of met groote, groene kleppen boven de oogen,
allen dooreen babbelend, soms met gillen en met schrille lachen.
En daar waren ook zeer vele kinderen: bleeke, magere kinderen, meest allen in
te lange of te korte pakken gehuld, met de pet van de oudere broeders, of de
kappeliene van de oudere zusters op het hoofd geschoven, zwijgend aan de handen
hunner praatzieke moeders, - zwijgend, als bewust dat men ze, hier in 't hospitaal,
wel zou kunnen houden, en dat ze dan zouden sterven...
En de moeder van Karelken, met Karelken op haren schoot, had zich op de bank
aan den muur neergezet, iets zuchtend van ‘zwaren beer van 'nen jongen.’ En ze
had weldra aan eene vrouw, die naast haar zat, gansch de geschiedenis van
Karelkens ziekte verteld.
En Karelken keek rond, - keek.
En nu en dan trok hij aan de mouw van zijne moeder:
‘Kijk 'ne keer naar dat wijf daar, met hare lekoogen.’
En zijne moeder snauwde hem toe:
‘Zwijg, of...’
Karelken zweeg voor vijf minuutjes, en dan weer:
‘Zie 'ne keer, mama: die vent springt voort gelijk een
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sprinkhane... Zal ik ook springen gelijk een sprinkhane als ik zal kunnen gaan, en
zal ik ook krukken hebben?...’
Mama antwoordde niet, en daarom zweeg Karelken, en keek, en hield zijne
opmerkingen voor zich alleen:
Wie mag dat manneken zijn, daar bij die lange vrouw, met zijne handjes in zijne
zakken, en zijnen snotneuze?
En wat heeft dat meisje, daar op de bank, met haren rossen kop, en hare witte
wangen, en hare magere handen op hare knieën? En zou dat heel klein meisje met
hare bruine oogjes, op den schoot van haar grootje, ook misschien pijn aan haar
been hebben?
Ik heb ook pijn aan mijn been: als ze 't maar niet moeten afzetten, of als ik maar
niet manken en zal!...
Iedere zieke ging op beurt naar eene bijzondere zaal, waar de geneesheeren en
de studenten zaten, om de zieken te onderzoeken. En het waren, onder de kranken,
ruwe stooten en ruwe vloeken, om het eerst binnen te gaan, - stooten en vloeken,
totdat men, van daarbinnen, riep:
‘He, là-bas! 'n beetje min lawijt, zulde; die daar eerst was, komt het eerst binnen!’
En de deur werd toegedaan, en nu en dan hoorde men, daarbinnen, korte gillen
of slepende klachten, als die der honden 's nachts.
En bij die gillen, en bij die klachten, verbleekten de kinderen, en ze dachten dat
die groote visite zeer veel pijn moest doen.
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En Karelken, op den laatsten rang - om de stompen te vermijden - dacht:
‘Ze zijn zeker bezig met een been af te zetten?’
En eindelijk was het hunnen beurt.
‘Menheer de dokteur, het is voor mijn Karelken, hier. Het heeft pijn aan zijne heup
en aan zijn beentje, zijn rechter beentje, menheer de dokteur; en 't kan niet gaan,
en ik moet het al den tijd dragen, en dat is zelfs zeer lastig: 't is zoo'n zware loeder.’
De geneesheer was een dik manneken, rood en rond van aangezicht, met een
witten baard en wit haar, - niet zeer veel haar. En hij had een wit voorschoot aan.
En hij vroeg:
‘Hoe is dat gekomen? Heeft hij al lang pijn?’
En ze zuchtte, en ze vertelde:
‘Het heeft gevallen, Menheere, Zaterdag laatst, den schuurdag, en daardoor was
't glad in den gang. Het kon niet opstaan, en we hebben den dokteur doen halen,
en hij heeft gezeid dat ik naar hier moest komen.’
- ‘Stel het eens op zijne voetjes.’
Karelken waggelde, en dreigde te vallen, en begon te huilen, snikkend:
‘Och, 't doet me toch zoo zeere...’
En de geneesheer zei tot de moeder:
‘Ontkleed het eens.’
Karelken staakte zijn geschreeuw:
‘Gaat ge mijn been afzetten?’
En de geneesheer lachte:
‘Wel neen manneken, ik ga uw been genezen!’
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- ‘En zal ik niet mank zijn?’
- ‘Wees maar niet bang; ik ga u de schoonste beentjes van de wereld maken!’
En nu begon Karelken, nog niet gansch gerustgesteld, stil te weenen: een lang
gekreun, met nu en dan een snik, half onderdrukt.
Maar het huilen begon weldra opnieuw: ‘Hoejoe-joejoe-joei’, als de dokter het
beentje en de heup begon te overtasten, en te kneden, en te wrijven.
En, nadat hij eenige woorden in 't Fransch met de studenten om hem gewisseld
had, sprak de geneesheer:
‘Moederken, kleed het maar weer aan, en kom er toekomende week mee terug.
Ge moet het goed stil houden, zulde.’
En ze vroeg:
‘Zou het lange duren, menheere?’
En hij antwoordde:
‘'k En kan dat nog niet zeggen. Kom toekomende week maar terug: ik zal u dan
eene zalve schrijven, om er het beentje mede te bestrijken.’
- ‘Merci, menheer de dokteur. Bonjour, menheere.’
... En ze ging, Karelken op hare armen dragend, weêr naar huis, - gelijk ze
gekomen was: zonder hoop, zuchtend, met nu en dan een dikke traan langs beide
kanten van den neus.
En de week nadien had men haar gezeid, in de groote visite: ‘Moederken, ge zoudt
best doen uw kind hier te laten. Het zal hier zeer goed opgepast worden, en 't en
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zal u zooveel geld niet kosten, - want het zou nog al lang kunnen duren.’
En ze antwoordde - en ze vergat dat ze gisteren nog gezeid had: ‘'k zou liever
kreveeren van honger dan het dàar te laten,’ ‘'t Is goed, menheer de dokteur, - als ge 't maar geneest.’
En Karelken vroeg:
‘Ze zullen toch mijn been niet afzetten?’
Nu bracht men Karelken in eene zeer groote slaapzaal, met, rondom, veel ijzeren
beddekens, en met groote vensters, en met een plankenvloer die kraakte als men
voort ging. En die kamer stonk gelijk de zaal van de groote visite stonk, met den
geur van aether daarbij.
En men ontkleedde Karelken, en men deed hem een lang wit hemd aan, dat goed
rook naar bleekwater en naar versche lucht; en men lei hem in een dier schoone,
zuivere beddekens, dat veel zachter was dan 't beddeken van thuis. Het was een
gasthuisnon die dat deed, en Karelken was er eerst bang van. Maar dat ging alras
over, als hij zag hoe goed hare vermoeide oogen schenen, en hoe wit haar
aangezicht was, en hoe droef-ernstig zij den langen wijsvinger op den mond lei, als
men te luide sprak.
En Karelken zei, als de zuster hem gevraagd had, zeer zacht, hoe zijn naam was:
‘Karelken Van Donck, als 't u blieft, masoeur.’
En toen de masoeur hem eenen kop warme melk bracht, zei Karelken:
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‘Masoeur, het is hier zeer goed; masoeur, ik zal hier zeer geern blijven.’
En dan had Karelken, zoo schuchter niet meer, de zaal rondgekeken, en de kinderen
in de beddekens gezien.
En daar waren er veel; Karelken telde op zijne vingerkens: dertien kinderkens.
En er stonden nog veel beddekens leêg, wit en zuiver, wachtend naar zieken.
En onder de kinderkens waren er die sliepen, en er waren er die speelden en
praatten, en er waren er die niets deden: te ziek.
In 't beddeken naast het zijne: een zeer mager manneken, dat droef lag rond te
kijken, en dat, zoodra Karelken in 't beddeken lag, hem de rug toekeerde.
En verder, een tweetal, bijna genezen, die elkander hunne hoofdkussens naar
het hoofd wierpen.
En dan nog jongens, rood van koorts, die met den mond open lagen, kwijlend.
En gansch op het einde der zaal, een dikkoppig manneken, dat in zijn bed recht
zat, en zijn paars-rood hoofd van links naar rechts deed gaan, en wiens oogen toe
waren, en tusschen het vet der wangen verdoken, - als oogen van de bierhoofden,
vond Karelken - en wiens lippen met schuim bedekt waren, en op wiens hoofd heel
weinig haar stond, geel haar, en dat onverstaanbare woorden mompelde,
aanhoudend, als de lange preveling van een onafgebroken, eentonig gebed.
En als Karelken dat dikkoppig manneken zag, beving
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hem iets zoo wonder naar - het en kon niet verstaan wat dat was - dat hem
slaaplustig maakte.
En Karelken bleef drie weken in 't gasthuis, zonder gevoelige betering. En het
verveelde zich niet te veel: het had speelgoed.
En alle donderdagen kwam moeder, en gaf hem dan een binnengesmokkeld
pakje spekken en spekulatie, dat Karelken ras onder de dekens wegstopte, omdat
masoeur het niet zou zien, en dat hij ook onder de dekens in zijn mond stak, en
opat met de hand vóor den mond.
En alle zondagen kwam vader met één der twee broerkens, en vader bracht altijd
een taartje meê; het broerken stond, met den wijsvinger in den neus, en de pet in
de hand, beschaamd rond te kijken.
En zóó bleef Karelken nog al gewillig, tot er eens, op eenen nacht, in de slaapzaal
iets voorviel.
Dien nacht kon Karelken niet slapen, want zijn ziek been krieuwelde hem, en de
muggen plaagden hem.
En terwijl hij wakend lag, geeuwend, zich vervelend hoorde hij op eens een
zonderling geluid, als een langgerekt gejank, op een gereutel eindigende.
En de masoeur kwam toegeloopen en draaide het gaslicht aan.
En ze zei: ‘Och, God!’
En het licht deed lange schimmen langs de muren dansen.
En dan hoorde Karelken een grooten krampachtigen
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snik, en dan weer dat gejank; en nog eenen snik, en weer het gejank; en nog eenen
snik, luider, krampachtiger dan de vorige snikken...
En dan volgde een geloop over den krakenden plankenvloer: ‘discipels’,
gasthuisnonnen, knechten waren 't.
Karelken richtte zich op, en dan zag hij iets vreeselijks:
Dat manneken op het einde der zaal, dat altijd zijn bierhoofd van links naar rechts
deed gaan, haalde men uit zijn beddeken, en men deed zijn hemdeken uit, en dan
naakt, rolde men het in een laken.
En de armkens van 't manneken hingen slap, en zijne beentjes hingen slap, en
zijn dik hoofd was groen-bleek.
En de gasthuisknechten droegen het heen, stilzwijgend, behoedzaam, traag...
... Dien nacht, als alles weer stil was, is Karelken uit zijn bed gekomen, en het heeft
het gasthuis willen ontvluchten, en het is, midden in de kamer, gevallen, - log, plomp.
En bij hare eerstvolgende ronde heeft de zuster het vinden liggen, in bezwijming,
bleek, als het manneken vannacht gestorven.
Men heeft Karelken in zijn beddeken geleid, en het is eindelijk bij zich zelf gekomen,
en is in een zwaren slaap gevallen. En als het ontwaakte, is het beginnen te weenen,
en heeft gezeid:
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‘Ik wil niet blijven; ik wil naar huis; ik zou dood gaan..., oh!’
En de moeder is het komen halen.
En nu ligt het daar in zijn beddeken, voor 't venster, en tuurt met zijne zachte,
groene oogen door de ‘jaloesieën’ vóor de ruit, tuurt naar de voorbijgangers, die
haastig heen en weer loopen.
Men is er eindelijk in geslaagd een geneesmiddel voor Karelken te vinden.
En Karelken is zeer blijde: de geneesheer heeft gezeid dat het niet mank zou zijn.
En Karelken is zeer blijde: hij zal kunnen doen gelijk zijne broerkens, hij zal naar
school kunnen gaan, en zal 'nen prijs, bij de uitreiking, krijgen, omdat hij zoo goed
p-o-t, pot, en b-a-k, bak, kan spellen; hij zal kunnen spelen: met den hoepel, met
den tol.
En intusschen blijft hij zeer geduldig liggen, zonder verroeren, - omdat de
geneesheer gezeid heeft dat, als hij dat deed, hij niet zou mank gaan.
En Karelken betert en betert.
En Karelken mag overmorgen - zondag - uitgaan.
En Karelken gaat uit, de straten op, naar ‘Park’, tusschen vader en moeder,
huppelend, in zijn beste pakje, te wijd geworden.
En Karelken mankt niet!

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

964
Wat doet al dat volk daar, in die olmenlaan?
Karelken is gevallen op zijn rechter beentje, nauwelijks genezen. Het is gevallen,
en het beentje, zeggen de menschen, is gebroken.
En moeder weent, en vader weent, en de broerkens weenen.
En een rijtuig komt, en men zet er Karelken in, naast moeder, en men rijdt naar
huis.
De dokter komt:
‘Ja het beentje is gebroken.’
En hij laat den apotheker roepen, en men zet het beentje in. En Karelken roept:
‘Hoejoe-joejoe-joei!’
En de dokter zegt aan den apotheker:
‘Malheureux enfant: infirme pour sa vie entière.’
En de moeder stopt Karelkens mond vol bonbons en lekkernijen, om hem de pijn
te doen vergeten.
En Karelken jankt:
‘Stout been! Nu reeds tweemaal ziek! Hoejoe-joejoe-joei! Zal ik mank zijn?...’
Ja, Karelken zal nu mank zijn.
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De dood van Salomo
(door E.M.)
Aan Mejuffer M. de B.
- ‘Mijn elpenbeenen troon, met Scheba's goud beslagen, brenge men op 't witte
terras, dat naar het Westen ziet; en gij, trouwe trawanten, geleidt uw vorst naar 't
witte terras, op den elpenbeenen troon.’
Zijne stem klonk zwak en hol door de groote zaal, die gansch in 't oranje der
avondzon baadde, der avondzon, die door de rozige ruitjes van de vensters
binnenstroomde, en groote vlekken goud op den marmeren vloer lei, en de
schaduwen der onyxzuilen met doorschijnend purper kleurde; de rood-zijden keursen
der Ammonietsche bijwijven straalden als robijnen, en de naakte leden der
Aethiopische dienaressen glommen als bronzen kolommen; de soldaten die, in hun
staatsiekleeren, langs de muren stonden, schenen afgodenbeelden, nu de zon het
goud der rondassen en het koper der armbanden schitteren deed; en de zaal was
in groote stilte, nu de vorst zoo ziek was, dat men zijnen dood vreesde; en zelfs de
doffe trommen, die in de naastbijgelegen zaal den rythmus der vrouwendansen
wezen, hadden op éen blik van Salomo's oogen, die nu droef waren als de oogen
der gazellen, gezwegen, na een laatsten treurdans...
En hij sprak:
‘Men geleide mij naar 't witte terras.’
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Dan stonden de neergehurkte vrouwen op, en ze waren in grooten getale en van
vele streken herkomstig; en ze gingen naar den zetel, waar in de talrijke kussens
de koning gezonken zat als een gebroken cederboom; hunne blinkende armen
hieven zijne moede leden op, - en dan rees Salomo in zijne groote, hoewel gebogene
gestalte, en zijn zwaar hoofd, waarlangs de zwarte haren als leeuwenmanen hingen,
neeg op zijn ingedrukte borst die bedekt was door zijn langen baard. Zijne
onderstutte, trage schreden sloften dof op het marmeren plaveisel van de zaal, en
zijn geleide bracht hem, door de binnenplaats waar de pauwen rondom de albasten
fonteinen, de pracht van hunne veeren sleepten in de avondzon, naar den breeden
trap, waarop men, bonk bij bonk, den elpenbeenen zetel, met Scheba's goud
beslagen, naar boven dragen hoorde.
Dan sprak Salomo:
‘Gaat, en laat me alleen.’
En de vrouwen vertrokken tusschen de rijen der onverroerbare soldaten, terwijl
de koning struikelend den trap besteeg, waar langs zijn purperen gewaad sleepte.
En, op het witte terras gekomen zijnde, zonk hij neer in den elpenbeenen troon;
en zijne droeve oogen waarden over de vlakte. En hij zag de stad, die geel en purper
was onder de laatste stralen; en hij zag de zeven heuvelen, waar, in goud en brons
gegoten, de reusachtige beelden van Astoreth, den god der Zidoniërs, en van
Milchom, den god der Ammonieten, en van Kamos, den god der Moabieten, en van
Molech, zwarten god der Aethiopiërs te prijken stonden als groote heeraanvoerders.
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En vóór zijne blikken zag hij de woestijne, die in het Westen zich oneindelijk breidde:
zee van zand, dat purper stoof in de zon, die daar zonk als eene berstende vrucht,
waaruit gloeiende zaden spatten; de zon, die zonk in haar bed van laaiend blauw
en violet en gouddoorweven groen; de zon, de eeuwige zon, die Salomo in 't
aangezicht scheen, en 't wit zijner oogen koperkleurig maalde, en de bronsgetinte
huid met warmen gloed bedekte, gelijk men de huid der smeden ziet in de blakende
smidse.
En Salomo staarde in het Westen, en herinneringen wiesen in zijne ziel gelijk de
ebbe die de stroomen vult. Hij dacht aan heengegane tochten, verzwonden in het
Westen; hij dacht hoe de heengegane tocht der koninginne van Scheba verzwonden
was in het Westen, op een avond als deze, dat hij insgelijks op het witte terras
stond... Hij wist het nog zoo goed: het was als een vurige slang die heenging in het
licht der toortsen; zij zat op den eersten kameel, in de pracht van haar groen en
purperen gewaad, en van haar gouden haren, waar de laatste stralen door gloeiden;
zij zat in de sierheid harer leden en harer gebaren; zij zat in de edele kostbaarheid
der stralende juweelen en der opgetooide dienaren; - en eene groote geleide van
kameelen en muildieren was haar, en talrijk was de stoet, die haar naging in het
Westen, waar ze verzwond in de stervende zon...
En Salomo wist dat hij die vrouw bemind had, als niet ééne vrouw; - en nu kwamen
tranen in zijne oogen, en hij hief zijn kleed voor zijne oogen, opdat hij den avond
en het Westen niet meer zien zou.
En dan doemde voor zijn geest het beeld harer eerste
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verschijning op: Zij stond voor hem, met haar tengere heupen en hare kleine borsten,
gespannen in het enge water-groene kleed, waaruit hare naakte voetjes, die purperen
sandalen droegen, kwamen kijken; aan hare armen was de purperen mantel gehecht,
en als ze hare handen omhoog hief, was ze gelijk een groote zeevogel; heur haar,
waar robijnen in flikkerden, stond wijd uit om hare slapen, en het was goud gelijk
de zon; haar aangezicht was een godinnenaangezicht. Ze kwam met een zeer zwaar
heer, met kemelen die goud van Ophir droegen, en het hout van Almuggim, en het
kostelijk gesteente, benevens aromaten, die welriekend waren. En ze kwam tot
hem, en sprak tot hem al wat in haar hart was, en ze prees zijne wijsheid, en
beproefde zijne wijsheid met vreemde raadselen.
En toen ze hem gevraagd had:
‘Wat is 't dat pijnen baart, wijl het gelukkig maakt?’, dan had Salomo gevoeld, dat
hij de koningin van Scheba beminde. En toen had hij gezongen zijn schoonsten
zang: ‘Hoe schoon zijn uwe gangen in de schoenen, gij prinsendochter! de
omdraaiingen uwer heupen zijn als kostelijke halsketenen, zijnde het werk van de
handen eens kunstenaars’...
En toen ze was heengegaan... En de droom van dien afreizenden tocht naar het
Westen wilde hem niet uit het hoofd, nu hij daar weder op het terras zat, in de
schoonheid van den avond; nu hij daar weder zat, en wist dat hij stervend was...
... Zeer laag was de zon nu: eene laatste purperen streep op den zwarten horizon.
De stad was gansch grijs geworden, en geen volk was nog op de lage terrassen.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

969
Van de torens zong het slaaplied der bronzen bazuinen over de stad. En van
beneden hoorde de koning de nachtgebeden stijgen.
Toen dacht hij dat zijn zonde groot was voor 't aangezicht van Jehovah, en dat
zijne liefde zondig geweest was... Maar weer en weer doemde het beeld van
Scheba's koninginne, en Salomo kon het niet verdrijven, en zijn droevige lippen
murmelden: ‘Kom haastiglijk, mijn liefste! en wees gij gelijk eene ree, of gelijk een
welp der herten op de bergen der specerijen’...
Dan daalde hij zuchtend de trappen af. Eene rilling voer door zijne leden, wijl hij
het laatste avondpurper aanzag. En troosteloos ging hij te bedde, en bad den
ganschen nacht.
Den volgenden morgen ontsliep hij met zijne vaderen, en werd begraven in de
stad van zijnen vader David; en Rehábeam, zijn zoon, werd koning in zijne plaats.

Blankenberge, Augustus 1895
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Fragment uit een roman
(door Peter van Becelaere)
Dan hadden de mannen gezeid tot de vrouwen: ‘We zullen heen gaan: slobbig is
het water, en het brood verzuurd.’ En de vrouwen hadden de magere kinderen bij
de hand genomen, en ze waren gekomen, hier, naar de vlakte... Maar waarom ze
hier gekomen waren, wisten ze niet. De harde keienwegen, breede slijkvaarten
gelijk, hadden er veel hunne ellende heen zien slepen, hun moe lijden heen zien
dragen op de goedig gedweeë schouders. Want heel veel waren er gekomen de
grauwe wegen langs: al de ellenden der verre, povere gehuchten. Eenige hadden
ezels meê die men hun niet ontnomen had. En die afgesloofde dieren droegen nu
die arme menschjes naar dat zeer klein beetje hoop dat in hun was komen te leven.
- En langs het komen hadden vrouwen gebaard. Maar de borsten hadden geen
melk. En dan hebben de vrouwen de keel toegenepen aan de kinderen. - En andere
kinderen waren heel-heel ziek: die heeft men te rusten geleid op het stroo der eenige
wagens. En zoo hebben ze tot ginds de vlakte de lijken van kinderkens achter zich
meê-gesleept...
Och, àllen hadden zich daar heen laten voeren door ze wisten niet wat, dat er
hen heen stuwde.
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En van overal waren ze gekomen. Daar waren schrompelige boeren met knoestige,
vereelte handen van werken, en met hoevele jaren van looden landarbeid op den
rug die er onder bukte. Daar waren mannen, wier ingebeukte borst de pijnen zei
van diegene die de stroomen langs de vol-beladen schepen zeulen. Daar waren
jongens, als winterboomen mager, wier haveloos aangezicht, wier giloogen gierden
van verbeten woede en in-geriemde driften, wier kromme, gebroken leden vertelden
van hijgende pijniging onder zweepslagen. Daar waren houthakkers, zeeldraaiers,
smeden, metselaars. Daar waren er ook uit de beefhoeken der dorpen: wilde beren,
roovers der aardevruchten; en dezen hadden groote, verroeste bijlen en zeisen meê
gebracht. De vrouwen hadden zich bij elkaar geschaard, en vertelden hun lijden:
‘de koe is voor twee dagen van honger gestorven, en men had ze hun gelaten omdat
ze de ziekte had. Het kind is dood gegaan van puisten op gansch zijn lijfje; en een
ander kind, van de beenderziekte...’ En de geel-bleeke kinderen hadden in de oogen
den schrik van hetgeen gebeurde...
Daar waren er ook bij uit de vóorsteden: werklui, staag vermoord in de walmende
fabrieken; stinkende bedelaars met leepoogen; gebochelde krukkeslepers,
nap-kruipers die smeekten dat men ze op de wagens zetten zou, in het stroo, bij de
kinderlijkjes. En nog deze: een man met hongeroogen, en lang, zwart haar... En
daar waren ook verkochte vrouwen, wier mond door de kussen verbrand was, wier
armen al de geilheid van de driften gedragen hadden, en wier borst gansch het
wicht der ontucht had gevoederd; en deze, met hunne tranen die
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door het poudre-de-riz beekten, zeiden de moeheid van 't verkochte vleesch, en de
zwaarte-om-dragen der verplichte passie, en ál de armoede der gil-roode weelden.
En zoo ook zeiden de fabriekwerkers den dood dien de vleugelwielen om hun lijf
wiekten. En de bedelaars toonden hunne wonden. En de boeren zeiden: ‘Anderen
eten onze velden...’
En zoo kwam de stoet, tusschen de magere rijen boomen der kreunende
herfstwegen, naar het veld der ongeweten bestemming.
Oneindige droefheid slierde de avond over de onbeperkte vlakte.
En ze stonden in dichte drommen op elkaar gestampt, en ze voelden elk in zich
de leegte van hemel en aarde.
Zij, die heel ziek waren, hadden zich op de geelgestoppelde aarde uitgerekt. De
kinderen sliepen kreunslapen aan de triestige borst der moeders. Mannen trachtten
het wild branden in hunne handen te lesschen in de beken die door de vlakte sneden.
Twee hoeren zongen hunne droefheid in een geil lied van vroegere passies... Men
had, uit jonge boomen, vier vuren aangeleid, en de vlammen worstelden hunne
doorntongend oor de lam-vredige lucht...
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Fragment
(door Peter van Becelaere)
... Vele zomeravonden bracht ik door met mijn vriend, in dezes huis, dat was een
klooster van vroegere tijden. Daar ging ik heen na dagwerk, en vond er rust voor
de moede leden, sprekende over daden en gedachten met mijn vriend, die was een
schilder en beeldde op de ramen de wenteling der dagen en seizoenen, en de tijden
die zijn om de menschen. Zijne werken stonden aan de muren der boogzaal waar
wij zaten, en ze waren als kapellen van een beêweg.
Die zaal waar we zaten was zeer groot, en had hooge bogens die tot bij den grond
neerdaalden, en waarin gebeiteld waren welige lofspreuken aan God. Een wijde
duistere heerd droeg op zijn kappe veel glinsterend vaatwerk en zware koperen
lampen. Op kasten stonden houwwerken van een groot beeldsnijder, vriend des
schilders, en zij waren een wonder uitspreken van 't meewarig hart der nederige
menschen. En op een eikenhouten tafel, vol boeken, rustten onze handen, daar wij
aanzaten op oude, leder-beslagen stoelen.
In de meer duistere hoeken der zaal stond de verwezenlijking der lange droomen
van mijn vriend en van zijne vrienden: een breede logge pers en het neerstige
allaam, dienstig voor het prenten en bestendigen der schoone woorden over hun
land.
Dáar zaten we in de zomeravonden, en zagen door de
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lange ramen de dood der zon, die was als eene opengebarsten vrucht, en vele
laaiende zaden waren om haar. We zagen hoe ze daalde achter de oneindige
daken-wereld der schrompele woningen beneden ons, in 't rechte bed van grijzend
purper, gedragen en doorkorven van loodverwige wolkebalken: en hoe de
hooggewelfde lucht van 't gele groen naar 't gele rood, en straks naar 't blauwe
malve kleurde.
Dan daalde groote vrede in de kamer, en vaak klopte mijn hart bij 't hooren van
den verren samenklank der klokken uit de ongeziene purperen torens. Het kwam,
en was het licht geklingel van éen klein klokje, zoet in de avondlucht; het kwam, en
met een tweeden toon, dieper; en de klank woog op die tweede klok, tot een derde
overwoog, in langer tampen. Zóo zong het, drie schuchtere en milde geluiden, zacht
en gedempt en lichttreurig. Eene vierde en eene vijfde klok waren heel ver: eene
trilling over de huizen, en geene vaste slagen meer; eene wijdkringende wade van
stille klank over de huizen. En men hoorde duidelijk die vijf stemmen, en het was
roerend om aan te hooren... Soms steeg, boven ons hoofd, in de kamer van een
oud en eenzaam man, 't gezang van een orgel dat droef galmde en golfde; en de
man zong een lied, dat was:
Ik zie de dagen van uw kruis als grijze wegen,
God, stervend in uw pij van bloed en zweet...

Het huis was zoo stil; en wij gevoelden ons als geknield in een oneindelijke
avondvlakte. Het was als droeg de lucht de kalmende macht van ongeweten vrede,
Om onze slapen klopte een ongeweten vrede, en vaak waren we diep aangedaan.
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... Dan leidde mijn vriend me soms naar het huis waar ik woonde, in 't hart der stad
die duisterde, en stil was van de fluisterende avondstilte gaande naar de luisterende
stilte des nachts. En wij gingen met stille voeten langs een smal grachtje, waarin
het zachter evenbeeld der trapgevelige huizen kalm weerkaatst was. Schrale en
povere boompjes hadden loover dat niet bewoog; maar soms kwam eene musch
er in slapen, en dan verroerde een buigende twijg de hangende stilte. Wij spraken
niet, want wij wisten dat we konden hooren hoe 't water eener gebarsten dakgoot
drop voor drop in 't kringende water van 't grachtje sijpelde. Ook vernam ons oor
soms den rustigen riemslag van een nachtelijk visscher.
Aldus kwamen wij voorbij de rustende avondhuizen. Op de stoepen zate zoete
kinderen die schooltje speelden. En zij bezagen ons soms met heel schoone oogen,
en zwegen tot wij voorbij waren. Ook gingen ons werklui voorbij, die, terugkeerend
van den arbeid, wankelden, en brommend een lied neurieden. Hunne schoenen
klonken lang achter, hol op de straatsteenen.
In sommige kamers was het licht aan, een gele kring licht op de witte tafel, waar
rond geschaard zaten de huisgenooten; het open venster bracht ons hun dankgebed;
wij zagen hoe vroom hunne hoofden gebogen waren, en hoe de oogen der kinderen
gluurden naar het avondeten.
- En de avond viel, en viel, over de rustige, dankende stad, en dikwijls heb ik in
stilte geweend, omdat ik niet rustig was, en niet kon danken...
Ik nam afscheid van mijn vriend, en at eenzaam mijn
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avondbrood; want ik was toen zeer alleen, en ver van wie ik lief kon hebben. Ik sloot
het huis dat dreunde en zuchtte als ik stapte of stil sprak tot me-zelven. Door mijn
venster kwamen de laatste zangen der slapengaande stad. En ik sliep in, moede
in het groote witte bed, waarin ik zonk als in een graf...
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Aantekeningen

blz. 9: Laethemsche Brieven over de Lente.
Over het tweeledig karakter van het boekje vergelijke men de zeer voorzichtig
gestelde nota, uit de Palladium-uitgave in de tekst overgenomen (blz. 43). Eveneens
over de ‘ingevende idee’, die de schrijver vond in Aelianus' Landelijke Brieven. Van
de Woestijne's aandacht zal op de brieven gevestigd zijn door de uitgave met
commentaar, in 1895, van de dichter-classicus Pierre Guillard in de ‘Mercure de
France’. Nadere vergelijking toont dat van inspiratie inderdaad slechts sprake kan
zijn in de zin van een keuze van het genre.
Van de Woestijne schreef de brieven in 1901, toen hij reeds twee jaren - zij 't met
onderbrekingen - in Laethem woonde. Hij vestigde zich daar n.l. met zijn broeder
Gustaaf in April 1899. Karel werd met Minne het geestelijk centrum van een snel
zich uitbreidende kunstenaarskolonie; voor hem zelf werd de vestiging te Laethem
niet minder dan een regeneratie.
De ‘jongelings-ontboezemingen’ dezer Brieven vindt men terug in menig gedicht
uit het ‘Vaderhuis’, met name in de groepen ‘Verzen eener Liefde’ en ‘Verzen aan
eene Vrouw’, al zijn er daaronder ook die stammen uit de tijd vóór Laethem. Men
vergelijke ook het sonnet ‘Vlaanderen, o welig huis’, waarvan een eerste lezing
reeds stond in de jaargang 1899-1900 van ‘De Arbeid’.
Van de Woestijne kwam over zijn geliefde Laethem nooit uitgeschreven. Behalve
in talloze meer incidentele opmerkingen in zijn journalistieke brieven, schilderde hij
het leven aan

*

verzorgd door Dr. P. Minderaa.
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de Leie vooral in ‘De Leemen Torens’, in de opstellen gewijd aan Albijn van den
Abeele, Maurits Niekerk, Emile Claus (‘Kunst en Geest in Vlaanderen’) en in die
over het werk van Constant Permeke en Gustaaf van de Woestijne (‘De Schroeflijn’
I). De Laethemsche Brieven, van welke Adolf Herckenrath het handschrift bewaart,
werden het eerst geplaatst in het litterair bijblad van het tijdschrift ‘Cosmos’ in 1902,
verschenen daarna in 1904 als n. 41 van Flandria's Novellen-bibliotheek, werden
voor de derde maal herdrukt in de Palladiumserie in 1921 en tenslotte als n. 11
opgenomen in de Kaleidoscoop-serie. Een vijfde, luxe-uitgave, geïllustreerd door
Mark F. Severin, verscheen in 1943 bij de Standaard Boekhandel te Brussel.
blz. 10 r. 9: labbersweer is tegelijk vochtig en warm weer.
blz. 12 r. 11: rassche nijverheid. Het Vlaams kent nijverheid nog in de in N. Ned.
verouderde betekenis: arbeidzaamheid, vlijt.
blz. 14 r. 2: smokkel-regenen = motregen, stofregen / r. 5: die ik ken om ze gezien
te hebben: meermalen voorkomend gallicisme: pour les avoir vus./ r. 19: rulde. Men
zegt in Vl. ‘rullen’ (de Bo: ‘klepperende ronken’) o.m. van een meikever en een kat.
Hier is het dus: spinnen.
blz. 19 r. 11: Brief van 30 April.
Ik heb ze tegen Kerst-dag uitgenoodigd, 'dat ze zingen zouden aan mijn huis, en
tegen Drie-Koningen... Leo en zijn wijf hebben de uitnodiging opgevolgd; van de
Woestijne vertelde er van in de N.R. Ct. in een correspondentie, getiteld ‘Kerstdag
ten onzent’ (27 Dec. 1908).
De lezer zal de brief in zijn geheel kunnen vinden in het deel van het ‘Verzameld
Werk’, dat een bloemlezing uit de Journalistiek bevat.
Dat van de Woestijne deze Mei-liederen uit de mond van Leo en zijn vrouw
optekende, is aannemelijk, als men let op de sporen van lange mondelinge
overlevering en de daaruit voortkomende verbastering in de grilligheid der
gedachten-overgangen en van de strophenbouw. De vereenzelviging van het kruis
van Christus met een bloeiende Meiboom is een be-
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kend motief uit de M.E. geestelijke lyriek. Knuttel (‘Het Geestelijk Lied’, blz. 168)
geeft een Meilied van acht maal acht verzen, welks aanhef ‘Den lusteliken Mey
Christus playsant’ enige malen, gevarieerd, in het lied door Leo gezongen terugkeert.
Blijkbaar bestaat ook dit uit strophen van acht verzen, waarvan drie sluiten met de
regel ‘Christus de Meie plezant’; de tweede strophe werd dan onvolledig
overgeleverd. De beide door Leo gezongen Meiliederen en het in de brief van 20
Mei vermelde ‘Daar was een maagd vroeg opgestaan’, dat eveneens in sommige
passages aan bekende M.E. liederen herinnert, vindt men in de verzamelwerken
niet; zij kunnen, als uit levende overlevering genoteerd, aan de schat der oude
liederen worden toegevoegd.
blz. 20 r. 1: Brief van 4 Mei.
‘Ik weet niet hoe die boomsnoeier daar komt,...’ De boomsnoeier is een dier
verschijningen in Karel van de Woestijne's leven, die de betekenis en de geladenheid
kregen van symbolen. In de stukken, waarin hij het eerste, overrompelende van de
lente-vernieuwing beschrijft, duiken telkens de boom-snoeiers op; het snoeien wordt
overdrachtelijk aan eigen leven meëervaren als een vernieuwende en daarom
welkome pijn. Men legge bijv. naast deze brief een correspondentie uit de N.R. Ct.
van 9 Februari 1911, tien jaar later dus, opgenomen in het deel aan de Journalistiek
gewijd.
blz. 27 l.r.: donder-blaêren=huislook.
blz. 35: Brief van 22 Mei.
Uit deze brief, evenals uit menige passage in de andere, blijkt van de Woestijne's
liefdevolle belangstelling voor de flora van zijn land. Deze werd zeker gestimuleerd
door de vriendschappelijke omgang met prof. Mac. Leod, de Gentse botanicus en
vurige Flamingant, die hem dikwijls te Laethem kwam bezoeken. Gaarne onderhield
Karel zich ook met de tuinman, die zijn eigen smalle hof verzorgde en met de
karakteristieke hovenier van George Minne; al was zijn eerste doel daarbij
kernachtige wendingen van hun Vlaams zich eigen te maken, zijn belangstelling
voor hun werk en voor
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planten en dieren was echt en spontaan. Uitvoerig spreekt Gustaaf van de Woestijne
daarvan in zijn (nog onuitgegeven) Mémoires, die vooral voor de Laethemse tijd
een goudmijn zijn. Heel zijn leven bleef de dichter een hartstochtelijk wandelaar,
met een liefdevol oog voor de nederigste bloemen en grassen. Men vergelijke de
weergave van zijn grote dagtocht door het Leie-land in het opstel over Emiel Claus
en, in de poëzie, onder meer de beschrijving van een intiem bosplekje in ‘De Kuische
Suzanna’ (‘De Gulden Schaduw’), die aanvangt met de regels:
Daar wíst ik, verst van alle mensche-naêren,
een kleinen vijver...

In de N.R. Ct. beschreef de dichter-journalist menige prachtige wandeling in de
omgeving van Brussel.
blz. 35 r. 2: zerk betekent in het Vlaams behalve ‘grafsteen’ ook een vierkant stuk
grond. / l.r.: het draad-wierig pui-rek: pui of puid = kikvors; pui-rek of puie-rek =
kikvorsschot.
blz. 36 r. 18: pissebedden: verbastering van de Franse naam voor paardebloem:
pissenlit.
blz. 40 r. 8: Ik ben lastig: v.d.W. gebruikt ‘lastig’ meermalen in de zin ‘last
ondervindend’, dus: ongemakkelijk (bijv. van vrouwen in blijde verwachting),
ontstemd, verdrietig, geprikkeld.

blz. 47: Janus met het dubbele Voorhoofd.
De bundel ‘Janus met het dubbele Voorhoofd’ verscheen in 1908; de ontstaanstijd
der afzonderlijke stukken is echter belangrijk vroeger, evenals de publicatie in
tijdschriften. Van de ‘Drie gevoelerige Parabelen’ had men ‘Binnenhuis’ reeds in
1901 in ‘Kunst en Leven’ kunnen lezen onder de titel ‘Parabel’, terwijl ‘Zondagmiddag’
geheel gelijk is aan het onder 2 Juni vertelde verhaal in de ‘Laethemsche Brieven’,
in 1901 geschreven. De derde parabel ‘Verwachting’ stond in ‘Vlaamsche Arbeid’,
1905, als ‘De Verwachte’; ‘Romeo’, ‘De Zwijnen van Kirke’ en ‘Blauwbaard’ werden
het eerst gedrukt in ‘Vlaanderen’, 1903, 1905 en 1906; ‘De Vrouw van Kandaules’
en ‘Christophorus’ in ‘Groot Nederland’,
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1904 en 1908. De tijd van ontstaan is bij verscheidene stukken aanmerkelijk vroeger
dan de tijdschriftpublicatie; in de eigen nota achter de ‘Laethemsche Brieven’ zegt
van de Woestijne dat ‘Romeo’ ongeveer gelijktijdig is ontstaan met de eerste
bewerking van ‘Dood van Salomo’, dat in de Studentenalmanak van 1898 verscheen
met de datering ‘Blankenberge Augustus 1895’! Toen zat van de Woestijne nog op
de Athenaeumbanken.
Het ‘ongeveer gelijktijdig’ van de nota kan ook slaan op de ‘Laethemsche Brieven’
zelf en dus op het jaar 1901. Gelet op de speling, die de term ‘ongeveer gelijktijdig’
toelaat, is het zeer aannemelijk dat Romeo, zoals vrienden uit de studententijd zich
meenden te herinneren, geschreven werd in de tijd dat van de Woestijne aan de
Gentse universiteit de Shakespeare-colleges volgde van Logeman, d.i. in de
cursussen van '97-'98 en '98-'99. In het voetspoor van de vereerde Laforgue en
diens ‘Hamlet’ trachtte hij de Shakespeare-stof op een verrassend-eigen wijze te
interpreteren. Over zijn werken aan ‘de Zwijnen van Kirke’ vertelt de schrijver op
humoristische toon aan de Bom in brieven uit Blankenberge in de zomer van 1904:
de zwijnen hadden zeelucht nodig en de aanwezigheid van twee varkens in de
schuur van de garnalenvisser, zijn buurman, mocht als een gunstige beschikking
worden beschouwd! Tussen Romeo en Kirke ligt ‘De Vrouw van Kandaules’. In een
brief van Maart 1906 spreekt de schrijver van het pleizier dat hij beleeft aan het
schrijven van ‘Blauwbaard’, immers ‘heel mijn familie komt er in voor’! (hij
portretteerde n.l. in Blauwbaard's vrouwen karikaturaal dames uit zijn familie). Een
tijdsaanduiding geeft ook de epiloog, waar het verhaal gedicht heet voor zijn
pas-geboren zoontje: Paul van de Woestijne werd geboren 2 Januari 1905. Hij
schreef voor zijn pleizier; het zich inwerken in de Middeleeuwse sfeer kostte
anderzijds veel inspanning: zo meldt hij in een brief van dezelfde maand Maart voor
Blauwbaard een ‘Middeleeuwsch keukenboek en dito der apothekerijen’ te moeten
doorsnuffelen.
De titel en bedoelde omvang van de bundel werden enige malen gewijzigd; vóór
de definitieve titel koos hij de namen: ‘De Gelaten der Liefde’ en ‘Dubbelzinnige
Verhalen’.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

986
‘De Zwijnen van Kirke’ moesten oorspronkelijk deel zijn van een afzonderlijke groep,
die hij ‘drie exegetische opstellen over Helleensche omstandigheden’ noemt; tot
deze groep behoorden verder ‘Omphale’ en ‘Xantippe of Kunst en Liefde’. Van het
laatste is geen spoor gevonden; ‘Omphale’ zal wel omgewerkt zijn tot ‘Het Rad van
Omphale’ in ‘Afwijkingen’. In de uitvoerige correspondentie die het voortdurend
uitstellen der uitgave begeleidt (hij beloofde ze eerst vóór 1905 gereed te hebben
en het werd 1908!) is telkens sprake van een stuk ‘Don Juan Sentimenteel’ en van
‘De eeuwige Samenspraak’. De samenspraak is blijkbaar bij plan of ontwerp
gebleven. Don Juan is waarschijnlijk verwerkt tot ‘Reis’ in ‘Afwijkingen’. Toen hij het
stuk eind 1907 vrijwel voltooid had, verscheurde hij de copie weer en liet de bundel
zonder ‘Don Juan’ verschijnen. Het voortdurend uitstellen had n.l. nog andere
oorzaken dan materiele als: ziekte, verhuizing, tijd-tekort door het eerste optreden
als journalist. De innerlijke grond was dat hij op den duur steeds minder met de
analytischsatirische stukken als ‘Blauwbaard’ tevreden was, terwijl hij daarentegen
in ‘Christophorus’ zijn hart heeft gelegd. Zelf zeide hij in een interview: ‘Janus is
voor mij een fantasie geweest, behalve Christophorus.’ De onvrede met het eigen
werk ging zover, dat van de Woestijne in 1907 uit eerbied tegenover de dichter van
‘Verzen’ het boek, afgezien van ‘Christophorus’, had willen inhouden, zo 't daarvoor
niet te laat was geweest. En in ieder geval wenst hij dat ‘Christophorus de
beslissende eind-indruk geven zal’. ‘In mijn plan’, schrijft hij 11 November 1907,
‘moest Christophorus het boek besluiten: het is een stuk van hoop en betrouwen,
van liefde voor mijn land en God. Ik wilde dat dit de eindindruk van mijn boek was’.
Van ‘Janus met het dubbele Voorhoofd’ verscheen een herdruk in 1917: de tekst
van die tweede uitgave is hier gevolgd, gezuiverd van klaarblijkelijke drukfouten en
met één uitzondering. Voor ‘Christophorus’ stond n.l. nog een latere tekst, door van
de Woestijne zelf als de definitieve aangeduid, ter beschikking: het is die van de
afzonderlijke uitgave van 1926, die thans herdrukt is. Voor bijzonderheden zie men
de aantekening bij ‘Christophorus’. ‘Romeo’ is in 1941 met
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houtsneden van Desiré Acket opnieuw uitgegeven voor de
Wereld-Bibliotheek-Vereniging; die tekst behoefde voor deze uitgave uitteraard niet
te worden vergeleken.

blz. 51: Romeo of de Minnaar der Liefde.
Een nauwe aansluiting aan het drama van Shakespeare, blijkt uit vele détails. In de
tekening van de buiten de stad dwalende, verliefde Romeo en van de vechtersbaas
Tibaldo, in de woorden waarmee de oude Capelletto zijn gasten ontvangt of de
bruiloftsdis in een begrafenismaal doet verkeren, vindt men overvloedige paraphrase
van de verzen van Shakespeare. Het nadrukkelijkst echter volgt hij deze in de
uitspraken van Romeo zelf tegenover zijn vrienden en tegenover Giulietta. Ik noem
twee voorbeelden. Terugkerend van het feest, waarin Romeo's liefde plots ontvlamde,
zegt deze bij van de Woestijne tot zijn makkers, ‘dat hij zijn leven in pand geleend
had voor de vijandelijke schuld’. Bij Shakespeare leest men: ‘O dear account! my
life is my foe's debt’. En bij de eerste ontdekking van Julia's schoonheid roept Romeo
uit: ‘Zij leert der toortsen hoe zij breed branden zullen! Ziet hoe ze hangt op de wang
van den nacht als rijk ornaat in 't oor eens Ethiopiërs’, letterlijke vertaling van de
verzen:
‘O, she doth teach the torches to burn bright!
It seems she hangs upon the cheek of night
Like a rich juwel in a Ethiop's ear.’

Des te scherper tekent zich tegenover deze gelijkvormigheden af de geheel originele
opvatting van de Romeo-figuur.
Een bij nader toezien wonderlijke passage vertelt van de lievelingslectuur van
Benvolio en Mercutio. Van hun jonkheid af, heet het, beminnen zij hun Veronese
land ook in de letteren. Er volgt een opsomming van auteurs uit de klassieke tijd en
de Middeleeuwen. Blijkbaar zocht van de Woestijne zich een aantal schrijvers uit
Verona en omgeving daartoe bijeen. Maar hij vergist zich in Cassius Severus, die
geen geschiedschrijver was, maar een rhetor uit de dagen van Augustus; hij verwart
hem waarschijnlijk met Cassius Hemina. Voorts houdt hij er geen rekening mee,
dat van de opgesomde klassieken slechts zeer schaarse fragmenten bewaard
bleven, zodat men toen, noch nu, deze lectuur tot ‘onderzoek’ of
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‘verpozing’ kon kiezen. Van de geschiedschrijvers uit later tijd is Parisius de auteur
van het ‘Chronicon Veronense’, handelend over de jaren 1117-1277; hij zal voor
van de Woestijne wel niet meer dan een naam geweest zijn. Een geschiedschrijver
Paridus bleek mij ook bij een hooggeleerde in deze materie onbekend! Of van de
Woestijne nu deze litterair-historische bijzonderheden kende of niet, hij heeft er zich
in ieder geval niet om bekommerd; misschien schepte hij er wel een verholen
genoegen in de lezer met geleerd klinkende namen te bedotten!
blz. 52 r. 6 v.o.: Lijnende paarse fazen: met fazen kunnen bedoeld zijn vage
voorbijgaande figuren, doch ook lijnen, die de leegheid der lucht verbreken; het
Vlaams kent n.l. nog een werkwoord fazen = faarzen, Mnl. faersen, dat opvullen
betekent (Fr. farcir).
blz. 54 r. 3 v.o.: gij oordeelt me een goed vriend... ik grijsaard: de beide laatste
woorden zijn niet behandeld als bijstelling bij me, maar vormen een absolute
constructie. Men kan er een deelwoord zijnde bijdenken. Het gebruik van het
participium absolutum is een der kenschetsende kentekenen van van de Woestijne's
stijl, waarin de invloed zichtbaar is der klassieken en misschien meer nog van Hooft.
blz. 55 r. 1: gezetheid betekent in het Z. Ned. behalve zwaarlijvigheid ook:
welgesteldheid of bedaardheid.
blz. 58 r. 13: den wevenden worm: behalve in de betekenis: zich bewegen als de
spoel door de scheringdraden, in letterlijke en velerlei overdrachtelijke zin, gebruikt
van de Woestijne het werkwoord weven ook om in vele variaties een deinende
beweging aan te duiden.
blz. 67 r. 16: met den hoedken: op zijn plaats nietwaar, bij een Capellettofeest:
‘capelletto’ betekent n.l. hoedje. / r. 20: wen is duidelijk causaal; in ‘Vlaanderen’
schreef van de Woestijne trouwens: wijl.
blz. 68 r. 14: iem. vervoegen, in Z. Ned. gebruikelijk gallicisme = joindre quelqu'un.
/ r. 21: de laf-koozende is de lezing van tijdschrift en boek; men vraagt zich af, of
niet ‘liefkoozende’ is bedoeld. / r. 23: torve gruwzaamheid: het aan het Latijn
ontleende ‘torve’ verklaart de schrijver
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zelf door het in de definitieve druk van Christophorus te vervangen door ‘norsch’
(vier maal) en ‘woest’ (een maal).
blz. 69 r. 13: schranken = ‘ontmoeten, kruisen, overkruis leggen’ (de Bo).
blz. 70 r. 2: 't vrezig overgeven aan wien haar droeg ten dans: deze attractie van
het relativum vindt men bij van de Woestijne (en andere Vlamingen) in aansluiting
aan oudere taal. vgl. het Mnl. en Vondel: ‘Nu sla dien u met blintheit sloegh’.
blz. 72 r. 17: dat ik niet bevoegdelijk weet = waarvan ik weet, dat het in deze niet
bevoegd is.
blz. 76 r. 18: cement is de lezing van ‘Vlaanderen’; in de boekuitgave stond zement,
naar het Mnl.: sement.
blz. 80 r. 4: Tibaldo koeler van wezen en aard: buiten het verband zou men uit
deze woorden verstaan, dat Tibaldo, de driftige, was bekoeld. Een paar blz. tevoren
is echter verhaald, hoe Romeo Tibaldo doodde. (vgl. ook r. 15: ‘Neef T. pas
gestorven...’) Tenzij men in het geciteerde een gemaniereerde omschrijving wil
lezen voor: ‘nauw was Tibaldo, de driftige, dood’, moet men aannemen, dat van de
Woestijne het neervellen van Tibaldo een ogenblik vergat.
blz. 81 r. 3: 't fleschje, wiens inhoud: als genet. van het betrekk. voornw. bezigt
men in het Gents voor de drie geslachten: wiens.
blz. 82 r. 9: aardig betekent in Z. Ned., gelijk in Brabant: zonderling, buitengewoon.
/ r. 10: een smokkelluchtje: zie de aant. bij blz. 14.

blz. 86: De Vrouw van Kandaules.
Veel verder dan in ‘Romeo’ verwijdert de naverteller zich in dit verhaal van zijn bron,
Herodotus. Aan het slot van het verhaal noemt hij ook wel even de naam Platoon,
maar diens relaas in zijn ‘Staat’ over Gyges' toverkrachtige ring is geheel terzijde
gelaten. Wel is het zeer goed mogelijk, dat een ongenoemde, André Gide, hem op
deze stof opmerkzaam maakte met zijn in 1901 verschenen toneelstuk ‘Le Roi
Candaule’.
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Herodotus (I, cap 8 en volg.) vertelt, dat Kandaules, in zijn begeerte Gyges de
schoonheid zijner vrouw te bewijzen, deze preste van uit een hoek der slaapkamer
haar te bespieden. Bij zijn weg-slippen heeft de koningin hem echter gezien. Haar
wraak op de man die haar onteerde door haar naakt aan de ander te tonen, is
volstrekt. Zij stelt Gyges voor de keus òf Kandaules te doden en koning te worden
òf zelf te sterven. Als Gyges ziet aan een beslissing niet te kunnen ontkomen, kiest
hij voor eigen leven; vanuit dezelfde schuilhoek doet de koningin hem de volgende
nacht de moord volbrengen. Het leidende thema is bij van de Woestijne een geheel
ander geworden, niet de wraak van de onteerde vrouw, maar een dubbel conflict
tussen zinnelijke en geestelijke liefde. De schrijver zeide zelf in een interview met
André de Ridder: ‘De vrouw van Kandaules zoekt de geestelijke liefde; ze voelt de
onvolledigheid van de liefde die niets wil dan een lichamelijke hartstocht, de banaliteit
van de streelingen, die niet door eene rechtzinnige, ideëelere passie worden
gelouterd. Nu ontmoet die vrouw Gyges: Gyges die niet meer van lichamelijke liefde
wil weten uit scepticisme. De vrouw van Kandaules is dus van 't eene uiterste in 't
andere gevallen, van de passioneele drift in het onmachtige platonisme... en zoo
komt ze dan tot de conclusie: dat de geestelijke liefde eene vergissing is...’ (In ‘Onze
Schrijvers’ door A. de Ridder, 2de bundel, blz. 77-78.)
Het slot der novelle, het doden van Gyges door Aner, de natuurlijke man, toont
zijn zinnebeeldige bedoeling haast te duidelijk; in de historische sage is voor dit slot
dan ook generlei grond.
De oudere tekst van het verhaal, die van de Woestijne plaatste in ‘Groot-Nederland’
1904 (en die overigens slechts varianten van ondergeschikte betekenis biedt), geeft
op één plaats een afwijking die duidelijk verraadt, dat de schrijver bij Gyges dacht
aan een zwakheid van zichzelf en zijn generatie. Als Gyges van het laatste
onderhoud met de koningin vóór de moord heengaat, lezen we in ‘Janus’: ‘En hij
ging heen, - gelijk de moordenaars uit een melodrama, melieve. Wat toch de
goede-manierdheid doet!...’ In ‘Groot-Neder-
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land’ luidde het laatste zinnetje: ‘Wat toch eene letterkundige opleiding doet!...’
Van de hand van J. de Zangrée verscheen een vertaling ‘La Femme Candaule’
in ‘La Société Nouvelle’.
blz. 87 r. 16: medelijden, die: het West-Vlaams gebruikt bij de drie geslachten
slechts twee vormen van het relativum, nl. ‘dat’ voor het onderwerp en ‘die’ voor het
lijdend voorwerp. / 3 v.o.: zonderling = buitengewoon, singulier.
blz. 88 r. 22: de dikkende buik: zeer overvloedig zijn in van de Woestijne's proza
bijv. naamw. in de vorm van deelwoorden, ook van de stam van zelfst. naamw. en
bijv. nw. afgeleid; in plaats van het passieve treedt daardoor het actieve op de
voorgrond. De lezer zal voorbeelden kunnen vinden op vrijwel iedere blz.
blz. 90 r. 1: nieuwsgierig, dat: ‘nieuwsgierig’ heeft hier de zin van uit
nieuwsgierigheid begerend, dat... / r. 21: 't feest met den avond eindigend...: partic.
absol. vgl. de aant. bij blz. 54 r. 3 v.o. Deze constructie ontmoet men in dit stuk
veelvuldig.
blz. 93 r. 19: ze vond haar-wit: heette Gyges: in het Mnl. en bij de 17de eeuwers
werd een pronomen, als onderwerp gebruikt, dikwijls weggelaten. Zo ook in het
W.-Vlaams. Van de Woestijne past deze ellips toe vooral wanneer het pronomen
kort tevoren bij een ander werkwoord als onderwerp is genoemd.
blz. 94 r. 12: had bij hem gedaan, dat: doen dat = veroorzaken dat, een in Z. Ned.
veel gebruikt gallicisme.
blz. 95 r. 19: zerkje blauwe lucht: zie de aant. bij blz. 35, r. 2.
blz. 98 r. 7 v.o.: reden, opvallend germanisme voor redeneren.
blz. 105 r. 19: en hij gewoonlijk wierd ontvangen: men mist een voegwoord
‘ofschoon’ of ‘terwijl’, dat niet besloten kan zijn in het temporele ‘wijl’. / r. 3 v.o.: en
hij ging verwijderend: vele in het N. Ned. wederkerende werkw. worden in het Vlaams
intransitief gebruikt. / r. 2 v.o.: toonend oogen: in de boekuitgave stond ‘toonden’;
daar de zin slechts met ‘zij’ als onderwerp van tonen is te verstaan, was wijziging
noodzakelijk; mogelijk ook schreef van de Woestijne: toonde.
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blz. 108 r. 22: een wevend doek: zie de aant. bij blz. 58, r. 13.
blz. 110 r. 16: omdompende donkerte: in tijdschrift en boekuitgave stond
‘ondompende’, hetgeen, gezien het zinsverband als zetfout is te beschouwen. Alleen
‘omdompend’ = rondom dovend, vormt de nodige tegenstelling met ‘laaie’.
‘Ondompend’ zou slechts te verstaan zijn als: zonder domp (= damp), onwazig; men
vergel. echter bl. 52 r. 12: dompende schaduwing.
blz. 112 r. 17: van hetgeen hij had voorbereid: in de tweede druk stond voor ‘had’
door een zetfout: ‘dan’.
blz. 117 r. 7 v.o.: het werkw. ‘krissen’ vindt men niet in de woordenboeken; van
de Woestijne geeft er blijkbaar de zintuigelijke waarnemìng mee aan van een
zinderende kilte.
blz. 118 r. 13: enige verveling: verveling is het gevoel, dat iets ons te veel is door
zijn eentonigheid. Bij van de Woestijne is het ‘te veel zijn’ geenszins aan deze
beperking gebonden. Hier is het via de betekenis ‘iets zat worden’ vrijwel geworden
tot: ‘weerzin’. / r. 24: dat ze hem verwachtte: de functie van het voegwoord ‘dat’ is
hier zwevend; de zin is: daarmee tonend, dat ze.

blz. 120: De Zwijnen van Kirkè.
Voor dit verhaal ontleende de schrijver aan de Odyssee niet meer dan de entourage.
Van de Woestijne lichtte zijn bedoeling tegenover de Ridder als volgt toe: ‘Met de
Zwijnen van Kirkè wou ik dit doen uitschijnen: de vrouw heeft de macht zuiver te
beminnen, eene pure zieleliefde te koesteren... de man echter, zoodra hij bij eene
vrouw komt, schiet vol begeerte, hunkert naar vleeselijke communie en wordt... een
zwijn. Dit alles komt hierop neer: de vrouwelijke liefde zuiver bedoeld, vindt geen
weerklank in de mannelijke liefde’. Deze opvatting van vrouwelijke liefde is
opmerkelijk, omdat ze een tegenpool vormt van de telkens in van de Woestijne's
proza terugkerende visie op de vrouw, als de incarnatie van de natuurlijke zinnen,
de verpersoonlijking van de aardse begeerte (Men vergelijke vooral de eerste
verzoeking in de woestijn in ‘Goddelijke Verbeeldingen’). Wederom kan men op
menige parallel wijzen in het overig werk.
Uit dezelfde tijd is de bittere omschrijving van het
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bestaan van de individualistische dichter, uitgesproken in de Gentse lezing ‘De
Geschiedenis van het Gedicht’ (gepubliceerd in ‘Vlaanderen’ 1905): ‘Wij echter,
teruggetrokken uit een leven dat ons geen hoop op schoon gemeenschaps-leven
biedt, wij turen - omdat we toch en uit ons eigen wezen, dichters zijn - in ons zelf,
en wat we bezingen: dat is onze treurige eenheid in het dier, vernobeld door onzen
afkeer’.
‘De Zwijnen van Kirkè’ werd geschreven in van de Woestijne's eerste huwelijksjaar,
deels in zijn woning in de Gentse voorstad St. Amandsberg, deels aan zee te
Blankenberge.
Weinig proza-stukken tonen zozeer de neiging tot rhetorische breedheid en de
ingewikkelde constructies maken dit stuk moeilijk te volgen. Soms rijst het vermoeden
van onzuivere overlevering. Een handschrift is in het bezit van F. Toussaint van
Boelaere.
blz. 120 r. 5: blak-blauwe glanzen: ‘blak’ is Zuid-Ned. voor ‘vlak’ en ‘bloot’; v.d.W.
bedoelt ‘egaal-blauw’. / r. 11: zinder-wevenden krekel: zie over ‘weven’ de aant. bij
blz. 58 r. 13.
blz. 121 r. 5 v.o.: dijzigheid en dijzig in het Noord-Ned. zeldzaam, betekenen mist
en mistig.
blz. 123 r. 2: ruidig-schubbende: ‘ruidig’ is gevormd van ‘ruide’, schurft; / r. 3:
torven blik: zie over ‘torve’ de aant. bij blz. 68 r. 23. / r. 12: bostlend wroeten: borstel
wordt in het West-Vlaams ook ‘bostel’ gesproken; ‘bostlend wroeten’ is dus: ‘met
de borstels rondwroeten’. / r. 20: De zon geslonken, die... schuivende lijnen lei over
't zeegeweef: zie over ‘weven’ de aant. bij blz. 58. In het handschrift staat voor
‘geslonken’: ‘gezonken’.
blz. 126 r. 5 en 6 v.o.: wen: de causale kracht blijkt uit de lezing in ‘Vlaanderen’:
wijl.
blz. 127 r. 10: Ach, neem: ‘Vlaanderen’ had: ‘ah Neem’.
blz. 128 r. 1: van een overgankelijk vader: een merkwaardig beeld aan de
grammatica ontleend: de betekenis moet zijn ‘die zich een lijdend voorwerp kiest’,
‘die zijn wil aan de ander oplegt’.
blz. 129 r. 23: schrompelblinkende schotels: ‘schrompel’ = rimpel. De ongewone
samenstelling ‘schrompel-blinkend’ is
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duidelijk als men ze ziet als een tegenstelling van spiegel-glad.
blz. 130. r. 2 v.o.: lijdelijke is verbetering n.h. handschrift voor ‘tijdelijke’ in tijdschrift
en boek.
blz. 131 r. 15: de transitieve liefhebberen: vgl. de aantekening over ‘overdrachtelijk
vader’ bij blz. 128 r. 1. /r. 6 v.o. van de metalen de virtuyt: het Mnl. ‘virtuyt’ (virtus)
betekent hier ‘werking, kracht’.
blz. 132 r. 23: wélke bramen: v.d.W. gebruikt herhaaldelijk ‘braam’ waar hij,
algemener, een doornige tak bedoelt; men versta dus: ‘welk een doornenpad’.
blz. 133 r. 16: ...aardige kakelarijen zie de aant. bij blz. 82, r. 9.
blz. 134 r. 4: Tot in de laagste drabben wij, wij het kreng van onze eigen
verzuchtingen geworden, maar toch de zuivere nog, en houdt gij op te wezen:
Zwijnen... Deze zin is voor de Noord-Nederlander moeilijk verstaanbaar. Men voege
na ‘de zuivere’ een verzwegen deelwoord ‘zijnde’ of ‘gebleven’ in en vatte dit zinsdeel
op als partic. absolutum; ‘en houdt gij op’ is de Vlaamse ontkenning voor ‘gij houdt
niet op’. Men leze dus: ‘Terwijl wij, tot in de laagste drabben, het kreng van onze
eigen verzuchtingen geworden, toch de zuivere bleven, houdt gij niet op te wezen:
Zwijnen’. In het handschrift staat: ‘Wij mogen zijn tot in de laagste drabben, het
kreng van onze eigen verzuchtingen, o Zwijnen’. / r. 4 v.o.: den frak uit te spelen:
algemener zegt men in het Z.-Nederl. ‘iets kwijt spelen’ = maken dat men van iets
afkomt; zo is hier uit-spelen: uittrekken.
blz. 135 r. 9: en eindelijk, misschien, na langer duur, een binnenhuìs... enz. De
met deze woorden aanvangende passage is, overal gelijk overgeleverd,
onverstaanbaar. Mogelijk zijn fouten ingeslopen. Een leesbare zin verkrijgt men
door weglating der woorden ‘kunt goed-keuren’. / r. 12 koop is verbetering n.h.
handschr. voor ‘poot’ in tijdschrift en boekuitg.
blz. 136 r. 16: harde braaien: Z.-Ned. braai = kuit van het been; ‘kuit’ wordt meer
van de arm gezegd.
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blz. 138: Drie Gevoelerige Parabelen.
De derde dezer Parabelen komt reeds, woordelijk gelijk, aan het slot voor der
Laethemsche Brieven. Ze werd ook op deze plaats herdrukt, omdat de schrijver
daarmee een bedoeling moet hebben gehad in het geheel van deze verhalenbundel.
Aan de eerste Parabel voegde v.d.W. in de Flandria-uitgave een slotalinea toe
die hij in ‘Janus’ schrapte. Deze luidde:
‘Gij, Goede, weet hoe we elkander hadden kunnen beminnen. En de dagen gingen
voorbij, die de teekenen der Liefde droegen en beide zagen we hoe ze voorbijgingen.
Maar we hebben de deur niet opengedaan.’
Van deze ‘Parabel’ gaf A(nton) K(ippenberg) een vertaling in de Insel-Almanach
van 917.
blz. 138 r. 9: de vóor-beeldende wil: v.d.W. gebruikt hier ‘vóor-beelden’ in de zin
van ‘vóor-beschikken’, naar analogie van ‘voor-zien’. / r. 2 v.o.: die groot ging:
‘groot-gaan’ is gallicisme (être grosse de) voor ‘zwanger zijn’. In de Flandria-uitgave
schreef v.d.W. ‘die zwanger ging’.
blz. 140 r. 5: deluwend-purper: in het Mnl. bestaat een werkwoord ‘deluwen’ =
vaal maken. Het bijv. naamw. vindt men in het Mnl. niet, wel veelvuldig in het proza
van de 16de en 17de Eeuw. / r. 21: kweern is Vlaams voor ‘handmolen’.
blz. 141 r. 12: keerle is een lang bovenkleed, zoals ook blijkt uit de samenstelling
‘nachtkeerl’, ‘slaapkeerl’.
blz. 142 r. 17: zaluw van paarsere kleuren: het Mnl. Wdb. geeft voor ‘salu(w)’:
‘bleek-geel’, ‘morsig’, ‘vuil’. Het zal hier dus betekenen ‘met getaande tint’. / r. 23:
knotsen is, indien het geen zetfout is voor ‘klotsen’, op gelijke wijze als dit laatste
klank-nabootsend gevormd.
blz. 143 r. 11: het peil moet af wil zeggen: ‘de voorgeschreven taak moet af’. (peil
= pensum of = pegel, maat) / r. 24: wit-gekaleide gevelkens: ‘kaleien’ is bestrijken
met kalei, d.i. met pleisterklei.
blz. 144, r. 21: in de snirse zijde: het Noord-Nederl. kent alleen een werkwoord
snirsen, ongeveer = knetterend sissen. V.d.W. gebruikt het bijv. naamw. meermalen
van bijen.
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Hier duidt het aan het enigszins knetterend ruisen van zijde. / r. 22: maluw =
zacht-paars, malve.

blz. 149: Blauwbaard of het Zuivere Inzicht.
Vooral dit stuk zag de schrijver als ‘ontspanningswerk’. Tegen de Ridder zeide van
de Woestijne: ‘Ik durf u bijna niet den oorsprong van Blauwbaard verhalen: wat ik
eigenlijk wou dat is: zeven dames mijner kennis caricaturaal afteekenen; we hebben
ons daarmee zot gelachen. Eens die typen aangenomen, heeft zich wel een
symbolistisch idee uit die episode op den voorgrond geheven’. Die symbolistische
idee spreekt de lezer toe uit de namen der vrouwen, de Latijnse namen der zeven
hoofdzonden. En de auteur gaf de volgende omschrijving: ‘Zoodra Blauwbaard erin
gelukt “het zuivere inzicht” te winnen, dat is de zonde te overmeesteren, is 't hem
natuurlijk mogelijk eene zijner vrouwen - de overwonnen drift - te dooden. Blauwbaard
is dus een asceet, een man die tegen de overmacht van de hoofdzonden opstond.
Wanneer hij al zijne vrouwen heeft gedood, dan heeft hij de overwinning behaald,
heeft hij ook al de hoofdzonden overwonnen: hij is volkomen zuiver... en moet kapot’.
Het spel der fantasie toont zich ook in het plezier de traditionele waarden op hun
kop te zetten: Blauwbaard de asceet, na al zijn moorden de volkomen zuivere!
Ook in dit werk van van de Woestijne is de zelfbelijdenis niet afwezig. Het zichzelf
op afstand houden was in Blauwbaard echter toch wel zo groot, dat de auteur zelden
met zulk een bravour schreef als hier. Hij heeft zich terwille van de décors ijverig
bezig gehouden met Middeleeuwse realia en kleurt de overtuigende taferelen met
archaïserende taal en stijl, waartoe het Vlaams zich van nature zó goed leent, dat
schilderijtjes uit zijn eigen Vlaamse wereld konden worden ingevoegd. Tot deze
décors behoren ook de heiligen, die in bonte rij op blz. 162 en volgende ten tonele
gevoerd worden. Voor heiligen-legenden had hij van zijn studenten-tijd af, - zijn
medestudenten zagen hem op de bibliotheek gaarne ‘snoeperen aan Middeleeuwse
vrome boekjes en herders-almanakken’, vertelt Maurits Sabbe - grote belangstelling.
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blz. 149 r. 10: gabeel ontleend aan het Mnl. ‘gabelle’ of ‘gabeele’ = inkomend recht,
vooral tolgeld.
blz. 150 r. 21: met diepen spijt: in het Mnl. heeft ‘spijt’ o.m. de betekenissen:
smaad, hoon; en toorn, wrok. De laatste blijkt hier in het Vlaams behouden te zijn.
blz. 151 r. 1: kevie = kooi.
blz. 152 r. 16: aardige vetplanten, vgl. d. aant. bij blz. 82, r. 9.
blz. 153 r. 22: erkende zich nauw...: het Z.-Ned. ‘erkennen’ = ‘herkennen’.
blz. 154 r. 4: onvoelbaar pulver: zó zal gelezen moeten worden met de eerste
druk; ‘onvoelbaar en pulver’ uit de tweede moet zetfout zijn.
blz. 155 r. 8: ontwermen van vochte saai: ‘saai’ is wollen garen; ‘ontwermen’ zal
synoniem zijn met 't voorafgaande ‘ontwarren’. / r. 18: pijnlijk-duur: men schrijft in
het Z.-Ned. algemeen ‘duurbaar’ voor ‘dierbaar’.
blz. 156 r. 1: de bloemige paars-, goud-, groen- of zilveren kazuifels: de streepjes
achter paars, goud en groen zijn op te vatten als afkorting van de uitgang -en in
overeenstemming met het volgende ‘zilveren’. Van de Woestijne stelt de
kleuraanduidingen als paars en groen op een lijn met de stofnamen zilveren en
gouden. Zo spreekt hij enige bladz. verder van ‘malven gangen’. De kleur wordt op
deze wijze als het ware tastbaar. / r. 6: porpointen: ontleend aan het Franse
pourpoint, betekent ‘wambuis’ en ‘borstpantser’. / r. 24: De herinnering, dat: zie aant.
bij blz. 87, r. 16.
blz. 157, laatste r.: tornenden drift: in 't Mnl. betekent ‘tornen’ zowel ‘toornig maken’
als ‘toornig zijn’. In de laatste zin is het hier bewaard.
blz. 158, r. 15: koterden: hier = aanhitsen. / r. 19: vol schamele lastigheid: zie over
‘lastigheid’ de aant. bij blz. 40. r. 24: hij drager... den morgen-pure... enz.: het alg.
Nederl. eist ‘hem’; deze absolute nomin. is typisch v.d.W., vgl. de aant. bij blz. 54,
r. 3 v.o.
blz. 159 r. 8: langs slenderenden gangen: ‘slenderen’ is West-Vl. voor ‘slenteren’.
Met de gedurfde enallage bedoelt de schrijver ‘gangen waarlangs men slentert’. In
de boek-uitgave stond ‘slenderede’, dat als drukfout te beschouwen is.
blz. 161 r. 18: de winter hij was lijze: ‘lijse’ of ‘lijs’, niet
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te verwarren met ‘lijnig’ betekent, van het weder gezegd, ‘zacht’. / r. 19: sargie =
deken. / r. 20: het voeren van een vogelken: ‘voeren’ is hier, gelijk in het Mnl., in de
algemene zin gebruikt van: zich gedragen, zich uiten.
blz. 163 r. 2: verleên voor verleiden is West-Vl. / r. 7: leefde: in de boekuitgave
staat ‘leefden’; gezien de woorden ‘met haar’ kan het werkw. alleen op Crisantus
slaan. / r. 14: bang voor over-daad: hier is de betekenis aanwezig van het Mnl.
‘overdaet’, d.i. al wat de grenzen van het betamelijke te buiten gaat. / l.r.: zij nog
glimlachte: Het niet toepassen van de inversie gelijk in de 17de eeuwse litt. is in het
W. Vlaams gewoon gebleven; vgl. ook blz. 164 r. 10: deze stoet vond haar dood.
blz. 164 r. 19: kende te weven: ‘kennen te’ schrijft v.d.W. herhaaldelijk naar
analogie van ‘weten te...’. / r. 22: rijkdom te putten: vgl. de algem. Nederl. uitdrukking
‘voor het opscheppen’. / r. 4 v.o.: vingerling van gouden rood: in het West-Vl. staat
de l soms voor r: vingerling = vingerring: Zo zegt men ook ‘oorling’. Aan v.d.W.
zweeft blijkbaar voor ogen vers 42 van ‘Twee Conincskinderen’: ‘Een vingherlinc
root van gout’.
blz. 165 r. 4: verleren: naar de kracht van het voorvoegsel ‘ver’: ‘al voort levende
verbruiken, - in toepassing brengen’.
blz. 166 r. 1: de vervloeide drager: de tot effenheid, tot rust gekomene.
blz. 167 r. 22: de wade van zijn knieën: het Mnl. ‘wade’ = knieschijf en holte boven
de kuit achter de knie is in Vlaanderen nog levend gebleven. / r. 5 v.o.: kersouwke
is algem. Zuid-Nederl. voor madeliefje.
blz. 168 r. 1: brak betekent niet alleen ‘jachthond’, maar ook - als hier ‘straatjongen, bengel’. / r. 7: djakke: grote zweep met korte steel. / r. 13:
pieperkenduik spelen = schuilhoekje spelen.
blz. 170 r. 17: moere is Vlaams voor modder en moeras. Ook wel ‘moor’ en ‘more’.
blz. 171 r. 1: en toen ze,... toen was ook zij nederig: tot juist begrip van deze
passage lette men er op, dat ‘en toen ze’
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geen bijzin inleidt: het is de aankondiging van de hoofdzin, die na tussengevoegde
bepalingen, doorzet met ‘toen was ook zij...’. / r. 10: kneukels: ‘kneukels zijn bijna
vuistgrote deegklompen in kokend water gedompeld’. (Z.W. Vl. Idiot.). / r. 15:
zinneschalk = huis-knecht, huis-beheerder. Over de weglating van het onderwerp
voor ‘heette’ zie de aant. bij blz. 93 r. 19. / r. 4 v.o.: kippekens de dodinen: deze
benaming vond ik nergens vermeld; ‘dodinen’ zal uit het Franse ‘dindons’ ontstaan
zijn door omwisseling der klinkers en toevoeging van de Nederl. meervoudsuitgang.
‘Kippekens de dodinen’ zijn dan ‘kalkoense hennetjes’.
blz. 172 r. 1: een weer = eeltplek. / r. 2 v.o.: geestig is in 't Zuid-Nederl. niet alleen
‘geest, vernuft uitstralend’, maar ook algemener ‘vrolijk’; bovendien: ‘bevallig’, ‘sierlijk’.
blz. 173 r. 4: zich vernibbelen is ‘van ongeduld of spijt zich zelf kwellen’ (de Bo);
brak = jachthond.
blz. 175 r. 11: onverwist is zonder opzet, niet willens en wetens gedaan. / r. 12:
knijnzend als een veeg kindje: het West-Vl. kent ‘knijzen’ = gemelijk pruttelen,
drenzen (de Bo), ‘knijnzen’ zal daarvan een synoniem zijn; ‘veeg’ is hier in de
oorspronkelijke zin gebruikt, nl.: de dood nabij. / l.r.: 's anderendaags. Zowel in
‘Vlaanderen’ als in de boek-uitgave stond 's anderens; v.d.W. schrijft echter overal
elders 's anderen.
blz. 176 r. 20: Met kruisstukken zullen munten zijn bedoeld (de beide zijden heten
‘kop’ en ‘kruis’).
blz. 178 r. 14: onverstreuveld haar is haar dat niet door onrustig bewegen verward,
omhoog kwam. / r. 23: semen contra: een M.E. geneesmiddel.
blz. 180 r. 4 v.o.: tusschen-tijdige tuischerij = daartussen-in dobbelen.
blz. 181 r. 4: ten spijt = tot smaad; z.d. aant. bij blz. 150, r. 21. / r. 6: een kavalier
van zessen is vier-dubbele zes. / r. 7 v.o.: braaien: vgl. de aant. bij blz. 136, r. 16.
blz. 182 r. 15: mis-varen hier van de moeder: een miskraam hebben. / r. 16: valling
is algemeen Zuid-Nederl. voor: verkoudheid. / r. 19: alle hinder-paal was staat voor:
geheel en al hinderpaal, onder de invloed van het Franse tout.
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blz. 183 r. 4: binnen-getreden, teenelings, tot aan de eet-kamer; hij hoorde hoe ze
tandeloos,... aan 't snappen was, - zij gekomen na de vroegmis, hij afwezig geweten,
en slurpen de heete koffie: deze zin is typisch voor v.d.W.'s behandeling der
deelwoorden. Eerst een partic. coniunctum met de betekenis van een bijzin; de
hoofdzin mist echter de inversie en is van de voorgaande bijzin als in nevenschikkend
verband door punt-komma gescheiden, zodat ‘binnen-getreden’ half absoluut komt
te staan. Na de hoofdzin weer een dubbele participium absolutum-constructie. / r.
13: torve zie de aant. bij blz. 68 r. 23. / r. 17: En zijne vrouwe lachte hem zedig toe,
hij vierkant zitten gaande: v.d.W. gebruikt het part. absol. in de nomin. soms ook,
wanneer het onderwerp van deze constructie reeds in een andere naamval in de
hoofdzin voorkomt; het alg. Nederl. eist hier beslist een bijzin. / r. 7 v.o.: pinsen is
‘scherp knijpen’ (de Bo).
blz. 184 r. 4 v.o.: keerle: zie aant. bij blz. 141, r. 12.
blz. 185 r. 7 v.o.: knijnzige achter-docht: vgl. over knijnzig de aant. bij blz. 175, r.
11.
blz. 187 r. 5: ten tooge staan= aan de schandpaal staan. / r. 22: dewille=terwille.
blz. 188 r. 10: Golconisch is gevormd naar de naam van Golconda, stad in
Brits-Indië, bij Haiderabad, vroeger vermaard om zijn diamanten. / r. 17: gezetheid:
zie de aant. bij blz. 55 r. 1. / r. 19: doorheid is aan het Mnl. ontleend en betekent
dwaasheid, lichtzinnigheid.
blz. 189 r. 2: bardezaan, ontleend aan de Romaanse talen, is (een soort)
hellebaard. / r. 13: dat hij hun aan adel der figuren geen mindere was: de woorden
‘dat hij’ zijn in deze uitgave ingevoegd; waarschijnlijk zijn ze bij het zetten van de
boek-uitgave uitgevallen. Opvallend was trouwens in dezelfde zin: ‘minderen’, te
meer als zetfout te beschouwen daar drie regels verder terecht ‘meerdere’ staat.
blz. 190 r. 5: 't erkennen... het beeld='t herkennen van het beeld; beeld staat als
obiect.
blz. 191 r. 19: wreed betekent in het Vlaams volgens de Bo: groot, sterk en ruw.
Hier is het ongeveer gelijk aan
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afzichtelijk. / r. 4 v.o.: valve wordt noch in het Mnl. Wb. vermeld, noch in de Vlaamse
idiotica. Waarschijnlijk dacht v.d.W. aan het Franse ‘valve’ in de zin van schaal van
een schelp.
blz. 194 r. 18: blauwendige kleur: het W. Vl. vormt adiectiva met de uitgang - endig
= - achtig, zwemende naar.

blz. 197: Christophorus.
Over de betekenis, die de dichter zelf aan dit stuk hechtte in onderscheiding met
de andere verhalen uit ‘Janus’ zie men de aantek. bij blz. 47. Van de symboliek gaf
hij aan de Ridder de volgende omschrijving: ‘Christophorus is de man die zoekt
naar een sterkere macht dan de zijne; hij gevoelt dat er eene zedelijke wet zijn moet
hooger dan zijne lichamelijke heerschappij. Daarom trekt Christophorus op weg om
die macht te vinden. De eerste macht die hij ontmoet is: de philosophie (in persone
van den molenaar van Deurle); dadelijk echter ziet hij 't ijdele van die macht in en
trekt verder. Te Laethem ontmoet hij de drie koningen, die hem de macht van den
rijkdom symboliseeren; ook deze macht valt dadelijk kapot voor de kritiek. Dan vindt
hij, als derde machts-expressie, de schoonheid en de liefde: de koningin van Scheba.
Nu waant Christophorus vast en zeker den zegenrijken invloed op zijn leven
gevonden te hebben: eilaas, ook de liefde is illusie. Eindelijk ziet hij Christus en 't
is in de Godheid alleen dat hij een overwinnaar vindt.’
In overeenstemming met de centrale positie van Christophorus in het Werk zijn
de parallellen met de lyriek veelvuldig en raken zij het wezenlijkste. Een opvallende
parallel met de beschrijving van het molenheuvel-landschap vindt men in ‘Emile
Claus’ uit ‘Kunst en Geest in Vlaanderen’. De schildering is breder uitgewerkt, maar
gehele passages werden woordelijk overgenomen.
In de figuur van de wijsgeer op de molen staat een volstrekt individualisme
uitgebeeld. In de redeneringen van de philosoof hoort men de echo van de grote
profeten, die in de anarchistische kring, waarin de student van de Woestijne
verkeerde, druk werden bestudeerd. Men denkt natuurlijk aan Nietzsche. Uit de
eigen bekentenissen over die tijd staat vast,
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dat Stirner's ‘Der Einzige und sein Eigentum’ met hartstocht door hem en zijn
vrienden was gelezen. Onder de vele trekjes, die aan Nietzsche en Stirner herinneren
noem ik het opvallend détail van de ontmoeting met een zwangere vrouw: ‘en hij
zegende, in eens zalvend als een onder-pastoor, maar met woorden die ik niet
herhalen durf, bij ontmoeten een schoone en jonge vrouw, die in zwangerschap ver
gezet was...’ Men denkt aan Nietzsche's vermaning tot zijn leerlingen alles zó te
doen, alsof zij zwanger waren van toekomst en aan zijn verontschuldiging van de
ergerlijkste grillen, die deze levenshouding zou kunnen begeleiden, gelijk men dat
bij een zwangere vrouw doet ‘in der Ehrfurcht vor dem werdenden’. (Nietzsche
‘Morgenröthe’, Werke IV, 552).
Terecht is gewezen op de verwantschap in werkwijze met Gothische schilders bij
de weergave der figuren: tegelijk innig en karikaturaal, (de Ridder en Roosbroeck
in ‘De Boomgaard’ I, 1909/10, n. 12). v.d.W. gaf zelf van deze werkwijze een treffende
karakteristiek, toen hij Quinten Matsijs noemde ‘idealist door zijn wil, realist door
zijn voorliefde’.
‘Janus’ werd, in zijn geheel, slechts eenmaal herdrukt; van ‘Christophorus’
verscheen echter in 1926 een afzonderlijke prachtuitgave met houtsneden van Jozef
Cantré. Van de Woestijne herzag voor die uitgave de tekst naar de aard van zijn
toenmalige schrijftrant. Hij bracht hier en daar een spellingswijziging aan, die vooral
bestaat in het consequent doorvoeren van scheidingsstreepjes in samengestelde
woorden en de ietwat precieus aandoende schrijfwijze van de tweeklank au met
dubbele aa. Was er niet meer dan dat, men zou ter wille van de eenheid van ‘Janus’
liever de spelling van de tweede druk kunnen handhaven. Er is echter ook menig
woord gewijzigd op grond van zijn toenmalige gewoonte dialectische nuancen en
neologismen te vermijden. Zo schrapte hij de stomme e bij een aantal substantieven
als stove, wieke, lolle, stake; verving ‘genst’ door ‘brem’, ‘sperre’ door ‘spar’, ‘gersken’
door ‘grasken’, ‘gebreden’ door ‘gebreid’, ‘rom-ende-om’ door ‘om-ende-om’,
‘vaag-borstel’ door ‘veeg-borstel’, ‘dichte’, door ‘nabij’, ‘loof-bloeisel’ door
‘koolbloeisel’, ‘om scha’ door ‘ter scha’, ‘koetse’ door ‘slaap-steê’, ‘veuzeken’ door
‘vooizeken’ en ‘eendelijk’ door ‘eenzelvig’. Opvallend is
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vooral, dat zonder uitzondering het adiectief ‘torve’, waaraan hij in de periode van
‘Verzen’ en ‘Janus’ zo gehecht blijkt, werd vervangen en wel viermaal door ‘norsch’,
eenmaal door ‘woest’. Bij de zo uitdrukkelijk blijkende wens van de auteur mag de
her-uitgever niet anders dan gehoorzamen, al betreurt hij sommige wijzingen. Als
verheldering is in ieder geval te begroeten de vervanging van ‘Gestrekte’ in
‘Gebiedende’ in de zin (op blz. 248, r. 19): ‘en vond mijn kleed eenigs-zins schamel
voor wie, allicht, den Gestrekte zóo dicht te wege was te ontmoeten’.
blz. 198 r. 11: blauwendig: vgl. de aant. bij blz. 194, r. 18. / r. 12: napkruiper: Weiland
(‘Nederl. Taalk. Woordenboek’) gaf van ‘napkruiper’ de omschrijving: ‘iemand wiens
lichaam, bij gemis aan beide beenen, in eenen nap rust, om zich door dat middel
voort te bewegen’. / laatste r.: omwevende hemel: vgl. de aant. bij blz. 58, r. 13.
blz. 199 r. 5 v.o.: vertemmen: is gewoonlijk: tam maken. Hier intransitief: tam
worden.
blz. 201 r. 22: luzern (Fransch ‘luzerne’) is een klaversoort; schetterend =
schitterend.
blz. 202 r. 13: moor komt in 't Vlaams behalve in de zin van modder ook voor in
die van ketel.
blz. 203 r. 8: puien-rek: vgl. de aant. bij blz. 25, laatste r. / r. 17: maan-visschen:
waardeloze vis (Frans môle).
blz. 204 r. 9: weigere over-macht: ‘weiger’ betekent hier ‘behoedzaam’. / r. 24: na
streuveling: er zijn in 't Vl. verschillende werkwoorden ‘streuvelen’. Hier: ruzie-maken.
blz. 205 r. 4: groezen: ‘het gebladerte van plantenvruchten als beeten,
aardappelen, prei, wortels, rapen’ (de Bo). / r. 24: krevelen=kriewelen, jeuken. /
laatste r.: klippel-tijd is de tijd, waarin men met stokken de noten van de bomen
werpt. (kleppelen = met een knuppel werpen).
blz. 207 r. 21: kachtel: een jong veulen.
blz. 208 r. 10: 't ontzien beredderen='t beredderen, waarvoor men ontzag had.
blz. 210 r. 10: koorde-tapijt: vermoedelijk bedoelt v.d.W. een touw-kleedje of-mat.
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blz. 211 r. 11: doorkleund met hiel-schoppen: ‘kleunen’ is volgens de Bo ‘kloppen’;
hier heeft het de sterkere zin: ‘stompen’. / r. 12: een draailier is een draai-orgel. / r.
21: stors is een vervlaamsing van het Franse ‘store’; ‘rolstorsen’ zijn dus rol-gordijnen,
rolluiken. / laatste r.: lierenaar betekent knipmes.
blz. 212 r. 6: door mijn kleeren gesmokkeld: op de wijze van een motregen de
kleren doordrenkt hebbende. / r. 14: overgoord: ‘goren’ komt in 't Zuid-Nederd. voor
in de zin van ‘baggeren’. ‘Overgoord’ is dus ‘met modder overgoten’.
blz. 213 r. 5 v.o.: 't kuivige zee-rot: de Bo omschrijft ‘zee-rot’ als ‘het gedruisch
van de baren dat men over de zee hoort hangen en waarnaar de kustbewoners het
weder voorspellen’. Het woord wordt hier klaarblijkelijk niet voor een geluid gebruikt,
maar voor de golven, gezien ‘beslagen’ en ‘kuivig’.
blz. 214 r. 19: kappen van aardappelen is Vlaams voor aardappelen rooien.
blz. 217 l.r.: in wanke en wissel: ‘wanc(e)’, Mnl. duidt het heen en weer gaan aan
van allerlei beweging, dus: in slingerbeweging.
blz. 218 r. 2 v.o.: een verfrisschende lating=aderlating.
blz. 219 r. 8: scherrelings = schrijdelings.
blz. 220 r. 8: 't opgeschoten loof: met ‘loof’ wordt in Vlaanderen vooral kool- en
raaploof bedoeld. Zo schreef v.d.W. op blz. 201, r. 22 kool-bloeisel, voor loof-bloeisel
in de 1ste uitgave. / r. 24: mijn lastigen rug: zie over ‘lastig’ de aant. bij blz. 40 r. 8.
blz. 224 r. 15: de roggen-stuiten = de sneedjes roggebrood
blz. 225 r. 8: de plankier-keien: ‘plankier is de zoom, met steenen beleid, langs
een huis of een stal’ (de Bo). / r. 17: wisschen paanders: een paander (Fr. paynier)
is een ovale of ronde korf waarin men levensmiddelen haalt.
blz. 226 r. 10: den warm-reeuwschen reuk: het bijv. naamw. ‘reeuwsch’ is gevormd
van ‘reeuw’, dat doodszweet of uitwaseming van een lijk betekent.
blz. 227 r. 20: een horloge op een halle-toren: in Z. Nederl.
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noemt men ook een torenklok, in aansluiting bij het Frans: horloge.
blz. 230 r. 9: van wisselenden wankel, zie de aant. bij blz. 217 l.r.
blz. 231 r. 15: de domen zijner ooftboomen: v.d.W. gebruikt van ‘dom’ in de zin
van ‘koepelgewelf’ een meervoud ‘domen’, vooral van boom-kruinen.
blz. 233 r. 1: getrek=getimmerte; staander=onderstel. / r. 6: van gerren
door-scheurd: ger = spleet, reet (de Bo). / r. 7: knaspen en knabbelen zijn vrijwel
synoniem. / r. 8: de steiger waarlangs de haalkoorde hangt = ‘de omloop waarlangs
het touw hangt om de wieken te verhalen’.
blz. 234 r. 8: ammelaken: tafellaken, eigenlijk het laken om er het ‘aam’ = vaat-werk
op te plaatsen. / r. 15: moor, vgl. de aant. bij blz. 202, r. 13. / r. 17: bakken is het
Mnl. ‘bace’ en betekent een ‘zijde spek’ (vgl. ‘bacon’). / r. 21: lierenaar = knipmes.
/ r. 22: panne of paan is Zuid-Nederl. voor ‘grof-fluweel’.
blz. 236 r. 5 v.o.: met dit corollarium: in de beide vroegere uitgaven staat
‘collorarium’, hetgeen een zetfout moet zijn. Een ‘collorarium’ is een uit een
belangrijke leerstelling onmiddellijk volgende nieuwe stelling of levensregel.
blz. 239 r. 18: gelubd (in Noord-Ned. verouderd): ontmand.
blz. 240 r. 5 v.o.: Elk werd een god. In overeenstemming met alle vroegere
uitgaven werd Elk gehandhaafd, hoewel het mogelijk een hardnekkige zetfout is
voor Ik.
blz. 242 r. 23: knaspen=knabbelen. / r. 6 v.o.: die zijn ribben krijschen deed: Naar
het verband moet ‘krijschen’ hier ongeveer kraken betekenen; anders: ‘stille tranen
wenen’. / r. 3 v.o.: in zwangerschap ver gezet: gallicisme (Frans ‘dont la grossesse
était avancée’).
blz. 243 r. 11: slapers: Gezelle schrijft (Loquela): ‘Men heet de sperrebotten
slapers, omdat ze, drooge zijnde, open en toe gaan navolgens 't weêre’. / r. 16:
wortels en peeën: uit de nevenstelling blijkt verschil tussen ‘wortel’ en ‘pee’. Het
laatste is gecontraheerd uit ‘pede’, d.i. de wortel-voet van de boom. / r. 3 v.o.: de
tapijt-strekkende kinderen: be-
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doeld zullen zijn de als een tapijt rond de boom verspreide zaailingen.
blz. 247 r. 3: ik heb afgezien: ik heb geleden. / r. 22: steeg is alles wat weerstand
biedt, niet mee wil. Hier dus ‘stroef’.
blz. 249 r. 8: een dweilken slaan = een beetje schoonmaak houden. V.d.W. schrijft
in beide uitgaven van ‘Christophorus’ ‘dwijl’ voor ‘dweil’.
blz. 249 r. 3: reizekens is verkleinwoord van ‘reits’ en betekent: eventjes, nauwelijks
(rekskens, reskens). Ook hier is de spelling in beide uitgaven met ij voor ei opvallend.
blz. 252 r. 16: de Leie-meerschen: meersch=weide.
blz. 253 r. 9: de baal=de beddezak. / r. 18: een bakken spek: zie de aant. bij blz.
234 r. 17. / r. 21: rusch: het Vlaams ‘rusch’, betekent: zode, plag. / r. 6 v.o.: gezetheid
zie aant. bij blz. 55 r. 1.
blz. 254 r. 8: drol: Z. Nederl. ‘drol’ is grof linnen. / r. 17: kurenmakers zijn acrobaten.
/ r. 24: pront (=promp of prompt) betekent in het West-Vl. ‘statig, deftig’ of ‘flink, fiks’.
blz. 255 r. 17: opklaveren=opklauteren. / r. 6 v.o.: een simaar of samaar (Fransch
‘simarre’) is een lang neerhangend vrouwen- of mannenkleed. / r. 4 v.o.: voort,
Pantekrul!: deze naam is een verbastering van ‘Pantagruel’, bekend uit Rabelais.
Men duidt er in Vlaanderen een mens mee aan die grappig, maar dikwijls
onwelvoegelijk is. Of er een bijzondere reden was deze naam voor het paard te
gebruiken, gelijk ‘Stelte’ voor de stijfpotige kemel en ‘Spoeje’ voor de trage ezel, is
mij niet duidelijk.
blz. 257 r. 11: geeft het toe: voor de tweede persoon enkelvoud van de gebiedende
wijs gebruikt het West-Vlaams gelijk het Mnl. veelal dezelfde vorm (met-t) als voor
het meervoud. / r. 24: rheumatiek is de grootste verveling: verveling is hier: kwaal,
die men zat wordt. Vgl. de aant. bij blz. 118, r. 13.
blz. 258 r. 2: 't steen hebben=lijden aan niersteen. / r. 4: mijn midden is het
slagveld: ‘midden’ in de zin van ‘milieu’ is een der algemeenste Belgicismen.
blz. 259 r. 4: kazak is in 't algemeen een omhulling, kleed
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of vacht; hier West-Vl.: de schil van gekookte aardappelen.
blz. 260 r. 15: de zalving: ‘salven’ is in 't Mnl. behalve met zalf dopen ook iemand
volop van iets geven, te goed doen met, verzadigen. Zo betekent ‘zalving’ hier
‘rijkmakende genade’.
blz. 261 r. 19: een vermuitende jongens-stem: ‘vermuiten’ = ruien; van jongens:
een zwaarder stem krijgen.
blz. 262 r. 2: een braam-twijg... vgl. de aant. bij blz. 132, r. 23; twee blz. verder
heet het ‘een rozelaar’.
blz. 263 r. 12: keerle: zie de aant. bij blz. 141 r. 12.
blz. 265 r. 5: Maar ten vierden dage, bij het ontwaken, vond ik mijn koetse leêg,
en ik-zelf moede en loom uitermate. Zó deed v.d.W. de zin ook in de definitieve
uitgave drukken. De ongewone ellips van het werkw. (‘was’ of ‘bevond mij’) is dus
blijkbaar bedoeld, tenzij ‘ik-zelf’ een verschrijving is voor ‘mij-zelf’.
blz. 268 r. 9: wrevelig thans om wien in zulken nacht me mocht storen: vgl. over
de attractie van het relativum de aant. bij blz. 70 r. 2.
blz. 270 r. 14: Nu zijn we nog verder van 't dorp! sakker ik: de zegswijze stemt
overeen met de N.-Nederl. ‘verder van huis zijn’; ‘sakkeren’ = vloeken. / r. 23: geen
perijkel dat ik verder kwam: men zegt in het West-Vlaams ‘geen perijkel, dat...’, ‘er
is perijkel af...’ en ‘er is geen perijkel af...’ in de betekenis: er valt niet te vrezen, er
is geen kans, dat...
blz. 271 r. 6: rijzekens: vgl de aant. bij blz. 250 r. 3.

blz. 275: Afwijkingen.
De schetsen, gebundeld onder de titel ‘Afwijkingen’ zijn waarschijnlijk in
uiteenlopende jaren ontstaan. Ze werden eerst gepubliceerd in ‘Groot-Nederland’
1906, 1907 en 1909 en in ‘Vlaanderen’ 1907 (alleen ‘De zuivere Jongeling en zijne
zatte Moeder’); de bundel verscheen in 1910. ‘Dood van Salomo’ is een bewerking
van het gelijknamige stuk, dat in de studenten-almanak gedateerd werd op 1895;
‘Avond-Harmonica’ en vooral ‘Verzwegen Verhaal’ verwijzen duidelijk naar Laethem;
‘De zuivere Jongeling en zijne zatte Moe-
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der’ stamt, naar de getuigenis van brieven, uit 1907, het eerste jaar van zijn
journalistiek werk te Brussel; hij woonde toen in de voorstad Elsene.
De bedoeling van de titel is wel uitgelegd als: afzijdig, en marge van het eigenlijk
levenswerk, dat steeds symbolische autobiographie is. Die laatste is evenwel hier
geenszins afwezig; een schets als ‘Verzwegen Verhaal’ is zelfs onmiddellijke
belijdenis. Beter leest men er dan ook in, aansluitend bij de ‘binnen-leiding’ de
aanduiding van een aan de ‘gemeenplaats-mensch’ vreemd blijvend, vóór-redelijk,
of zooals de schrijver zegt ‘Adamisch’ gevoelsleven.
In het tijdschrift ‘Nord’, 3ème cahier, 1930, verschenen de door v.d.W.
ondertekende vertalingen: Harmonica du Soir, Cloches dans la Neige, Velours en
Nature Morte.
blz. 278 r. 9: allaam: of alaam is Vlaams voor gereedschap.
blz. 280 r. 3: schoone rijke barsten: in Gr.-Ned. stond ‘rijpe barsten’. ‘rijke’ is
misschien een verbetering van de schrijver, misschien ook drukfout.
blz. 281 r. 16: geroefel: het werkw. ‘roefelen’ duidt in 't Vlaams allerlei gerucht
aan (Gezelle: ‘robbelen, rotelen, geruchte maken’).

blz. 286 en volgende: Verzwegen Verhaal.
In het bekende interview met André de Ridder vertelt van de Woestijne als de
aanleiding tot het gedicht ‘De jongste Sater’ een droom: wandelend met van Deyssel
aan de boszoom zag hij een ziek, naakt saterken wegvluchten. Later vinden zij op
dezelfde plek een man bij een kermiswagen, die hen wenend vraagt daarbinnen
naar zijn ziek zoontje te komen zien; dat zoontje blijkt het stervende saterke te zijn.
Die droom was ‘zoo impressionnant, zoo eigenaardig’ zegt de verteller, ‘dat ik besloot
er een proza-stuk van te maken, maar dat gelukte niet: ik zou het onwezenlijke van
dien ziekte-droom hebben moeten vangen in al te wezenlijk proza. Toen is er me
een vers in den kop komen zingen...’. Zo ontstond ‘De jongste Sater’. Het is duidelijk,
dat in de tweede helft van dit stukje sprake is van diezelfde droom, die hier als
werkelijk beleefd werd voorgesteld.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

1009

blz. 289 en volgende: Klokken in de Sneeuw.
Hoe bewust van de Woestijne het ironische element in de kleine Laforgue-achtige
tussen-zinnetjes heeft aangewend, blijkt uit een vergelijking van tijdschrift- en
boekuitgave. In de tweede zijn deze zinnetjes nl. telkens uitgebreid: aan ‘ontsluit
toch uwe armen’ werd toegevoegd ‘wat, bitte’; aan ‘uw mond van mijn oor’ evenzo
‘wil je!’. Ook de zinnetjes ‘Heb ik werkelijk gehuild?’ en aan het slot ‘wat méér nog,
asjeblieft’ las men in ‘Gr.-Nederl.’ nog niet.
blz. 290 r. 14: die rijst in mijn rug: ‘Gr.-Ned.’ had ‘rijst’, de boekuitgave ‘reist’, hetgeen
een bij v.d.W. meermalen voorkomende wending is voor ‘heen en weer trekt door’.
/ r. 20: weeke zoelte: ‘Gr.-Ned.’ had ‘zwoelte’. In beide gevallen is niet met zekerheid
vast te stellen, of v.d.W. de tekst varieerde, dan wel of er eens of meer een drukfout
insloop.
blz. 293 r. 3: grijzelen = huiveren.

blz. 295 en volgende: De Dood van Salomo
De eerste opzet van deze schets, verschenen in de Almanak van ‘'t Zal wel gaan’
van 1890, is daar gedateerd ‘Blankenberghe, Augustus 1895’. De schrijver van dat
stuk was dus zeventien jaar oud. Uit welke tijd de omwerking stamt is niet na te
gaan; ze verscheen 't eerst in ‘Gr.-Ned.’ 1909, maar kan natuurlijk reeds aanmerkelijk
vroeger zijn geschreven. Niettemin werpt een vergelijking der bewerkingen licht op
de ontwikkeling van v.d.W.'s proza-stijl. De herdruk van het oude stuk onder het
Jeugdwerk (blz. 965) geeft daartoe gelegenheid. Inspiratie tot deze schepping ging
van het Hooglied uit. De woordkunst der beschrijvingen met hun klaarblijkelijke
bedoeling exotische weelde op te toveren, verraadt daarnaast de invloed van de zo
vereerde Villiers de l'Isle Adam, die in ‘l'Annonciateur’ of ‘Asraël’ van 1869 eveneens
Salomo's rijke hof beschreef en in zijn ‘Akedysséril’ een overladen Oosterse pracht
uitstalde (1886; in 1893 gaf van Deyssel zijn vertaling uit).
blz. 296 r. 15: 't vunzen: vgl. de aant. bij blz. 300 r. 1/2.
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blz. 297 r. 9: als tochten trad ze hem toe...: in de tijdschrift-uitgave volgde in deze
zin achter de geciteerde woorden het onderwerp ‘herinnering’. De schrijver heeft
het in de boekuitgave, blijkbaar als overbodig, weggelaten.
blz. 300 r. 1/2: eene doezeling van asch-grijs: de lezing van ‘Gr.-Ned.’ ‘doeveling’
moet kritmaal een drukfout zijn (doeven=stoten, slaan). / r. 1: veinzende strepe: in
‘Gr.-Nederl.’ stond ‘vunzende strepe’; ‘veinzen’ met als synoniem ‘vunzen’ betekent
in 't West-Vl. ‘aangeglommen zijn zonder te branden’ (de Bo). / r. 9: kom haastiglijk...
enz.: in de boekuitgave staan hier, anders dan in het tijdschrift, enige afwijkingen
van de Hoogliedtekst, die als slordigheden of drukfouten zijn verbeterd. Gehandhaafd
bleef de lezing van ‘Gr.-Ned.’ ‘ten berge’.

blz. 301 en volgende: Uit een ouden Brief.
Vooral naar aanleiding van deze schets en van de volgende ‘Reis’ heeft men v.d.W.
willen rekenen tot de neo-romantici. Hij zelf moest van zulke classering niets hebben.
‘Hoe is dat etiquetteeren toch idioot, als het niet verfoeibaar wordt!’ schreef hij aan
Robbers, naar aanleiding van dit geval. Toen hij aan van Dishoeck zijn bewondering
kenbaar maakte voor ‘Warhold’ meer dan voor het gebruikelijk ‘wroetend ontleden
van een klein gevalletje’, formuleerde hij zijn voorkeur aldus: ‘dat is mijn persoonlijke
smaak, die gaarne afdwaalt van het burgerlijk realisme en het liefste leeft in een
meer ideëele wereld, in een wereld die, op sterke realiteit gebouwd, toch mijn zin
tot fantasie en mijn lust tot fantazeeren bevredigt’ (brief aan van Dishoeck van 1906).
blz. 303 r. 17: slak=slap, los, niet gespannen. (de Bo).
blz. 304 r. 14: de zon die... te veinzen lag = lag na te gloeien, vgl. de aant. bij blz.
300 r. 1. / 14: ten einder: in de vroegere drukken stond, blijkbaar als zetfout, ‘einde’.
/ r. 16: suikerenden wijn: het tegenwoordig deelwoord is hier een bewuste verbetering
van ‘suikerige’ uit ‘Gr.-Nederl.’.
blz. 305 r. 11: tuischen is Z.-Nederl. voor dobbelen.
blz. 307 r. 7: avond-tisanen: het Franse woord ‘tisane’, kruiden-aftreksel voor
zieken.
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blz. 310 en volgende: Reis.
Waarschijnlijk is deze ‘Reis’ een bewerking van ‘Don Juan Sentimenteel’ (zie de
aant. bij blz. 47).
De dichter legt het verhaal in de mond van een edelman, Maximiliaan della
Wostine, als in die van een verre voorzaat. Volgens de genealogie der familie in het
bezit van 's dichters broeder Gustaaf, stamt de Gentse tak af van Gilles van de
Woestijne (ook geschreven de la Wostijne, of de la Wostine) président du conseil
de Flandres in 1443. Uit een tak teruggaande op Olivier, een broeder of een
halfbroeder van Gilles, stamden verschillende bekende figuren met de naam
Maximiliaan. De schrijver kende natuurlijk de graftombe, in de St. Baafskerk te Gent,
van Maximiliaan van de Woestijne, die in 1654 deken dier kerk was en in 1669
overleed te IJperen. Diens vader, eveneens Maximiliaan geheten, kan inderdaad
in de dienst van Philips II tegen Turk en Morisco hebben gestreden, immers hij was
in 1582 kapitein der infanterie en in 1600 chevalier de la main du roi Philippe III (vgl.
baron de Stein d'Altenstein: La généalogie de la famille van de Woestijne, Bruxelles
1862). De jongeling die hier zijn ‘Reis’ tijdens het twaalfjarig bestand, in 1609,
verhaalt, is dus niemand anders dan de latere deken van St. Baafs, wiens tombe
aldaar de verbeelding van de schrijver een uitgangspunt bood.
Calvete de Estrella, wiens boeken de jonge della Wostina aanzetten tot de
Spaanse reis, vergezelde prins Philips (de latere Philips II) op zijn reis naar de
Nederlanden in 1549 en schreef er een boek over: ‘El felicissimo Viaje d'el muy alto
y poderoso principe don Phelippe desde Espana à sos tierras de la baza Alemaña’
met vele détails over feesten, enz. Een vertaling in 't Frans verscheen in 1873-'84
in vijf vol. te Brussel; deze kan v.d.W. onder ogen hebben gehad.
blz. 311 r. 10: die 't mogelijke van niet weder-zien ontzag: ontzien is hier ‘met zorg
onder de ogen zien’, gelijk soms in het Mnl. / r. 17: begeven is hier ‘prijsgeven’,
‘verlaten’.
blz. 312 r. 3: pront: vgl. de aant. bij blz. 254 r. 24. / r. 6:
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haring-bussen: Noord-Ned.: ‘haring-buizen’. / r. 11: bardezanen: vgl. de aant. bij
blz. 189, r. 2.
blz. 313 r. 10: ons treffend ter holle zee is de lezing van ‘Groot-Ned.’. De
boekuitgave had ‘heffend’. / r. 24: na deze in den schoot der kerk gekeerd was: ook
in ‘Groot-Nederl.’ stond er zonder meer ‘na’, dat dus voor v.d.W. de kracht had van
een voegwoord (nadat).
blz. 314 r. 5: verdeling is in de boektekst blijkbaar als zetfout ontstaan uit
‘verveling’, dat men in ‘Gr.-Ned.’ las. / r. 20: over de oneindige einderloosheid: zo
las men in ‘Gr.-Ned.’; de boek-uitgave heeft ‘eindeloosheid’. Hoewel beide lezingen
mogelijk zijn, past ‘einderloosheid’ toch het beste in het verband; men vergelijke
ook op blz. 315 r. 5 v.o.: ‘oneindelijke einders’.
blz. 315 r. 10: vizeie op elkander: ‘Gr.-Ned.’ had ‘vizier’, algem. Nederl. zou het
luiden ‘zicht’. / r. 14: gelegenheid om stalling te bezorgen is de klaarblijkelijk juiste
lezing uit het tijdschrift voor de foutieve in 't boek: ‘genegenheid om stalling te zorgen’.
blz. 316 r. 8: keper-doorribden zolder: het woord ‘keper’ betekent in het Vlaams
o.m. dak-rik. / r. 10: hongen hammen en aarden gerei: de boeklezing is ‘hongen
kommen en aarden gerei’. Beide lezingen passen in het verband, beide geven op
eigen wijs een binnenrijm; ‘hammen’ is waarschijnlijk omdat ‘kommen’ reeds valt
onder ‘aarden gerei’; bovendien bleek de lezing van ‘Gr.-Ned.’ telkens
betrouwbaarder. / r. 21: pourpointen: zie de aant. bij blz. 156 r. 6. / 2 v.o.: minder
beschaamde deernen: het verband maakt deze lezing (uit ‘Gr.-Ned.’) verkieslijk
boven die van de boekuitgave ‘minder-beschaafde’.
blz. 381 r. 3: dreelen = strelen, aaien.
blz. 319 r. 20 en blz. 320 r. 5: Adieu reyn bloemkens rosiere enz.: v.d.W. citeert
hier het Antwerps Liedboek van 1544. (‘Een schoon Liedekensboeck...’) Het gedicht
heeft daar zes strophen, waarvan hier de eerste is overgenomen, gevolgd door een
combinatie van de eerste helft van de tweede met de tweede helft van de derde.
Daardoor komt in de tweede aanhaling het rijmschema niet tot zijn recht (a b a b b
c c b). Het maakt de indruk, dat v.d.W. uit het
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hoofd citeert: Er zijn verschillende fouten ingeslopen in de boekuitgave. De betere
lezing van ‘Gr.-Ned.’ is hier herdrukt.

blz. 322 en volgende: Het Rad van Omphale.
In het oorspronkelijk plan waren ‘De Zwijnen van Kirkè’ ‘Omphale’ ‘Xantippe’ (of
‘Kunst en Liefde’) tezamen als ‘Drie exegetische opstellen over Helleense
omstandigheden’ voor de proza-bundel bestemd, die groeide tot ‘Janus met het
dubbele Voorhoofd’.
Merkwaardig is in dit stukje de rythmische ordening. Van het begin af vallen de
reeksen dactyli op: gehele gedeelten van dit proza zijn te lezen als dactylische
verzen, zesvoeters of langere. Deze rythmiek is zó nadrukkelijk, dat ze de indruk
wekt van stijl-ironie. Dat ze niet toevallig is, bewijzen enkele veranderingen na de
tijdschrift-publicatie aangebracht, waardoor het dactylische rythme òf bestendigd,
òf uitgebreid wordt. Zo stond in ‘Gr.-Ned.’: ‘Weêr echter Heracles, en zijn oog keert
naar binnen, en suist zijne stem als verlorene bij in den avond’. In de boek-uitgave
viel, door onachtzame correctie blijkbaar, het woord ‘suist’ weg, dat hersteld dient.
Verder verving de schrijver ‘bij’ door ‘hommel’ maar het werd dan ook van ‘bij in den
avond’ tot ‘hommel bij avond’. En de zin, even voor het slot ‘Stil heeft hij neêrgezeten
in glim-lach en tranen...’ werd verbeterd tot ‘Stil en verlegen haast, is neêr hij gaan
zitten in glimlach en tranen...’
blz. 322 r. 2 v.o.: kween of kwene, in 't N.-Ned. benaming van een onvruchtbare
koe, betekent in 't Vlaams ook: knorrige oude vrouw.
blz. 323 r. 1: knijnzende dracht: zie de aant. bij blz. 175 r. 12. / r. 4: tegenweende
is moeilijk verstaanbaar; vermoedelijk is hier iets corrupt overgeleverd. / r. 13: tot ik
werd en verdiende te worden verslaafde: de duidelijke lezing van ‘Gr.-Ned.’ werd
gekozen voor de blijkbaar corrupte in het boek: ‘tot ik werd en verdiende te
verslaafden’. / r. 23: 't wreken van Theben is de lezing van ‘Gr.-Ned.’; in het boek
stond: ‘'t werken’.
blz. 324 r. 2: Skutische pijl gaf ‘Gr.-Ned.’, ‘Neutische’ de
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boekuitgave. / r. 5: bode des luien... broeder is gekozen met ‘Gr.-Ned.’: het boek
heeft: ‘des huilend... broeder’. Mogelijk is ‘huilend’ een miszetting voor ‘luien’; v.d.W.
kan echter ook ‘huilenden’ geschreven hebben. / r. 21: die... aan 't walmen...: de
regelmatige volzin eist hier eigenlijk een aanvulling, bijv. ‘waren’. Toch behoeft niet
aan een overleveringsfout te worden gedacht. In dit gehele stuk is de stijl gekenmerkt
door ellipsen en absoluutheid van ondergeschikte zinsdelen tegenover het geheel.
Bovendien verbiedt het opzettelijke rythme storende veranderingen te overwegen.
blz. 325 r. 4: sneeuwen lawinen: ‘lawinen’ is in de boekuitgave uitgevallen, maar
naar ‘Gr.-Ned.’ hersteld. / r. 7: en, bij 't keeren mezelven genood...: ook hier mist
men, strikt genomen, een hulpwerkwoord; merkwaardig is verder de overgang tot
hoofdzinnen in het onmiddellijk volgende, niettegenstaande het toebehoren tot de
telkens hernomen toen-bijzin. / r. 11: knarslende vleeschen: de tijdschriftlezing is
‘knarsende’; de l kan zetfout zijn. Aannemelijker is, dat v.d.W. het woord koos ter
weergave van het spetterend gebraad. Cornelissen vermeldt trouwens ‘knarselen’
als frequentatief van ‘knarsen’ voor het Antwerps. / r. 12: gehold hunne maag: naar
‘Gr.-Ned.’ werd ‘gehold’ hersteld.
blz. 326 r. 14: en suist zijne stem: ‘suist’ werd naar ‘Gr.-Ned.’ hersteld.

blz. 328 en volgende: Voorbeelden uit het Leven van Ursus Secundus.
Hoe mag van de Woestijne op het thema van dit ironisch verhaal zijn gekomen? In
de officiele geschiedenis is nergens iets van Ursus Secundus te vinden. Slechts
spreekt Jordanes in zijn ‘Historia Gaetarum’ (§ 235) van een zekere Ursus, een
Romeins soldaat, die de moordenaar zou zijn geweest van Keizer Petronius Maximus
in 455 n. Chr.; deze zou ident kunnen zijn met de ‘soldaat in het leger van Odovakar’,
die volgens de inleiding de grootvader van ‘Keizer’ Ursus was. Diens
wederwaardigheden en geestigheid, misschien zelfs zijn rijk en bestaan zelf, zullen
uit de fantasie van de schrij-
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ver stammen, al is het mogelijk, dat hij in enig anecdotenboekje of martelaren-verhaal
een deel der stof gevonden heeft.

blz. 334 en volgende: De zuivere Jongeling en zijne zatte Moeder.
De eerste publicatie vond plaats in 1907 in ‘Vlaanderen’. In September of October
1906 was de dichter van het landelijk Laethem verhuisd naar Elsene, voorstad van
Brussel. Karakteristiek zegt hij in een brief, dat ze daar in die voorstadstraat zitten
‘als een hydropieken uil in een toegemetselden kerktoren’. Aan de Ridder verklaarde
hij de aanleiding, het ‘geval’ van deze zoon en zijn moeder: ‘op 'n avond heb ik in
eene Taverne op de Place Royale werkelijk zoo'n jongen gezien, die met zijn moeder
domino zat te spelen: de jongen dronk water en de moeder absinthe. ... Ge begrijpt
hoe ik werd getroffen door hetgeen ik zag: eens het beeld ontvangen, heeft natuurlijk
mijn geest in dat feit een algemeene beteekenis gevonden, zonder eenige moeite,
en is die scène zoo geworden mijn sproke...’ (‘Onze Schrijvers’ II, blz. 75).
In een brief van 20 Maart 1907, geeft hij een prachtige definitie, als hij het stuk
noemt ‘de groteske poppen-tragoidia “de Zuivere jongeling en zijne Zatte Moeder”
door Karel van de Woestijne, soiffard d'Absolu’.
De bittere smaak van het stuk hangt zeker samen met een eigen innerlijke crisis;
tijdens zijn wonen als ‘in een toegemetselden kerktoren’, leed hij aan poëtische
dorheid. Herlevend in Boschvoorde schrijft hij, 13 Mei 1907: ‘zoudt ge denken dat
ik me, in ernst, opgedroogd waande? In zes maanden geen letter op papier, tenzij
krantenwerk, en die steedsche etterbuil: de Zatte Moeder.’
blz. 334 r. 6: gas-bek: gallicisme: bec de gaz. / r. 8: ossenroet: in het Vlaams behield
‘roet’ o.m. de Mnl. betekenis: vet.
blz. 335 r. 23: floretten: ‘floret’ is zijde, gesponnen uit het binnenste van de cocon;
het woord is overgenomen uit het Frans (floret of fleuret).
blz. 336 r. 23: de dikkende oude vrouw, r. 2 v.o.: om haren pezenden hals en
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blz. 337 r. 2: zij de inderdaad loggende: drie voorbeelden, vooral het derde
ongewoon, van de voorliefde voor de part. praes.-vorm der adiectieven.
blz. 345 r. 7: zwanselende moeder: zwanselen, hoewel frequentatief van ‘zwansen’
= schertsen, betekent naar het verband hier: zwaaien, waggelen, blijkbaar onder
de invloed van ‘zwanken’. Men zegt in W.-Vl. ook ‘zwakkelen’ (vgl. Loquela).

blz. 347 en volgende: De Bestendige Aanwezigheid.
Deze bundel verscheen door de belemmeringen van de oorlog eerst in 1918; de
bedoeling was geweest 1914. De ontstaanstijd valt ten dele nog een paar jaar
vroeger, getuige de dateringen in de bundel. In van de Woestijne's zak-nota-boekje
van 1912 leest men een mededeling over de bron der heiligenverhalen: bij 26 Januari
tekende hij aan: ‘Schrijven: Het Leven van Adilia (zie Brabantsch Sagenboek door
A. de Cock en Isid. Teirlinck II, Siffer Gent 1911, blz. 166. Biographie blz. 175)
Arnulphus Cornibout Sagenboek 194’. Een groot jaar later waren de drie ‘Heiligen’
voltooid, want vóór Pasen 1913 zond hij ze aan Robbers voor ‘Elsevier’, met de
opmerkelijke toevoeging ‘Ik zend u de heiligen (die, geloof ik zonder valsche
schaamte, het beste zijn wat ik tot heden heb gemaakt)’. Robbers nam ze echter
niet; in het najaar van 1913 las men ze in ‘de Gids’ (1913, III, 107-150). Later in
1915, publiceerde ‘Elsevier’ ‘De Boer die sterft’ (1915, II, 362-376) en ‘De Geboorte
van Eva’ (1915, II, 441-452). Ook deze bundel is echter, gemeten naar de bedoeling
van de schrijver, oncompleet gebleven. Tot slotstuk had hij bestemd ‘De arme
Hendrik’, een bewerking van Hartmann von der Aue's ‘Der arme Heinrich’, gesitueerd
in Laethem aan de Leie: de zieke ridder gered door de offergave van een
boeren-meisje. Naar de brieven aan de uitgever van Kerstdag 1913 en Januari 1914
te oordelen moet deze ‘Arme Hendrik’ nagenoeg voltooid geweest zijn: blijkbaar
terwille van dit stuk hield hij de uitgave van de bundel zelfs op. Uit de zakboekjes
van de dichter in de oorlogsjaren blijkt, dat hij zich toen ‘De Armoede van God’ als
afsluitend stuk dacht: dit werd echter de derde der ‘Goddelijke Verbeeldingen’. Men
vergelijke daarover de aantekeningen bij blz. 485 en 574.
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blz. 351: ‘Bij wijze van inleiding’ opent het boek met de sage van Admetos, die in
vroegere publicatie verscheen in de bundel ‘Kunst en Geest in Vlaanderen’, in de
studie over Meunier. De tekst is licht gewijzigd. De verhouding tussen Admetos en
de bij hem inwonende god verklaart de titel ‘Bestendige Aanwezigheid’.
blz. 352 r. 6: omlijnende licht: het vrouw. geslacht naar het Mnl., vgl. de D'Ierste
Prologhe van D'Ierste Bliscap van Maria: ‘Maria voncke ende rayende licht’.

blz. 356 en volgende: Adilia.
Van de Woestijne volgt het Brabants Sagenboek vrijwel op de voet. Enkele nuances
verhogen de ongereptheid der gestalte. In het Sagenboek roept Adilia's vader haar
terug, als ze lijdt onder de nijd der andere nonnen, om haar in een ander klooster
althans het loon van een dienstmaagd te schenken. Dit détail is weggelaten; Adilia
aanvaardt hier de nijd als een beproeving des Heren. Het motief der blindgeborenheid
is als een voorspel op de ‘Blindgeborene’ en de ‘Blindgewordene’ in ‘Het Bergmeer’.
blz. 366 r. 19: falie: is in het Z.-Nederl. gebruikelijk in de zin van hoofd- en
schouderdoek of kapmantel-zonder-mouwen, van vrouwen. (Lat. velum).
blz. 368 r. 4 v.o.: Kwam daar ineens een man aan haar: met drie kleine roedekens
als wijmen van een knot-wilg. De inversie in de zinsaanvang is W.-Vl. verhaalstijl;
‘roedekens als wijmen’ = twijgen als wilgetenen.
blz. 369 r. 5 v.o.: schoften: het werkwoord ‘schoffen’ is hier blijkbaar gelijk aan
het Nederl. ‘schuiven’, zoals ook een substantief ‘schof’ gebruikt wordt = schuifla.
blz. 370 r. 15: zoozaan is het Mnl. ‘saan’ = dadelijk.
blz. 371 r. 10: waar wij af moeten dienen den bisschop: men verbinde ‘waar-af’
= waarmee.

blz. 373 en volgende: Arnulpbus.
Dit heiligenleven werd omgeschapen tot een spiegel van eigen zieleleven; daardoor
wijkt het sterk af van het verhaal in het Sagenboek. De jeugd werd daar in drie
zinnen afge-
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daan; van een tweeërlei zelfkastijding vindt men er niets; het wonder van de hemelse
dans staat er eenvoudig tussen een reeks andere vermeld; de verschijning der drie
vrouwen werkte van de Woestijne om tot een allegorie en hij laat Arnulphus na zijn
dood niet aan een heilige vrouw, maar aan zich zelf verschijnen. Anderzijds laat hij
het geselen van de duivel weg.
blz. 377 r. 6: dretsen kan zowel betekenen ‘draven’ (de Bo), als ‘spatten’, ‘plassen’
(Cornelissen).
blz. 378 laatste r.: achterdenken hier archaïsch in de zin van ‘kommervolle
bij-gedachten’, ‘bezwaren’.
blz. 382 r. 5: terging is de lezing van ‘de Gids’; in de bundel staat ‘tering’; mogelijk
was dit ‘tering’ in de zin van ‘vertering’ een bewuste verbetering, mogelijk ook een
zetfout.
blz. 385 r. 18: vitse: volksnaam in Vlaanderen voor ‘wikke’.
blz. 391 r. 12: zulle of zille = algemeen Ned. ‘drempel’.
blz. 392 r. 5: dat zij leefde. Mogelijk schuilt hier een drukfout en schreef v.d.W.
dat zij beefde.

blz. 394 en volgende: De Heilige van het Getal.
Het verhaal van deze heilige is geheel aan de verbeelding van de dichter ontsproten;
het is van centrale betekenis voor het verstaan van van de Woestijne's geestelijke
groei, van de problemen zijner poëzie, van zijn mystiek en zijn aesthetiek. Zeer te
betreuren is, dat vrijwel geen uitingen van de schrijver in brieven of notaboekjes
over deze heilige werden bewaard. Slechts over de nederigheid, de zelfontlediging,
die ook hier voorwaarde is voor de unio mystica, spreekt hij in een brief kort na de
oorlog. Men moet hem niet beklagen, zegt hij, omdat zijn werk in het ministerie hem
geheel in beslag neemt: ‘Beklaag mij dus niet; maak mij vooral niet hoovaardig.
Want ik weet heel goed, dat ik een verkorene ben, maar ook dat het mij als eerste
wet de nederigheid oplegt. Nederig zijn: ik heb daar heel “De Bestendige
Aanwezigheid” aan gewijd en ik hoop wel het voortaan in al mijn boeken te herhalen.
De nederigheid moet de geur der verkorenheid zijn; verleid er mij niet toe van
hoogmoed te stinken, gelijk bourgeois en dilettanten’.
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blz. 403, r. 12: wepel, in 't N.-Nederl. verouderd = ledig. / r. 16: puit-koppen: ‘puit’
of ‘puit-kop’ is Z.-Nederl. voor ‘kikker’.
blz. 404 r. 20: kerf-diertjes = insecten.
blz. 414 r. 8 en l.r.: in het spirituële der veralgemeening en binnen de eigen
eenheid: twee verbeteringen van de schrijver in de boek-uitgave. In ‘de Gids’ las
men ‘ideeële’ en ‘harmonie’. Deze veranderingen zijn belangwekkend, omdat ze
wijzen op een streven tot zuivere weergave van de mystieke werkelijkheid.
blz. 416 r. 7: lag hij in zijne vertwijfelingen, en dat hem iets onthouden bleef, hij
den begenadigde...: het Nederl. taalgevoel verlangt in plaats van het overgeleverde
‘hij’: ‘hem’. Blijkbaar schreef v.d.W. ‘hij’ als een terugslag op het onderwerp ‘hij’, of
als een absolute constructie. Vgl. de aant. bij blz. 54, r. 3 v.o. en 158 r. 24.

blz. 421 en volgende: De Boer die Sterft.
Dit stuk is volgens datering van de schrijver, ontstaan in het voorjaar van 1914 en
verscheen in ‘Elsevier’ 1915, II. Het handschrift van de Elsevier-tekst is in bezit van
F. Toussaint van Boelaere. Tezamen met een gedeelte der ‘Goddelijke
Verbeeldingen’ werd het na de ‘Bestendige Aanwezigheid’ uitgegeven in de
‘Keurboeken voor Middelbaar en Normaal Onderwijs’ als ‘Proza van Karel van de
Woestijne’ met inleiding en verklarende woordenlijst door Dr. C. de Baere en Dr. J.
Verboven (1931, Ned. Boekhandel, Antwerpen). De tekst van die uitgave is echter
verminkt door weglatingen van wat men blijkbaar voor de jeugd onwenselijk achtte
(!). Een luxe-editie verscheen in 1937 met zeven houtsneden (ook afzonderlijk op
Japans verschenen in een mapje, Walleyndonk, Brugge) van Jozef Cantré.
Opnieuw werd, ‘De Boer die Sterft’ uitgegeven met aantekeningen als No 10 der
‘Nederlandse Schooluitgaven voor Waal en Vlaming’ door Dr. Fr. van Hoof in 1940
(Josef van In & Co, Lier).
R.A. Schroeder publiceerde een vertaling ‘Der Bauer stirbt’ in ‘Corona’ IV, 6,
1933/34; een Franse vertaling ‘Le paysan
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qui meurt’ vindt men in ‘Anthologie d. Ecriv. Flam, contemp.’ van A. de Ridder en
Willy Timmermans.
In Maart 1930 gaf Herman Teirlinck met zijn leerlingen in het Hoger Instituut voor
Sierkunsten te Brussel een merkwaardige scenische opvoering van het stuk met
omlijsting van balletdans, muziek en vooral lichteffecten.
blz. 421 r. 1: de voutkamer: de kamer boven het gewelf van de kelder, (voûte);
algemeen Nederl.: opkamer. / r. 5: sargie = deken. / r. 6: ik maak al mijnen pak;
volksuitdrukking in de betekenis: ik nader mijn einde.
blz. 422 r. 24: 't zal te late gaan zijn: het West-Vlaams vormt de toekomende tijd
met het hulpwerkwoord gaan. Hier is dus dubbel hulpwerkwoord. / r. 25: dwaze-konte:
‘konte’ is in vele samenstellingen in Z.-Nederl. scheldwoord om een vrouw aan te
duiden. (vgl. vooral Cornelissen).
blz. 426 r. 1: bollen: een in Vlaanderen geliefd spel, een platte bol rollen of schieten
naar een vast punt. / r. 3 v.o.: pisse of pissebloem: Vlaams voor paardebloem (Frans
‘pissenlit’). / laatste r.: bel of belle wordt in 't West-Vlaams gezegd van bloemtrossen
of zaadhuisjes, die aan een dun stengeltje hangen, zo bij grassen, bij hop en haver.
blz. 427 r. 7: kapt = rooit. / r. 24: het wepele land, zie de aant. bij blz. 403 r. 12.
blz. 428 r. 14: stekken: ‘een snelle steek geven’ ook ‘gretig grijpen’, ‘dievelings
pakken’ (de Bo); ‘een pinte stekken’ is dus: haastig pakken en uitdrinken.
blz. 431 r. 7: putten in den nacht kraaien is kraaien, terwijl het nog diep in de nacht
is. Zo zegt men: ‘in 't putje van de winter’. / r. 18: roefelen: betekent in 't Vlaams
‘drukte, lawaai maken’ in allerlei vorm (vgl. Nederl. roffelen). / r. 1 v.o.: slijt-tijd is de
tijd, waarin het vlas ‘gesleten’ d.i. uitgetrokken wordt.
blz. 432 r. 8: zetsteen, N.-Nederl. ‘wetsteen’. / r. 10: bamis-weer: ‘Bamis’ is een
samentrekking uit ‘St. Bavo's mis’, opgedragen 1 October; ‘bamis-weer’ is dus:
Octoberweer, herfstweer. / r. 24: dilte of delte is de ruimte boven de veestallen, waar
het hooi of stro kan geborgen worden.
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blz. 433 r. 6: laveien: van werklui: zonder te werken op en neer lopen (vgl. laveren),
schaften. / r. 9: wreed als bijwoord gebruikt = ‘zeer’. / r. 19: reuzen of reuzelen
betekent hier ‘zachtjes ruisen’, gelijk in Oost-Vl. (in W.-Vl. is 't het geluid van 't vallen
van graan, zand, as.) / r. 20: bolket of bonket is een stenen of ijzeren bol van 2, 3
of 4 duim diameter bij kinderspelen (de Bo). Ook wel van glas: stuiter.
blz. 435 r. 11: slijtpap is de feestelijke pap gegeten na 't slijten van het vlas,
samengesteld uit zoete melk, beschuit, gebak, stroop en veel suiker. / r. 26: en hij
is niet nog 'nen keer zat d.i. ‘hij is nog al eens zat!’
blz. 436 r. 6: baal-zak = jute-zak.
blz. 437 r. 9: smotse is een gemeen, onzedelijk vrouwmens. (vooral Antwerpen.)
Een ‘smots’ is een pak opeengenaaide oude lappen om een heet of vuil voorwerp
aan te pakken. Men vergel. dus het Nederl. ‘dweil’.
blz. 438 r. 1: beuling wordt in 't Vlaams gebruikt voor ingewanden van dieren. / r.
8: daar is geen perikelen van: vgl. de aant. bij blz. 270 r. 23. / r. 22: aal=gier-mest.
/ r. 24: reeuwsch: vgl. de aant. bij blz. 226 r. 10.
blz. 439 r. 10: Het Vlaams ovenbuur is het Nederl. ‘bakhuisje’ (vgl. OHD bûr =
woning). / r. 14: een baardje zette: hiermede duidt het Vlaams aan het plagend de
stoppelige kin langs de wangen van een kind wrijven. / r. 26: een foefeling van
paarde-bloemen: het Vlaamse ‘foefelen’ betekent o.m. slordig en ruw inpakken,
-wegstoppen; bedoeld zal zijn een ongeordende bonte massa, een rommelig
allegaartje.
blz. 440 r. 22: met de bruine bezie is bedoeld de ‘aalbes’.
blz. 442 r. 6: kleiterige: de spelling ‘kleiterig’ berust op een verwarring. ‘Klijt’ (niet
‘kleit’) geeft Kiliaan reeds op als ‘vetus’ voor klei; het is nog algemeen in gebruik
voor dik en kleverig slijk. / r. 23: aale-veste: ‘aale’ = mest.
blz. 443 r. 2: de dilte: vgl. de aant. bij blz. 432 r. 24. r. 4 v.o.: caraco is direct aan
het Frans ontleend en betekent ‘los vrouwenjak’.
blz. 444 r. 4 v.o.: zwelgen heeft in 't Vlaams de betekenis ‘slikken’, afgeleid van
‘zwelg’ d.i. de achtermond.
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blz. 445 r. 6 v.o.: maar daar moet gij een kop voor op hebben = daarvoor moet gij
niet goed bij zinnen zijn.
blz. 446 r. 16: een kapperke bier: een ‘kapper’ is een klein glas, inhoudend een
kwart liter. / r. 21: naar gruis smaakt: in het Vlaams wordt ‘gruis’ ook gezegd van
meel. Het betekent dan: grof meel met zemelen of alleen zemelen.
blz. 447 r. 9: dat gaat gelijk niet: dit gebruik van ‘gelijk’ is Gents; het drukt in de
regel verwondering uit (West-Vlaams); in deze zin nadruk. / r. 18: parei=prei. / r. 21:
plaag wordt evenals ‘ziekte’ zonder nadere toevoeging gezegd van een besmettelijke
kwaal (bijv. van koeien en aardappels).
blz. 448 r. 2: dan gaat gij... gaan jassen: het werkw. ‘gaan’ wordt te Gent
verdubbeld, als een infin. volgt, die een toekomstige handeling aanduidt. Men legt
de Gentenaars spottend in de mond ‘me goan goan goan’. / r. 6 v.o.: koffiebal: in
het Noord-Nederl. zou men zeggen ‘koffieuurtje’.
blz. 449 r. 8: meetjes-konte is in Vlaanderen een mengsel van rhum en punch,
soms ook met druiven. / r. 16: Nand kreesch: zie de aant. bij blz. 242 r. 6 v.o.
blz. 450 r. 6 v.o.: zwarte panne: zie de aant. bij blz. 234 r. 22. Vgl. ook op blz. 453
r. 25: ‘pannen-broek’.
blz. 452 r. 9: weeren, vgl. de aant. bij blz. 171 r. 3 v.o.

blz. 456: De Geboorte van Eva.
Dit in de lente van 1914 geschreven stuk behoort naar zijn inhoud tot de
moeilijkst-verstaanbare die van de Woestijne schreef. Men legge er naast tot
omvattend begrip van de Adam- en Eva-symboliek enerzijds de cyclus ‘Adam’ uit
de ‘Poëmata’ (‘De Gulden Schaduw’), anderzijds de tweede en de derde ‘Verbeelding’
uit de bundel ‘Goddelijke Verbeeldingen’. De laatste was oorspronkelijk onder de
titel ‘De Armoede van God’ bestemd tot slotstuk der ‘Bestendige Aanwezigheid’. Uit
de zakboekjes van van de Woestijne blijkt dat hij juist in 1916, het jaar waarin ‘De
Geboorte van Eva’ in ‘Elsevier’ 't eerst werd gepubliceerd, voortdurend bezig was
met de conceptie der ‘Verbeeldingen’.
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Een handschrift is in het bezit van F. Toussaint van Boelaere.
blz. 456 r. 3 v.o.: domen der tuinen: vgl. de aant. bij blz. 231 r. 15.
blz. 457 r. 9: alle verzuchting was ongeboren: ‘verzuchting’ heeft hier blijkbaar de
betekenis van ‘begeerte’, ‘verlangen’.
blz. 458 r. 1: de kalme nijverheid: zie de aant. bij blz. 12 r. 11.
blz. 459 r. 20: wien smaken onwerkzaam en zelfs ongesmaakt bleef: over de
attractie in ‘wien’, vgl. de aant. bij blz. 70 r. 2.
blz. 460 r. 24: onder het wezen der dankbaarheid: ‘wezen’ moet hier de zin hebben
van ‘voorkomen’, ‘gedaante’; de wending is een gallicisme, naar analogie van ‘sous
la figure de...’ ‘sous l'aspect de...’ (vgl. ook ‘sub specie’).
blz. 461 r. 8: zijn armen krijschen deed; vgl. de aant. bij blz. 242 r. 6 v.o.
blz. 463 r. 22 en 26: reesem = N.-Neder. rist, rij, tros.
blz. 469 r. 3 v.o.: kriepen Vlaams voor ‘kreunen’ of ‘piepen’.
blz. 470 r. 21: nijverheid van den dageraad: zie de aant. bij blz. 458 r. 1. / laatste
r.: een orbe: ontleend aan het Lat. orbis = schijf.
blz. 473 r. 20: ontwekken wordt meestal gebruikt in de zin van ‘ontwaken’,
‘ontkiemen’. Hier schijnt v.d.W. het transitief te bedoelen in de zin van ‘de
levenskrachten doen ontwaken’.
blz. 474 laatste r.: en waar hij snijdend doorgalmd aldus: In de in tijdschrift en
boek overgeleverde tekst ontbreekt ‘werd’, dat onontbeerlijk schijnt. Het is mogelijk
dat het door een zetfout uitviel; mogelijk ook was deze ellips opzet.
blz. 478 r. 20: reeuwsch: zie de aant. bij blz. 226 r. 10.
blz. 479 r. 7: wade: vgl. de aant. bij blz. 167 r. 22. / r. 16: rusch: zie de aant. bij
blz. 253 r. 21.
blz. 480 r. 16: vloeiend van de olie: in de tijdschriftuitgave stond ‘vloeiend’; in het
boek ‘vliedend’. Dit is misschien door een drukfout ontstaan uit ‘vlietend’ en in deze
vorm door de schrijver als verbetering geplaatst. Waar dit echter
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onzeker blijft en de vroegere lezing een goede zin geeft, is deze gekozen.

blz. 485 en volgende: De ‘Goddelijke Verbeeldingen’
werden uitgegeven in 1918 in de Nederlandse boekhandel te Antwerpen en bij van
Stockum in den Haag. (Het laatste deel der uitgave werd later overgenomen door
P.M. van Kampen en Zoon te Amsterdam). Een luxe-editie, versierd met vijf
droge-naald-etsen van Jules van Ael, verscheen in 1943 bij de N.V.
Standaard-Boekhandel te Antwerpen. Een gedeelte van de ‘Eerste Verbeelding’
was tevoren twee maal gepubliceerd, nl. onder de titel ‘De Aanbidding der Herders’,
in ‘Dietsche Warande en Belfort 1912 (I, 197-203) en als ‘De Herderlijke Aanbidding’
in ‘Het Vaderland’ van 16 September 1906. Van dit gedeelte bewaart Prof. van de
Woestijne het handschrift, getekend ‘24 December 1911’. Het is niet uit te maken
of deze ‘Aanbidding’ terstond als onderdeel is gedacht van de eerste der ‘Goddelijke
Verbeeldingen’; de datering op Kerstavond 1911 duidt eer op een afzonderlijk
kerstverhaal. Het vormt in deze uitgave de tekst van blz. 501, midden tot blz. 511,
midden. Dat de rest van de bundel in aanmerkelijk later tijd werd geconcipieerd en
geschreven blijkt uit van de Woestijne's zakboekje van het jaar 1917. Men vindt
daar opgetekend bij de zesde Februari:
‘Goddelijke geschiedenissen:
I. De Viervoudige aanbidding: de os en de ezel:
a) de Engelen; b) de Herders; c) de Koningen; d) de Zaligen (“helaas, zij hebben
de kribbe ledig gevonden”).
II. Cain's verdediging.
III. De Armoede van God.’
Na dit algemeen plan volgen bij 27 April, 1 en 2 Mei nadere opmerkingen over de
tweede en derde van wat nu reeds heet ‘Goddelijke Verbeeldingen’ en enkele losse
zinnen van de eerste. Afgezien van de aanbidding der herders zijn de ‘Goddelijke
Verbeeldingen’ dus geschreven in 1917 en deels misschien in 1918 tijdens het
teruggetrokken wonen van de dichter te Pamel, een tijdperk van diepe verinnerlijking.
Het slot der eerste ‘Verbeelding’, de tocht der zaliggesprokenen naar Bethlehem,
draagt zeker de herinnering mee aan

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

1025
de stoeten armzalige vluchtelingen, die de schrijver in de wereldoorlog langs zich
heeft zien trekken. Anderzijds heeft dit gedeelte een merkwaardige vroege parallel
in een ‘fragment van een roman’, geplaatst in de almanak van ‘'t Zal wel gaan’ in
1899 en gedateerd 1895. (vgl. blz. 975).
blz. 489 r. 25: lastiger: vgl. de aant. bij blz. 40 r. 8. / r. 27: de eerste dragen: het Mnl,
‘drage’=‘barenswee’. / laatste r.: kalle-moeien van poppen: het Vlaams ‘kallemoei’
betekent eig. ‘klappei’ (kallende moei), dan pop.
blz. 490 r. 1: krekel-kriepende wielen: het Vlaams kent een klanknabootsend
werkwoord ‘krekelen’ ook wel ‘krakelen’, dat niets met een ‘krekel’ te maken heeft,
maar ongeveer gelijk is aan ratelen, krakend-piepen. / r. 3: massakers van drij bollen
voor vijf cents: verbastering van het Franse ‘massacre’, duidt ‘massaker’ hier een
spel aan, waarbij men met een bal (‘bollen’) poppen omgooit. Voor vijf cent mocht
men dus driemaal gooien. / r. 16: root of rote = rij.
blz. 491 r. 3 v.o.: wankende nevel: zie over ‘wanken’ de aant. bij blz. 217 l.r.
blz. 492 r. 17: ging weven: vgl. de aant. bij blz. 58 r. 13.
blz. 494 r. 6 v.o.: javelijn (Mnl., Frans: ‘javeline’) betekent ‘werpschicht’.
blz. 496 r. 3: wieken-gewank: vgl. de aant. bij blz. 217 l.r.
blz. 498 r. 5: samaar, in 't Noord-Nederl. verouderd, is gelijk aan 't oud-Franse
‘samare’ en duidt een wijd, lang neerhangend kleed aan. / r. 25: goud-wapperende
oriflammen: oorspronkelijk was de ‘oriflamme’ (lat. auriflamma) de vaan van de abdij
van St. Denis sedert 1214; algemener een vaandel van rood doek met wit kruis,
gouden sterren en groene eindeikels.
blz. 499 r. 4: rafalen, ontleend aan het Frans: ‘rafale’ = rukwind.
blz. 501 r. 21: als lag een golvige vacht. Deze lezing is verbeterd uit die van het
boek ‘als laag...’
blz. 503 r. 12: 't middag-laveiën: vgl. de aant. bij blz. 433, r. 6.
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blz. 504 r. 8: den nacht, waar zij geen weven van merkten: vgl. de aant. bij blz. 58
r. 13.
blz. 505 r. 18: kepering van het dak: het samenstel der ‘kepers’ = ‘dak-ribben’. /
r. 2 v.o.: lage kriepende deur: in de boekuitgave stond ‘lange’.
blz. 508 r. 12: peisteren in de oorspronkelijke betekenis: weiden (vgl. Frans paître).
/ r. 22: meerschen: N. Nederl.: weiden. / r. 23: dat zij niet namen gewendte: ‘gewente’
= ‘gewoonte’, ‘gewente nemen’ dus: zich gewennen aan. Opvallend is de spelling
van van de Woestijne met-dt.
blz. 510 r. 3: dan heb ik uitgeslacht: het woordje ik is als noodzakelijk ingevoegd.
blz. 511 en volgende. De vele juwelen, die de pracht der koningen demonstreren,
zijn bewust gekozen. De eerste koning, die de wierook, de liefde, biedt, straalt van
rode stenen; de tweede, gever van myrrhe en sterkte, van blauwe en staalkleurige.
Bij de derde, die het goud geeft, symbool van macht en zelfbedwang, treft een
verscheidenheid van opaliserende, kleurwisselende. De vrouwen van de eerste en
tweede zijn versierd met allerlei nuances van groene juwelen.
blz. 511 r. 7 v.o.: heelder dorpen: deze genet. naar analogie van de in het Vl.
gebruikelijke bij subst. van hoeveelheid, bijv. ‘heelder kuipen’.
blz. 513 r. 17: taffen = van effen, lichte zijde. Een keelen kedel is een rode kiel,
of los overkleed voor mannen, vooral van boeren en voerlui.
blz. 514 r. 13: drelen = N. Ned. ‘strelen’.
blz. 516 r. 21: moffel staat in 't Vlaams o.m. voor 't N.-Ned. ‘mof’ in de zin van
kokervormig omhulsel; v.d.W. bedoelt dus blijkbaar een hoge halskraag van maliën.
/ r. 24: broos in 't N.-Ned. verouderd, = hoge jacht- of toneellaars.
blz. 518 r. 8: over hun juchten = over hun jucht-lederen zadels. / r. 9: pertig =
vrolijk.
blz. 520 r. 4 v.o.: peistering: vgl. de aant. bij blz. 508 r. 12. / laatste r.: jonst(e) =
‘gunst’.
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blz. 522 r. 1: succijn, ontleend aan het Franse ‘succin’ = barnsteen.
blz. 524 r. 16: als Hem zijnde het liefst: de tekst in het boek geeft: als Hen...
blz. 526 r. 9: drab is hier blijkbaar niet ‘bezinksel’ maar ‘modderige vaart’. / r. 2
v.o.: bezaatse aan 't Franse ‘besace’ ontleend, is een dubbele zak met in 't midden
een split, bedelzak.
blz. 527 r. 2: het spijt: elders gebruikt v.d.W. ‘spijt’ mannelijk. Zie over de betekenis
de aant. bij blz. 150 r. 21. / r. 16: sargie = deken.
blz. 528 r. 13: muit = kooi. / r. 17: heelder dagen: vgl. de aant. bij blz. 511 r. 7 v.o.
blz. 531 r. 13: zij zitten in een breede nap, en kruipen op strijk-ijzers: Een bedelaar
zonder benen heet in 't Vlaams een ‘nap-kruiper’; bij ‘strijk-ijzers’ zal aan de ijzeren
plankjes gedacht zijn, waarmee men pleisterwerk glad strijkt.

blz. 536 en volg. Tweede Verbeelding: De Eerste Verzoeking.
Zoals uit de aantekening bij blz. 485 blijkt, dacht van de Woestijne zich oorspronkelijk
als thema voor deze tweede Verbeelding ‘Cain's verdediging’. Later, bij 27 April
leest men in zijn nota's als samenvatting: ‘Christus op het graf van Eva: 1) Eva,
maagd en vrouw; 2) Maria Magdalena; 3) Samaritaansche vrouw; 4)?; zijne moeder
(II) vrouw met den vloed’. Hier is dus blijkbaar de bedoeling aangeduid Christus zelf
op het graf van Eva in de woestijn te doen openbaren, wat de vrouwen, die hij
ontmoette, in zijn leven betekenden en wat hij zelf verwerkelijken wilde in hùn leven.
In het stuk, zoals het nu voor ons ligt, voegde de schrijver aan de vrouwen-gestalten
toe de moeder van Petrus, de vrouw die hij genas van haar verdorde hand, de
moeder van de gestorven jongeling van Naïn, het dochtertje van Jaïrus, de Kananese
en de overspelige.
blz. 539 r. 11: wepel = ledig.
blz. 550 r. 6: wist gij wie van u bidt: in de boekuitgave las men ‘die van u bidt’.
Het is mogelijk dat v.d.W. ‘die’ schreef, gelijk hij dikwijls ‘daar’ zegt voor het algem.
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Nederl. ‘waar’. Even groot is de kans dat ‘die’ eenvoudig zetfout was. Waar hij
kennelijk op de tekst van het Nieuwe Testament zinspeelt, die hij ook verderop
letterlijk aanhaalt, verdient het de voorkeur met deze tekst ‘wie’ te lezen. / r. 17: dien
zal in eeuwigheid niet dorsten: in de boekuitgave stond ‘dien zal ik... niet dorsten’.
De vergelijking met de aangehaalde plaats in het Nieuwe Testament toont aan, dat
‘ik’ vervallen moet.
blz. 552 r. 10: het doek, die: in het West-Vlaams luidt het relativ. als onderwerp
steeds ‘die’.
blz. 553 r. 4: er zich mêe te vermeien: verbetering van de onbegrijpelijke
overgeleverde tekst ‘te vermelen’.

blz. 554 en volgende: De tweede Verbeelding.
Volgens Mattheus daagt Satan Jezus uit: ‘Indien gij Gods zoon zijt, werp u neder!’
waarna deze hem terugwijst met de woorden: ‘Gij zult den Heer uw God niet
verzoeken’. Jezus geeft bij v.d.W. aanvankelijk aan de aansporing van de duivel
gehoor. Op deze wijze kreeg de schrijver zijn kans voor het grootse, satirische
schilderij van alle afgoden der aarde. Maar ook hier weigert Jezus door een magisch
bewijs het heidendom hyper-heidens te overtroeven.
blz. 554 r. 17: verzichtbare geest: indien in ‘verzichtbare’ geen vergissing schuilt,
bedoelt de schrijver er mee ‘zichtbaar geworden’. Misschien schreef v.d.W.:
verzichtbaarde.
blz. 555 r. 12: berd = plank, tafelblad.
blz. 561 r. 4: lijdelijk heeft in het Vlaams, evenals het Mnl. ‘lidelijc’ zowel passieve
betekenis: verdragelijk, als actieve: in staat tot lijden. Zo ook ‘onlijdelijk’. Hier is het
actief in de zin: geen lijden kennend.
blz. 564 r. 2: schalie-blauw: ‘schalie’ is Vlaams voor daklei, dus ‘schalie-blauw’ =
lei-blauw.
blz. 565 r. 5: bezemkruid is een soort brem.
blz. 567 r. 22: guitige hemelen: ‘guitig’ is hier ‘woelig, ruw’. Men vindt het niet in
de Wdbn., wel verwant in Hooft's Tacitusvertaling.
blz. 568 r. 5 v.o.: den lijdelijken wil der sterren: vgl. de aant. bij blz. 561 r. 4; ‘lijdelijk’
schijnt hier te betekenen ‘die
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zij hebben te ondergaan’, gezien de volgende zin: ‘Er schatert een ster: het dondert’.
blz. 569 r. 17: aardigheid: vgl. de aant. bij blz. 82 r. 9.
blz. 572 r. 19: ‘Hewel, ik geloof dat ik op dien berg de zaligheden nog zal preêken.’
Met dit laatste antwoord van Jezus verwijdert de schrijver zich ook bij deze derde
verzoeking van zijn bron; in het evangelie-verhaal wijst Jezus immers de duivel
terug met de woorden: ‘Er staat geschreven: den Heer uwen God zult gij eren en
Hem alleen dienen’. Men lette er op, dat deze repliek niet wordt vervàngen door de
hier aangehaalde woorden; ze wordt slechts verzwegen en dat nog niet geheel,
getuige de driemaal drie stippels tussen aanhalingstekens. Van de Woestijne laat
Jezus, zou men zeggen, niet uitspreken om de volle aandacht te vragen voor zijn
tot de dichter gerichte voorspelling der zaligheden.

blz. 574 en volgende: ‘Laatste Verbeelding’.
Met deze laatste Verbeelding heeft van de Woestijne van begin 1916 af in het hoofd
rondgelopen lang voor het kwam tot de definitieve tekst.
Tot beter verstaan van wat de dichter met dit moeilijk stuk bedoelde, volgt hier
de samenvatting, die hij zelf schreef bij de negende Maart 1916 in zijn notaboekje:
‘De Armoede van God:
1) Verarming eerst door feit der Schepping en gevoel der onafhankelijkheid van
de Schepping, behalve de mensch, die nog niet weet.
2) Afval der Engelen (geboorte van hoogmoed).
3) Afval van den mensch door wetenschap. Gevoel van den Mensch dat hij hoewel
deeltje van wereld-mechanica, geen meesterschap erover heeft. Maar zonder deze
armoede kon God de armoede niet bewerken van de engelen en van de menschen
die er door hongeren en dorsten naar God (zaligheden.)’
blz. 579 r. 19: Hij zette zijne zede van zich af. In de boekuitgave stond, klaarblijkelijk
als zetfout: zijne rede.
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blz. 580 r. 5 v.o. en blz. 581 r. 1: glansen wanken en wankende sluier: zie de aant.
over ‘wanke’ bij blz. 217 l.r.
blz. 581 r. 15: rivieren, die weven: zie de aant. bij blz. 58 r. 13. / r. 4 v.o.: een
geestigheid der oogen: ‘geestigheid’ = sierlijkheid.
blz. 585 r. 15: die hem streelden: indien de lezing van de boekuitgave ‘steelden’
juist was, zou men het moeten beschouwen als een Vl. zwakke verleden tijd van
stelen. Dit in onwaarschijnlijk; in het W.-Vl. als in het Gents luidt de verl. tijd
bovendien ‘hij stool’. Mogelijk is steelden dus zetfout voor streelden.
blz. 590 r. 9 en r. 12: van de Schoonheid en om de Schoonheid: in beide gevallen
gaf de boektekst ‘der Schoonheid’. / r. 7: gevalligheid: Vlaams voor ‘welgevalligheid’.
blz. 591 l.r.: zij begeven, was Hij berooid: vgl de aant. bij blz. 54 r. 3 v.o.
blz. 593 r. 17: bedenkenisse, als in het Mnl., waar het zowel ‘bedenking’ als
‘overdenking’ betekent.

blz. 595 en volgende: Beginselen der Chemie.
De bundel, zoals hij nu herdrukt is, verscheen in 1925 bij Nijgh en van Ditmar te
Rotterdam. In ‘Elsevier’ werden in 1917 opgenomen Omzettingen I, Dansstudie, (in
de bundel betiteld Derde Liefde) en Omzettingen II, Het Maal der Idioten, door de
schrijver zelf nooit gebundeld. De titel Beginselen der Chemie werd het eerst gebruikt
in ‘De Stem’ van April, Juni en Juli-Augustus 1925; daar verscheen de eerste helft
tot op ‘Praktische Beteekenis van sommige Termen’ en een zes-tal kleine stukjes
uit de tweede helft. De volgorde wijkt sterk af van die van de bundel; het handschrift
van deze, in bezit van Prof. P.v.d. Woestijne, is dan ook sterk verknipt en geplakt.
Omzettingen II las men in de ‘N.R. Ct.’ onder de titel Asscheraapsters reeds op
19 Dec. 1913, Av.; De Dood verscheen met enige onbeduidende verschillen in de
‘N.R. Ct.’ van 30 April 1914, als Stervend Vliegje.
Uit de nota-boekjes van 1916-1917 blijkt, dat v.d.W. oorspronkelijk een bundel
Omzettingen voorbereidde; daartoe zouden ook enige stukken behoren die nooit
verschenen, n.l.
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Zelfschouw, Cosmogonie, De gloeiende Kooi en Stervend Meisje. Zelfschouw werd
als volgt omschreven: ‘een schrijver die zichzelf ziet gelijk zijn leven logisch zou zijn
volgens zijn werk’. Bij de titel Cosmogonie tekende v.d.W. aan: ‘de man die elk
gebaar herleidde tot de algemeene oer-symboliek, mensch die zoekt naar
scheppingswet, vrouw in paillettes; slang die Eva ingeslikt heeft, de hond die wacht
dat hij kalf wordt’ en elders: ‘de held weigert look te eten, om den smaak van eigen
vleesch niet te bederven’.
Van De gloeiende Kooi geven de nota's schematisch aan: ‘Lanterneau in groot
hotel, dat opbrandt. Man en vrouw die elkander beminnen. Beiden verwachten,
natuurlijk, uitbarsting van sensualiteit. Maar de opvoeding houdt ze tegen. Het
volgende verhaal speelt natuurlijk in Amerika.’
Waarschijnlijk zijn deze plannen nooit uitgewerkt.
In de nalatenschap bevinden zich acht short-stories van het zelfde type als de
zes 1001-dag-verhalen. Drie van deze acht tonen een eerste versie van stukken uit
deze bundel, nl. De Vrijheid (Eene Vrijheid); De Ontmoeting (Eene Liefde) en Een
Brief (Andere Liefde). Tot de Omzettingen rekent de schrijver in zijn nota's ook een
stuk De Droom: waarschijnlijk is dat hetzelfde als het gelijknamige onder de
1001-dag-verhalen (vgl. blz. 888).
Over andere fragmenten en plannen uit deze jaren, zie men de aant. bij blz. 727.
blz. 597 r. 4: casuaren die hun helm bewijzen aan twee dikke teenen: de casuaris
onderscheidt zich van andere struisachtigen door een niet bevederde verdikking,
die als helm de kop overdekt. De vrij duistere zin zal moeten betekenen, dat het
spoor der twee dikke tenen toont, dat hier de door zijn helm gekenmerkte vogel
ging.

blz. 607 en volgende: Over de Liefde.
Ter verklaring van het abrupte begin vergelijke men de aantekening over ‘Mijnheer
van Beverley’ bij blz. 812. V. de W. keert in dit stuk tot de symbolische opzet van
‘Blauwbaard’ terug: de strijd met de zeven hoofdzonden wordt satirisch getekend
als een zevenvoudig huwelijk.
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blz. 608 r. 6 v.o.: Raka ontleend aan Matth. V, 22. / gelubd = ontmand. / rekel,
eigenlijk mannetjes-hond of -vos, duidt op verachtelijke wijze de man aan.

blz. 613 en volgende: Over de Goedheid des Harten.
Na de hoofdzonden de goede werken. Het thema is ontleend aan Lucas 25, vs. 35
en 36. Het wassen der lijken en het wekken van de dode voegde v.d.W. als sluitsteen
toe.
blz. 614 r. 5: aldus ging hij te halven der wereld d.i. ging hij zo, dat zijn baan de
wereld in twee helften deelde. / r. 15: klutsen (=klotsen) van kinderen is het
schokkend schommelen om ze in slaap te wiegen.
blz. 615 r. 3: zie voor bezaatse de aant. bij blz. 526 r. 2 v.o. / r. 13: kweern =
hand-molen.
blz. 618 r. 15: lastiger aan moeheid: zie de aant. bij blz. 40, r. 8. / r. 19: kriepende
geuren: merkwaardig voorbeeld van synaesthesie: ‘kriepen’, dat het geluid van het
bewegende hooi weergeeft wordt tot nuancering van geuren.
blz. 620 r. 22: hij zon op middelen... die hem althans, hij die trouwens niet
veel-eischend was... over de opvallende nominatief ‘hij’ vgl. de aant. bij blz. 54 r. 3
v.o.
blz. 621 r. 7: mond-slot is in de Wdbn. niet te vinden. / r. 19: een kap-blok die
bitter geurende van het vuur was: typisch W.-Vlaams. Het relativum is er voor alle
geslachten als onderwerp ‘die’ en men omschrijft er gaarne de tegenwoordige tijd
door een deelwoord met zijn, als in het Engels.
blz. 625 r. 11: pakke-man is in verschillende delen van Vlaanderen een naam
voor ‘boeman’. In Antwerpen is het ook ‘gendarme’, gelijk hier.
blz. 627 l.r.: muit in N.-Nederl. verouderd = kooi.
blz. 629 r. 9: overdrijvend kreng: ‘overdrijvend’ wil hier zeggen: het al te bont
makend, al te afschuwelijk. / r. 20: die het zich eerst ontgaf: ‘zich iets ontgeven’ =
iets voor een vergissing houden (vgl. Gezelle in ‘Loquela’).

blz. 636 en volgende: Omzetting I
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Er bestaan van deze Omzetting twee parallellen, die licht werpen op de tijd van
ontstaan. In de ‘N.R. Ct.’ schreef v.d.W. 29 en 30 Juli 1921, twee brieven: ‘Muziek
te Oostende’. In de eerste tekent hij met gelijke psychologie, beelden en symboliek
het optreden van een zigeuner-orkest. Uit die impressie is deze Omzetting gegroeid.
Men vergelijke het stuk in het deel aan de journalistiek gewijd. In de zak-agenda
van 1921 vindt men op blz. 22 onder de titel ‘Koele Dancing’ in vijf alineas (de laatste
twee ontbreken) een onvolledige en enigszins anders geordende, maar overigens
in hoge mate gelijkluidende versie, waarschijnlijk de eerste tekst.

blz. 638 en volgende: Omzetting II.
Naast deze ‘Asscheraapsters’ van 1913 legge men tot beter verstaan van wat v.d.W.
tot tochten als deze dreef de brief in de ‘N.R. Ct.’ van 8 Mei 1915 (geschreven April)
die met de woorden aanvangt ‘Grijze dag, een dag dien ik aan mijne armen zal
wijden’, op te nemen in het deel van ‘Verzameld Werk’, aan de journalistiek gewijd.
Opmerkelijk is in deze Omzetting de geestelijke verwantschap met de
‘Aufzeichnungen des M.L. Brigge’ van R.M. Rilke.

blz. 645: Praktische Beteekenis van sommige Termen.
De afzonderlijke groepen en hun titels zijn eerst bij de compositie van de gehele
bundel ontworpen. In ‘De Stem’ kwamen In Voto en De Dood afzonderlijk achteraan
en werd het overige, na de korte aphorismen van de aanvang, samengevat als De
Middelen. Het is daaruit begrijpelijk, dat de groepering soms gedwongen aandoet.
Eene Vrijheid is de uitwerking van een der korte verhalen bestemd voor de
‘Telegraaf’. In de oorspronkelijke strakke schets zijn nu overal volop de kleuren
ingezet; het gespannen, ingetoomde rythme viert vrijer uit, licht en schaduwpartijen
werden doorgewerkt. Daar de eerste opzet niet wordt gebundeld, moge een enkel
voorbeeld de werkwijze illustreren. Ik kies het begin van de derde alinea van ‘Eene
Vrijheid’ en geef naast elkaar de eerste en tweede tekst.
‘Het is niet - herinneringen! - om den geur van een meloen in eene achterkamer
op een Zondag-namiddag in het
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najaar; om de schildpad die men in haar kuieren gevolgd heeft, eene lange jeugd,
langs de geplaveide wegels van een binnenhuis waar, in Juni, een vlierstruik geurde
en, in October, rosse chrysanten bogen onder den regen.’
‘Het is niet - herinneringen! - om, in de koele en wat schimmelige
schemer-vochtigheid, den beurschen geur van een meloen binnen de geslotenheid
van eene achterkamer op een Zondag-namiddag van het na-jaar; noch om de
mufriekende schild-pad die men, waar zij neersch-blanke krop-sla versmaadde met
haar gestrekten oude-dames-nek, stapje voor stapje gevolgd heeft in haar
traag-riemend kuiëren, eene gansche jeugd langs, over de geplaveide wegels van
een binnentuin waar, in de nog strakke Juni-maand, een vlier-struik rinsch en zoet
te walmen stond, of, in October, de rosse haren van chrysanten hingen onder den
regen.’
blz. 646 r. 8: ter eetkamer: de corrupte lezing van het boek is naar het handschrift
hersteld. / r. 6 v.o.: dat ik van hem nooit een andere bezigheid: het onmisbare
woordje ‘van’ mist in het handschrift en de boekuitgave.
blz. 651 r. 21: vochtig-krisselend, vgl. de aant. bij blz. 117, r. 7 v.o.
blz. 653, laatste r.: tien duizend-briefjes: in handschrift en boek stond, blijkbaar
bij vergissing: tien-duizend briefjes.

blz. 655 en volgende: Eene Liefde
is op de reeds aangeduide wijze de bewerking van ‘De Ontmoeting’. Hier moge als
voorbeeld der methode een enkele zin in tweevoud worden geplaatst, waarbij ditmaal
niet het plastisch uiterlijk maar de psychische achtergrond blijkt te zijn verdiept.
‘En ik vroeg mij met walg af, wat ik in dezen matrozenkroeg dan toch was komen
zoeken, op dat uur van bitterheid waar een boek in de eenzaamheid of nadenken
in een donkere kerk mij beteren troost voor konden bieden.’
‘Ik-zelf vroeg mij af, niet zonder walg die mijn bitteren spot traag-aan te boven
rees, wàt ik in dezen matrozenkroeg eigenlijk was komen zoeken, dat ik niet
eenvoudiger en normaler had kunnen vinden in de, zij het bezetene, eenzaamheid
van een boek of in de dubbelzinnige duisternis van eene kerk.’
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Een Liefde is een der weinige proza-stukken van van de Woestijne die in het Frans
werden vertaald. In het tijdschrift ‘Variétés’ van 15 September 1928, verscheen de
vertaling van Georges Marlier.
blz. 658 l.r.: dat is het verschil van de differentie: dit is blijkbaar een volksuitdrukking
door de schrijver onder matrozen te Oostende opgevangen.
blz. 660 r. 3: wij moesten elkander niet bezien: ‘moesten’ = behoefden, vgl. ook
r. 9.
blz. 661 r. 11: smijt er op: ‘smijten’ betekent in Mnl. en thans nog in 't West-Vlaams
ook ‘ranselen’; vgl. ‘smijter’ = vechtersbaas.

blz. 663 en volgende: Andere Liefde.
Het oorspronkelijk verhaal heette ‘Een Brief’. Het onderwerp bracht mede, dat hier
meer dan in de andere twee uitgewerkte schetsen de nadruk werd gelegd op
psychologische zelf-ontdekkingen. De bekentenis van de briefschrijver luidde eerst
eenvoudig: ‘ik ben doorvreten van de aanhoudende behoefte aan zelf-onderzoek’;
het werd: ‘ik ben doorvreten van de aanhoudende, toomlooze behoefte aan het
eigen moreele onderzoek, waar zelfs geen afschuw, waar zelfs geen walg mij van
kan weren’. De gehele passage die volgt tot aan de alinea, bekentenis van een
wellust der zelf-ontleding, is in de tweede versie toegevoegd. Zo blijft het voortgaan.
blz. 666 r. 1: het gaat om veel meer dan om lichamelijke verzorging: het eerste
woordje ‘om’ mist in het handschrift en de boekuitgave.
blz. 669 r. 3 v.o.: en een slachtoffer: deze woorden zijn naar het handschrift aan
de boektekst toegevoegd.
blz. 672 r. 6: dicht-opalen: dit is de lezing van het handschr.; ‘dicht-open’ in het
boek is als zetfout te beschouwen.
blz. 673 r. 11: proxeneet: ontleend aan het Fransche proxénète = koppelaar.
blz. 674 r. 20: matchiche: een luchtig Frans lied bij een dans met het refrein: c'est
la Matchiche.
blz. 675 r. 16: Sater: in de bundel staat als komische druk-
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fout van de waard vermeld ‘die er uitzag, zoowaar, als een beleefd-gekleeden, maar
tot alles-gulheden-bereiden Pater!’ Het handschrift had echter ‘alle’ en ‘Sater’.
blz. 677 r. 12: strass-flitsende: de lezing is die van het handschrift, het boek had
‘strak flitsende’; ‘strass’ = valse edelsteen.
blz. 678 l.r.: felien: het Frans ‘félin’, dus: als op kattepootjes.
blz. 679 r. 4 v.o.: traag: het handschr. heeft ‘stroef’; v.d.W. wijzigde waarschijnlijk
vanwege de sterke synonymie van ‘stroef’ en ‘stijf’.
blz. 683 r. 23: hadden zij beiden hunne armen wijd uitgeslagen: het handschr.
werd voor de boekuitgave gewijzigd; daarbij is blijkbaar ‘armen’ uitgevallen.
blz. 690 r. 4: zes en veertig: het handschr. had: ‘zeven en veertig’.

blz. 692: Stijl.
De gedachtengang, aan de ‘letterkundige blinde’ in de mond gelegd, herinnert sterk
aan het opstel ‘Jan van Nijlen als Voorbeeld’ geschreven 15 December 1924 en
opgenomen in ‘Over Schrijvers en Boeken’, eerste deel. Verscheidene zinnen zijn
grotendeels ident. Men vergelijke b.v. de derde en vierde zin van ‘Stijl’ met de
woorden ‘Ik kleed mijne onontkomelijke relativiteit met het hulsel van den
absoluut-zuiveren vorm. Mijn stijl is niet ik-zelf, hij is mijn beeld in functie der
volmaaktheid’. Dit verklaart de schikking van het stuk onder Inlichtingen van
Persoonlijken Aard. Het gesprek is alleenspraak.

blz. 694 en volgende: Het Geheim.
In de bundel ‘Het Bergmeer’ treft men twee gedichten aan (‘Ik weet: ik berg iemand
in mijne woon’ en ‘Er komt iemand bij mij, dien 'k nimmer zag’), die een doorlopende
parallel vormen met dit proza-stuk. Daar de publicatie der verzen eerst plaats vond
in ‘de Gids’ van 1927, is het proza waarschijnlijk het oudste. De parallel is
merkwaardig, omdat het niet maar de hernieuwde behandeling betreft van een
zelfde thema of, zoals bij de verhalen van 1001-dag, de uitwerking
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van een korter schema. De zinnen van het proza zijn zó op de voet gevolgd, dat
men zou kunnen spreken van een nauwkeurige vertaling in poëzie. Slechts zijn aan
het beeld van de kristallen sfeer uit de derde alinea van het proza, in het gedicht
twee beelden toegevoegd (‘en glansloos als een zeepbel die vervloog, en als een
mugje die verdween geluidloos’) en sluit deze strophe met een regel, die in het
proza geen grond vindt: ‘De spheer is ijlt, Hij is 't besef der ijlt’.

blz. 700 en volgende: Paidia.
De hier gegeven jeugdherinneringen worden aangevuld door wat de schrijver in zijn
Schroeflijn-opstellen over zijn broeder Gustaaf en over van Lerberghe van hun
gezamenlijke jeugd mededeelt en door wat hij in de gepubliceerde interviews aan
d'Oliveira en aan de Ridder vertelde (vgl. A. de Ridder ‘Onze Schrijvers’ II, Baarn,
1909 en d'Oliveira: ‘De jongere Generatie’, Amsterdam, 1914). Nog niet volledig
gepubliceerd zijn de uit den aard der zaak belangrijke Mémoires van Gustaaf van
de Woestijne.
Een psychologische analyse aan de hand der gegevens van ‘Paidia’ beproefde
Bert Ranke in ‘Vermoedens en Bedenkingen rond Karel van de Woestijne's jeugd.
(Dietse Warande en Belfort’, Maart 1936). Men vergelijke ook Dr. K. van Acker ‘De
Pseudologie van Karel van de Woestijne’ in het Vlaams-Geneeskundig Tijdschrift,
1943, XXIV, no. 10 en de werken van Dr. Rutten en Dr. Minderaa.
blz. 702 r. 9: met pluis gekalfaat: pluis is uitgeplozen touw, ‘werk’; ‘kalfaten’ is
dichtstoppen van reten, ‘breeuwen’.
blz. 705 r. 17: er is bloed omhoog gespoten: in het boek, stond, blijkbaar als zetfout
‘gesproten’.
blz. 708 r. 15: gepeld-bruin = geschoren-bruin; ‘pellen’ is nevenvorm van ‘pelen’
= scheren.
blz. 713 r. 3 v.o.: Aldaar aan mijne rechter-zijde... is aan mijne linker-zijde: in het
alg. Ned. zou men thans voor ‘aldaar’ schrijven ‘terwijl’; v.d.W. sluit hier aan bij de
zeventiende-eeuwse syntaxis; ‘daer’ staat er voor ‘waer’ en uit de locale betekenis
ontwikkelt zich soms de tegenstellende: terwijl enerzijds... toch anderzijds.
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blz. 715 r. 7: mijn donkere pijp die vonkt: in het handschr. staat ‘ronkt’; het is niet
uit te maken, of het hier een wijziging of een zetfout geldt.

blz. 717 en volgende: De Nieuwe Esopet.
De ironische kleine fabelen, onder de titel De Nieuwe Esopet verenigd, verschenen
in het weekblad Vandaag in 1929. Zij zijn geschreven in 1928 en '29; men vindt
althans in de zakboekjes aangetekend, achtereenvolgens in 1928: De man die zijn
hik verloren had; Schijn; Politiek Standpunt (in de bundel Politiek); De mug en de
leeuw (in het zakboekje zonder titel); Aesthetica (eveneens zonder titel); De goede
koning; De goede democraat (in het zakboekje zijn deze beide genummerd 7 en 8,
onder de gemeenschappelijke titel Identiteiten; het eerste heeft als neventitel:
Goedertierenheid; in de bundel werden het Autocratie en Democratie) en in 1929:
De kalfskop en de citroen; Leven (in de bundel: Leeren leven); De hagedis en de
adder. In het zakboekje van 1929 tekende v.d.W. ook een serie Gemeenplaatsen
over criticus en poëet aan, waarin men nog het volgend stukje aantreft, geheel in
dezelfde trant:
- Een vette os sprak tot een magere stier:
‘Moest ik mij op u laten vallen, dan waart gij verpletterd-morsdood.’
‘Ja’, zei de oude en poovere stier, ‘maar probeer maar eens een kalf te verwekken:
zoo een heel kleintje maar.’
Evenals de titulatuur werd ook de tekst voor de plaatsing in ‘Vandaag’ bij
verschillende stukjes in kleinigheden herzien.
De boekuitgave door de Wereldbibliotheek te Amsterdam en de ‘Sikkel’ te
Antwerpen geschiedde posthuum, in 1933, met zestien tekeningen van Jozef Cantré.
De naam Esopet verwijst naar de Middeleeuwse dierfabel.
Zonder twijfel schuilt in deze stukjes, die slechts inkleding van algemene
levenswijsheid schijnen, verweer tegen aanvallen van persoonlijke aard.

blz. 723: De man die zijn hik verloren had:
in deze titel schuilt een olijke zinspeling. V.d.W. had natuurlijk ook een ander gebrek
kunnen kiezen, maar zocht blijkbaar een
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humoristische gelijkluidendheid met de titel van Vermeylen's stuk: De Man die zijn
Ik verloren had. Men bedenke daarbij, dat de h van ‘hik’ in de Vlaamse uitspraak
niet of nauwelijks wordt gehoord.

blz. 727: Door de Schrijver niet gebundeld en nagelaten Werk.
In de nota-boekjes, brieven en interviews vindt men, behalve het hier gepubliceerde
of reeds eerder in deze Aantek. vermelde, allerlei plannen voor proza omschreven,
soms slechts een naam, soms een schematische opzet, soms fragmenten van
enkele zinnen tot ongeveer een bladzijde. Enigszins grotere brokstukken bleven
bewaard van enige korte novellen in de trant der 1001-dag-verhalen. Niet meer dan
een naam zijn 8 historische monographieën onder de titel Levens, waarover hij tot
de Ridder sprak (ong. 1908) en uit later jaren: De Roman van Paul d'Acosta, De
Zoon van Adam, De Bloei der Onnoozelheid, Elckerlijk (1916) en Faustus de Optimist
(1918). Een enkele beginzin wordt gegeven van Martha's Geheim (1916). Een
aardige inval is het plan voor een roman samen met Teirlinck over Venetië; ze
zouden er samen heen en elkanders reacties op de stad aantekenen (1916). Een
roman of novelle Lazarus is gedacht in het verband der ‘vijf zinnen’. V.d.W. schrijft:
‘Uit den dood opgestaan, moet hij weer leven (vijf zinnen). Hij begrijpt er nauwelijks
nog het nut van, want hij is dood geweest. En nochtans, het geheim van den dood,
dat nu allen in hem eerbiedigen, hij kent het niet meer’ (1917). In hetzelfde jaar
broedde hij op Adam, dat moest verhalen, hoe een in de oorlog gekwetste soldaat,
Adamisch geworden, op de collectivistische staat reageert. Wat breder uitgewerkt
is het plan voor De Drie-zang (1918) en De Liefde-Stichtster (1919). In het eerste
zou hij-zelf optreden als Willem Zegelooze, die verliefd wordt op dezelfde Hélène
Wenemaers, die ook door zijn vriend Wouter Meêganck bemind wordt. Willem zwijgt,
omdat hij meent dat Hélène Wouter bemint. Zij bekent Willem echter haar liefde op
het ogenblik dat ze met Meêganck trouwt. Van het tweede is een begin-bladz.
aanwezig, een brok dialoog tussen vrienden als inleiding op een nieuw verhaal,
waarmee een gemeen-
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schappelijke vriendin zal aanvangen. Uit brieven blijkt dat v.d.W. zijn gedachten
veel liet gaan over een biographie van Pascal (1918), die zinnebeeldig zou zijn voor
zijn eigen leven. In het zakboekje van 1921 treft men een schema en een brokje
dialoog van een drama De laatste Lelie. Don Juan van Marâna woont in een cel
naast het koor zijn eigen begrafenis bij. Hij vertelt aan Leporello zijn liefdesavonturen.
Deze voert dan Donna Dolares, de laatste die hem heeft bemind, binnen. Don Juan
wil met haar wegtrekken, maar L. wijst hem op de onmogelijkheid: de begrafenis.
Bekend zijn, uit vroeger jaren, de plannen, die voor een deel schijnen uitgewerkt te
zijn, voor de drama's Dejaneira, Anna Comnena en Don Carlos; dit moesten echter
drama's in verzen worden. Onder 1921 staat ook vermeld De Weezen van het
Paradijs (I. De Onschuld, II. De Liefde, III. De Rust, IV. Het dageseinde en de nacht...
zonder den dood); onder 1922 Verklaringen, in drie hoofdstukken, nl. I. Het getuigenis
van den tweede (discipel te Emmäus), II. De laatste der Tien (melaatschen), III. De
Maagd die geen martelares was, alles met opgave der inspirerende Bijbelgedeelten.
In 1928 dacht hij zich zijn huis in Bethanië, waar hij woonde met twee tantes en een
oom. Niets van dit alles is bewaard gebleven of in verdere ontwikkeling bekend
geworden.
blz. 729: De Doop werd het eerst gepubliceerd in de almanak van 1901, als
geschreven door Peter van Becelaere; enige jaren later onder de eigen naam van
de schrijver als feuilleton in de ‘N.R. Ct.’ De laatste tekst is hier herdrukt, de
verschillen zijn trouwens gering. Een enkele wijziging wekt een glimlach. Voor de
redactie van het deftige dagblad achtte de schrijver zijn Vlaamse druistigheid blijkbaar
aanstootgevend (men bedenke, dat hij hoopte op een correspondentschap); dus
verving hij in de zin ‘De hooge schouw, waar twee gebeeldhouwde Pomona's de
hoornen van overvloed plengden langs heur naakte billen...’ het laatste woord netjes
door ‘lijven’ en het ‘geil gesnater’ van een Pan-figuur in de vijver werd tot ‘begeerend
gesnater’
blz. 731 r. 6: het gras-doorspriete plankier, vgl. over ‘plankier’ de aant. bij blz. 225,
r. 8.
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blz. 735: ‘De Ontgoochelde Gast’; ‘Terug’.
Van deze roman zijn twee hoofdstukken door publicatie in tijdschrift bewaard
gebleven. ‘Terug’ verscheen in ‘Elsevier’ 1927, maar het is van veel ouder datum.
Op 4 Nov. 1912 meldt hij, aan de Bom, dat deze het stuk misschien al Jan. '13 in
‘Groot-Nederland’ zal lezen en voegt toe: ‘Gij zult lachen en prof. Polonius ook,
maar groen’. Onder de naam Polonius werd namelijk spottend in het stuk ten tonele
gevoerd Paul Fredericq. Het roman-hoofdstuk verscheen niet en bleef liggen tot
1927! Naar de tekst van ‘Elsevier’ is het hier herdrukt; in hoeverre die tekst na 1912
bewerkt was, is niet na te gaan. Behalve Fredericq herkent de enigszins ingewijde
lezer onmiddellijk een andere hoofdfiguur, Hilarius de Maegdeleer die, tot in typische
zegswijzen nagebootst, des dichters Laethem-vriend Valerius de Saedeleer uitbeeldt.
Zonder twijfel zijn ook de andere personages als tante Coleta en Eulalie aan van
de Woestijne's Gentse bekenden-kring ontleend. Over de opzet van het niet
bewaarde en misschien nooit voltooide gedeelte geven de zak-notaboekjes van
1912 enige inlichtingen. Daarin worden als achtereenvolgens te behandelen
onderwerpen genoemd: ‘Wandeling door Gent’; ‘Bezoek aan Polonius’; ‘Ontmoeting
met prof. Zekerheid’; ‘Verhaal van Eulalie over tante Coleta’; ‘Loveling-viering’;
‘Wandeling met prof. Zekerheid’; ‘Bezoek aan Hilarius’; ‘Pessimisme van Zekerheid’;
‘Strijd van Henri tusschen hoogten en laagten’; ‘Bruiloft’. Enige fragmentarische
zinnen staan daar omheen, tenslotte volgt een opdracht aan Joh. de Meester. Uit
het gegeven schema is op te maken, dat een roman over het contemporaine leven
te Gent was bedoeld in de geest van de latere ‘Leemen Torens’.
blz. 741 r. 1: de stem weefde, vgl. de aant. bij blz. 58, r. 13.
blz. 743 r. 20: roet = vet; vgl. ook blz. 754 r. 22: roethand.
blz. 752 r. 3: miserere: medische term, betekent ‘darmbe-knelling’. / r. 4/5: toen
Albert assistent was benoemd: een in Z.-Nederl. veel gebruikt gallicisme voor
‘benoemd tot’.
blz. 754 r. 16: de piloten: het woord ‘piloot’ betekent in dit verband zonder twijfel
‘funderingspaal, heipaal’ (het Franse ‘pilot’).
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blz. 765 r. 13: uitkomen, alg. Zuid-Nederl. voor ‘lente, voorjaar’; groote kuisch =
grote schoonmaak.
blz. 766 r. 7 v.o.: floretten handschoenen: zie de aant. bij blz. 335 r. 23.

blz. 780 en volgende: De Dag van Tante Anacleta.
De personen, die men in deze schets ten tonele ziet verschijnen en hun onderlinge
betrekkingen bewijzen dat we te maken hebben met een hoofdstuk uit ‘De
Ontgoochelde Gast’. Het verband met ‘Terug’ is anderzijds zo los, dat het niet
waarschijnlijk is, dat beide stukken fragmenten zijn van een reeds geheel
gecomponeerd boek. Opvallend is, dat tante ‘Coleta’ hier de naam ‘Anacleta’ draagt
en dat van Henri Heymvaert's aanwezigheid in het geheel niet wordt gerept. Het is
zeer goed mogelijk dat het onderhavig stuk verscheidene jaren na ‘Terug’ is
geschreven; het werd nl. gepubliceerd in ‘De Nieuwe Amsterdammer’ van 5 Februari
o

1916 (N 58). Van de bittere ernst, die in ‘Terug’ een keerzijde was van de
satirisch-geestige milieu-schildering vindt de lezer hier niets. De hier beschreven
‘Dag’ valt blijkbaar enige tijd na het in ‘Terug’ verhaalde verlovingsfeest.
blz. 781, laatste r.: aangaan betekent in het Z.-Nederl. ‘ergens heen gaan’,
‘vertrekken’.
blz. 783 r. 13: ontwermen=ontwarren, vgl. de aant. bij blz. 155 r. 8. / r. 4 v.o.:
trens=vlecht.
blz. 785 r. 21: den vetten blank: het gebruik van ‘blank’ als zelfst. naamw. zal aan
't Frans zijn ontleend (‘le blanc’, blanketsel).

blz. 791 en volgende: Het Maal der Idioten.
Door van de Woestijne werd dit stuk alleen gepubliceerd in ‘Elsevier’, Maart 1917.
In het schema dat hij voor zichzelf aantekende in zijn zakboekje staat het nadrukkelijk
genoemd als onderdeel van ‘Omzettingen’. Onder die verzameltitel kwam het ook
in ‘Elsevier’. Op welke grond hij het niet opnam in de ‘Beginselen der Chemie’ is
moeilijk te gissen.
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blz. 791 r. 4: roet, vgl. de aant. bij blz. 743 r. 20. / r. 11: gezetheid: vgl. de aant. bij
blz. 55 r. 1.
blz. 792 r. 20: roepen heeft hier, gelijk dikwijls in 't Vl., de betekenis ‘schreeuwen,
huilen’.
blz. 793 r. 5 v.o.: teeder-wevend uur: vgl. de aant. bij blz. 58 r. 13.
blz. 794 r. 13: dreelen = algem. Ned. ‘strelen’.
blz. 798 r. 8: verhevend zintuigelijk leven: wanneer ‘verhevend’ hier geen drukfout
is voor ‘verhevigd’ zal het verklaard moeten worden uit een invloed van het Mnl.
‘zich verheven’ = o.m. ‘in kracht toenemen’.
blz. 803 r. 4 v.o.: ik had de vraag op de tong: ik ontbreekt in Elsevier.

blz. 811 en volgende: Mijnheer van Beverley.
Dit fragment werd in de nalatenschap van de dichter gevonden. Na enige bladzijden
gaat het verhaal verder met de tekst van ‘Over de Liefde’ uit ‘Beginselen der Chemie’.
Het is natuurlijk mogelijk, dat het, als een eerst ontwerp, in vroeger tijd is geschreven.
De enige tijdsaanduiding in het nagelaten geschrift zelf is de papiersoort, die
dezelfde, elders niet gebruikte, is als die van het handschrift van ‘Penthesileia’. Dit
blijft echter een weinig-zeggende aanwijzing. Van ‘Mijnheer van Beverley’ werden
twee handschriften gevonden. Het eerste loopt tot aan de woorden in ‘Over de
Liefde’ op blz. 609 r. 7 v.o.: ‘Reeds kende hij Gulzigheid’; het tweede is een
bewerking van het eerste en loopt slechts tot de zin ‘Zijn hoofd, en wat hij hield een
tijd-lang voor zijn hart...’ (blz. 814 r. 15). De thans gedrukte tekst geeft de herziene
tweede lezing, voor zover die aanwezig is, vervolgd door de eerste. Ook het gedeelte
dat met ‘Over de Liefde’ samenvalt is herdrukt, daar van de Woestijne de tekst in
dat laatste stuk opnieuw bewerkte. De verschillen tussen de eerste en (gedeeltelijke)
tweede lezing van ‘Mijnheer van Beverley’ zijn over 't algemeen van ondergeschikte
aard: verandering, toevoeging, schrapping van enkele woorden, omzetting van
zinsgedeelten. De passage echter, die aanvangt ‘Reeds in het eerste kwart zijner
eeuw... (blz. 813 r. 21) was in de eerste versie breder uitgewerkt; zij luidde als volgt:
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‘Reeds in het eerste kwart zijner eeuw - hij achtte zich voor eene eeuw te zijn - was
hij de begoocheling minachtend, die beschaamt. In die eerste jeugd had hij vele
reizen gedaan van ochtend tot avond als over den gespannen boog der zon, langs
de rechte want blinde lijn van den nacht; en door de schachten zelfs van onder den
bodem der aarde, en die soms wonderbaar blikkeren in hunne doove en warme
duisternis. Hij had ook veel en niet zelden welgevallig de gewone en ongewone
uitstapjes ondernomen door het innerlijk rijk en op zijn rug danste de ransel van
wijsgeerig of God-verzoekend proviand, zooals de tijden het hadden gebakken en
gebraden. Steeds kwam hij dan te land in een der talrijke kasteelen, die hij van zijne
vaderen had geërfd en waar hij naar de kleur van iedere ervaring een kamer had
laten behangen en stoffeeren met de best-gekozene uit zijne herinneringen.’
blz. 811 r. 2: kegge = wig. / r. 6: de zavelzindering d.i. de schittering der zandvlakte.
blz. 812 r. 12: ter verwittiging tegen: ‘verwittigen’ en ‘verwittiging’ duiden bij v.d.W.
niet alleen een mededelen aan, maar ook een waarschuwen. / l.r.: russchen: vgl.
de aant. bij blz. 253 r. 21.
blz. 816 r. 7 v.o.: hij was in dezen gesticht; betekent naar het verband: hij was in
dezen door ervaren wijs geworden.

blz. 823 en volgende: Epibasis.
Van de roman ‘Epibasis’ d.i. ‘de Opklim’, is ons slechts het inleidend gedeelte
bewaard gebleven, indien er al meer voltooid is. Het boek moest de gedenkschriften
bevatten van Pieter Meulewaeter; de gepubliceerde hoofdstukken vertellen van de
ontmoetingen met Meulewaeter tot het moment, waarop hij aan van de Woestijne
zijn manuscript toevertrouwt. Van dit hier opnieuw opgenomen fragment bestaan
drie teksten, nl. 1) een handschrift, in 't bezit van Prof. P. van de Woestijne, dat
gedateerd is 27 Juni-24 November 1917; 2) een getypte tekst met verbeteringen
van de hand van de schrijver, die bestemd was voor ‘Elsevier’; uit brieven aan
Robbers blijkt, dat Van de Woestijne het stuk inzond in November 1917. Deze
getypte tekst is geheel opnieuw door-
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gewerkt. Van publicatie in ‘Elsevier’ kwam niets. Robbers kon blijkbaar een snel
verschijnen van het geheel niet waarborgen. V.d.W. wilde echter persé het boek in
1918 uitgeven; hij vroeg dus het eerste hoofdstuk terug; dit werd pas twaalf jaar
later opgenomen in ‘Nu’ (1929)! De daar gedrukte derde tekst toont opnieuw enige
bewerking, hoewel lang niet zo ingrijpend als de tweede; er onder staan de jaartallen
1917-1929. Deze derde tekst is hier herdrukt, met verbetering van enige fouten aan
de hand der andere lezingen. Van een vervolg van ons fragment is slechts een
onbeduidend begin in de tweede tekst aanwezig. In brieven aan Robbers wordt de
indruk gewekt, dat de volgende hoofdstukken reeds ver gevorderd waren; hij belooft
geregeld vervolgen te zenden. De aantekenboekjes geven herhaaldelijk inlichtingen
ook over de verdere plannen.
Achter in de agenda van 1917 tekende de schrijver enige punten aan onder het
hoofdje ‘II van Epibasis’; merkwaardig genoeg gedeeltelijk in de eerste persoon.
Aldus: ‘Meisje dat sterft-begin van liefde (physieke, nadat ik mij in den spiegel had
gezien). Eerste echte liefde (zuiver bij mij, onzuiver bij het meisje)’.
Dan is er pas weer sprake van de roman bij 29 Juni 1918, onder de titel ‘Epibasis
IV’. Daar wordt als volgt gehandeld over politiek en wijsbegeerte: ‘Indien wij er nu
eens over dachten van den vijand te leeren?
- Ons liberalisme leidde van-zelf tot anarchisme: het laat heel goed eerbied voor
andermans wil en wensch toe. Er is een liberalisme denkbaar, waar de algemeene
wil de aanpassing van den persoonlijken wil eischt, zonder daarom iets aan dien
wil te kort te doen; waar de persoonlijke wil zich met al zijne krachten ontplooit in
de atmospheer van den algemeenen wil (Kantiaansch ideaal: elke daad een
voorbeeld voor het algemeen, wat een algemeen ideaal vooronderstelt). Dit behoeft
geen staatssocialisme te worden die den persoonlijken wil breekt (heel anders voor
te stellen)’.
Min of meer daarbij aansluitend, leest men bij 11 September: ‘begin vierde deel
van Epibasis’:
‘Meulewaeter als dilettant tegenover den oorlog. Hij heeft al veel teruggevonden:
gemeenschap van godsdienst en gemeen-
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schap van menschenliefde, met een nieuw, niet-kantiaansch, eenvoudig christelijk
gevoel van plicht. Een laatste egoïsme blijft hem: hij staat buiten sociale
gemeenschap - (Activisme waarom hij het niet bijtreedt. Socialisme. Waarom hij tot
behoud van evenwicht weêr liberaal wordt)’.
De derde Januari 1919 kondigt de nota-schrijver als nieuwe titel aan ‘De vogel
Phoenix’. Daar staat: ‘Pieter Meulewaeter wordt Peter Wenemaers’. Maar dan is
het afgelopen. De titelwijziging in ‘De vogel Phoenix’ wijst nog op een optimistische
voortgang; de zin der naamwijziging in ‘Peter Wenemaers’ ontsnapt ons.
Afgezien nog van zijn litteraire qualiteiten is het fragment ‘Pieter Meulewaeter’
van grote betekenis voor het verstaan van van de Woestijne's ontwikkeling tijdens
de oorlog. Voortdurend zijn er parallellen met het ‘Dagboek van den Oorlog’ en de
vervolgreeksen daarop in ‘N.R. Ct.’
blz. 832 r. 5: van blinkenden deel: ‘deel’ betekent in 't Vl. nog algemeen ‘plank, hout’.
blz. 834 r. 23: gemithridatiseerd: d.i. immuun, als koning Mithridates van Pontus,
die zich door gewennen immuun had gemaakt voor vergiften.
blz. 837 r. 12: mijde = verlegen, schichtig.
blz. 839 r. 6: de zuiveren belijdt men: het gebruik van ‘belijden’ in deze zin wordt
duidelijk door het Mnl.; ‘belién’ (belijden) betekent nl. o.m. ‘in zijn waarde erkennen,
constateren’.
blz. 840 r. 6: gepelde baard: ‘pellen’ is hier nevenvorm van ‘pelen’, d.i. ‘scheren’.
blz. 848 r. 6: de ziekte niet gefingeerd, wekte zij zorg: de schrijver begon hier zijn
zo geliefde participium-absolutum-constructie, maar vervolgt de hoofdzin met
hetzelfde onderwerp.
blz. 856 r. 1: waar overhandsche lauwer-kransen en... leliebloemen eene anemieke
statie teekenden: ‘waar elkaar afwisselende lauwerkransen en leliebloemen een
bloedloze praal vertoonden’. ‘Overhandsch’ is algem. Z.-Nederl. voor: wisselend,
beurtelings. / r. 11: note-krakerken = eek-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 3. Verhalen en parabelen

1047
hoorn. / r. 6 v.o.: percalen ruikertjes: ‘percaal’ of ‘perkaal’ is een geweven stof van
katoen, beter dan mousseline.
blz. 857 r 5 v.o.: barm van kommer: het Vl. ‘barm’ is horizontale streep of baan;
(vgl. berm v.e. weg).

blz. 875 en volgende: De elf ‘duizend-en-een-dag-verhalen
zijn geschreven voor de dusgenaamde rubriek in de ‘Telegraaf’. De eerste zes
verschenen in dat dagblad in 1923 en werden afzonderlijk uitgegeven in 1943 bij
Manteau te Brussel. In de nalatenschap bevonden zich nog acht verhalen van
soortgelijk type en gelijke omvang. Ze zijn voor het zelfde doel bestemd geweest.
Uitgegeven zijn ze in 1944 door de Standaard-boekhandel in een luxe-editie met
droge-naaldetsen van P. Gorus, onder de titel ‘Verhalen’. Drie van deze laatste acht
werden breder uitgewerkt in ‘Beginselen der Chemie’. Voor publicatie van deze drie
verviel daarmee de grond; men vindt in de aantekeningen bij ‘Beginselen der Chemie’
enige voorbeelden van de wijze van bewerking.

blz. 877 en volgende: Het Geluk van mijn Vriend.
r. 7 en vlg: De tuin van den pastoor - de pijp van mijn grootvader - Strandvlooi. Deze
op het associatie-spel berustende bijnamen worden verduidelijkt door wat de dichter,
volgens een verslag in ‘Nederland’, October 1929, aan Jan Campert vertelde over
zijn werkwijze. Zoals Campert het meedeelt schijnt het op ‘Beginselen der Chemie’
te slaan, maar dat kan een misvatting zijn. Van de Woestijne legt dan uit: ‘Hoort ge
dat trammetje fluiten? - Welnu, ik hoor dat en denk tegelijkertijd aan een zelfde
geluid dat ik eens vernam te Oostende, aan zee, dàn aan een sirene, ik zie plotseling
een arme vrouw die tuurt naar den horizon en ik schrijf: ‘de nood van de
visschersvrouw klinkt als de bel eener tram’. Precies volgens deze methode komt
de vriend hier aan zijn bijnamen.

blz. 883 en volgende: De Onwelvoegelijke Vreugde.
Opvallend zijn in deze schets de auto-biographische elementen ingeschoven in een
situatie welke aan die van zijn eigen verleden volkomen vreemd is (de fabriek, de
forse, geruchtige vader, de eigen opgeslotenheid met een boek in een hoek,
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de onderwijzer en bovenal de tekening van zijns vaders dood). Bijzonder opmerkelijk
is de zin, die aan een zijner eerste verzen herinnert: ‘Er speelde een zonnevlekje
in zijn rooden baard’. Maar welk een verschil daarnevens! De gehele verhouding
vader-moeder-kamenier is fantasie; de eigen houding bij de dood des vaders
volkomen gewijzigd.
blz. 889 r. 3 v.o.: gebaren is wellicht miszetting voor gevaren.
blz. 898 r. 4 v.o.: op briefkaarten: op is verbetering van of in de boekuitgave.
blz. 905 r. 15: Het vlugge verloop: in de boekuitgave staat, blijkbaar bij vergissing,
‘vlugste’.
blz. 907 r. 14: al zijt gij niet de gedroomde liefde: in de boekuitgave leest men
‘ziet’. Het verband, de aansluiting bij ‘ik offer mij aan u op’, doet echter verwachten
dat van de liefdes-vervulling sprake is, die Mevr. M. zich had gedroomd. Het
vermoeden ligt dus voor de hand, dat v.d.W. schreef: ‘zijt’.
blz. 909 r. 23: kattenmanieren. De boekuitgave had karrenmanieren; de verbetering
berust op de 3 regels te voren gebruikte uitdrukking.
blz. 915 r. 11: tuischer = dobbelaar. / r. 21: voutkamer: zie aant. bij blz. 421 r. 1.

blz. 920 en volgende: Het chocoladen Hart.
Hier zocht v.d.W. in de oude doos! De eerste versie van dit schetsje kon men reeds
lezen in de ‘N.R. Ct.’ van 6 Dec. 1907! Naar aanleiding van Sinterklaas vertelt de
correspondent daar het sentimentele verhaal van Maria, door haar geliefde in de
steek gelaten, omdat zij hem niet waard leek, maar die op Sinterklaasavond hem
met het chocoladen hart terugwint. In de trant der andere verhalen wordt de
geschiedenis thans in de mond gelegd van Léon op ouder leeftijd, met wie de
schrijver zich identificeert.
blz. 923 r. 12: overhandsche steenen van pyramides: vgl. de aant. bij blz. 856 r. 1.

blz. 933: Het Jeugdwerk.
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Het bewaard gebleven jeugd-proza van van de Woestijne is in ‘Verzameld Werk’
niet volledig herdrukt. Het behoort dan ook naar strenge maatstaf niet tot het ‘Werk’;
zo oordeelde ook de dichter zelf. Zeer jong reeds is hij met schrijven en publiceren
aangevangen; zijn vroegste proza werd van 1893-'96 opgenomen in ‘Vlaamsch en
Vrij’, ‘Eigen Haard’, ‘De Jonge Vlaming’, de letterkundige bundel van ‘Help U zelf’
en ‘De Toekomst’ en verdient belangstelling als eerste groei van een groot talent.
Wat hij deed opnemen in een viertal almanakken van het studentencorps ‘'t Zal wel
gaan’ (1898, 1899, 1900 en 1901) toont reeds in die mate de eigen trekken van zijn
schrijversfiguur, dat het in een uitgave van zijn werk niet mag ontbreken. Van wat
daaraan voorafgaat, werden enkele voorbeelden opgenomen, die volstaan kunnen,
daar de andere stukjes geheel naar gelijk schema zijn opgezet. Men zie voor détails
de aantekeningen bij de afzonderlijke schetsjes. De niet herdrukte bijdrage in ‘Eigen
Haard’ 1893 was betiteld ‘Mijn Dochterken’; het is een overgevoelig verhaal van
een oude veldwachter, die zijn pleegdochter ziet sterven. Een opsomming en
karakteristiek van het jeugdproza kan men vinden in F. Toussaint van Boelaere ‘Van
de Woestijne's Jeugdwerk’, Mededeelingen van het van de Woestijne Genootschap
III, 1934 en in P. Minderaa o.l. hoofdstuk I en II.

blz. 935: De Pianostemmer.
Dit is een der bijdragen opgenomen in ‘Vlaamsch en Vrij’ 1893-1894; mogelijk is
het ouder dan 1893; in ieder geval was van de Woestijne hoogstens vijftien jaar,
toen hij dit schreef. Treffend is er reeds in het medegevoel met een
sociaal-verongelijkte en de knappe compositie. De jonge schrijver ondertekende
deze bijdrage met ‘Erik Monck’. Psychologisch merkwaardig is in het zelfde tijdschrift
een stukje Van dat Beeld, een eerste uiting van de strijd tussen het doodsverlangen
en de levensdrift (vgl. P. Minderaa o.l. blz. 634 en 635). Verder verschenen in
‘Vlaamsch en Vrij’: Gothiek (vgl. de aant. bij blz. 939) Elegie en Aqua Tinta.

blz. 937: Madrigal.
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Schetsjes van deze opzet treft men in het jeugdwerk verscheidene aan. Ze zijn
ontstaan uit devoirs (opgegeven opstellen) op het Athenaeum. Van de Woestijne
koos daarvoor deze vorm: paraphrase van drie versregels in een harmonisch
geschikte compositie. ‘Madrigal’ was het eerste van een drietal geheten
Pompadour-Aquarellen. Het tweede heette Menuet (‘Zal nimmermeer vergeten de
blikken van uwe oogen’ enz.), het derde Herderinne (‘Ach Phyllis, schoone
herderinne...’ enz.) Deze groep, verschenen in de letterkundige bundel van ‘Help u
Zelf’, 1894, was getekend met het pseudoniem Beaat uut den Hove.

blz. 939: Minnelied.
Een tweede groep paraphrasen in de bundel van ‘Help u Zelf’ kreeg tot titel Gothiek,
Drie Schilderijen naar ouden trant geschilderd. Met dit ‘Gothiek’, reeds eerder in
‘Vlaamsch en Vrij’ opgenomen, heeft hij meegedongen in een door ‘Help u Zelf’
uitgeschreven prijskamp; de jury, waarvan Vermeylen deel uitmaakte, meende het
niet te kunnen bekronen, omdat het noch gedicht, noch verhaal was. Uit ‘Gothiek’
blijkt o.m. hoe ijverig hij toen zich bezighield met de Middeleeuwse teksten. Hij
tekende ditmaal voluit K.v.d. Woestijne. Het hier opgenomen Minnelied is het derde.
De beide andere waren Wiegelied, op de verzen ‘Ach slapet, slapet langhe, Soet
kindeken, kindeken mijn: Het leven, dat esser so banghe...’ en Het lied der
Schemering op het thema ‘Si sijner so ferre geganghen, So ferre naar 't
morgenlandt... Mijn hart es so droeve befanghen...’. Zeer waarschijnlijk zijn deze
stukjes van ouder datum dan de eerste publicatie, immers ‘Het Lied der Schemering’
had ook reeds gestaan in ‘Vlaamsch en Vrij’ 1893-1894.

blz. 941: Droomen.
Dit stukje verscheen in ‘De Jonge Vlaming’, jaargang 1894-'95 en was ondertekend
C. der Woestenije. Het geeft op overgevoelige toon uiting aan de smart om zijn 's
vaders dood. Ook van dit stukje is het zeer wel mogelijk, dat het enige tijd voor 1894
is geschreven. In de tekening van het milieu ziet men duidelijk de invloed van zijn
eerste voor-
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beelden, de gezusters Loveling en later Pol de Mont. In de ‘Jonge Vlaming’ schreef
hij ook, als Beaet Uten Hove, geheel in Middeleeuws Nederlands het kleine prozastuk
Deemsteringhe (blz. 945).

blz. 947: Winterschetsjes.
De drie winterschetsjes verschenen in het tijdschrift ‘De Toekomst’ in 1895; ze waren
ondertekend Erik Monck. Het tweede vertoont in de opzet verwantschap met de
gedicht-paraphrasen, het derde is evenals ‘De Pianostemmer’ bewijs van zijn
compassie met de sociaal-misdeelden en doet ons zijn sympathieën voor
anarchistische idealen verstaan.

blz. 953: Mank.
Ook deze schets vond een plaats in ‘De Toekomst’ en werd wederom ‘Erik Monck’
ondertekend. Volgens de mededeling van Toussaint was van de Woestijne zelf zeer
op ‘Mank’ gesteld en informeerde hij bij vriend en kennis naar de indruk die het
gemaakt had.

blz. 965: De Dood van Salomo.
In de stukken in de studenten-almanakken bijgedragen vinden we een bewuste
woordkunst naar het voorbeeld van vereerde Franse en Hollandse meesters. ‘De
Dood van Salomo’ stond in de almanak van 1898, maar draagt als datering
‘Blankenberge, Augustus 1895’; het moet dus geschreven zijn op zeventienjarige
leeftijd. Het pseudoniem Erik Monck wordt aangeduid door de initialen E.M., het
stuk was opgedragen ‘Aan Mejuffrouw N. de B.’ Later werkte hij deze ‘Dood van
Salomo’ om tot het gelijknamige stuk in ‘Afwijkingen’.

blz. 971: Fragment uit een Roman.
In de almanak van 1899 droeg Peter van Becelaere een stuk bij getiteld ‘Fragment
van een Roman’. Becelaere was de heerlijkheid der Middeleeuwse heren van de
Woestijne; in de genealogie die 's dichters broeder bewaart, vindt men menig ‘heer
van Becelaere’. Het pseudoniem is dus duidelijk. Of de roman, waarvan hier een
fragment werd gegeven, in
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groter uitgebreidheid heeft bestaan, is onbekend. Ook dit stuk is gedateerd 1895.
Het loont de moeite bij dit fragment na te lezen de tekening van het Gent der
pauper-oproeren uit zijn kinderjaren in het eerste deel der ‘Leemen Torens’. Telkens
als hij in artikelen over Gentse kunstenaars herinneringen ophaalt uit jeugd en
jongelingstijd, is daar ook het relaas van zijn zwerftochten langs gore fabriekskanalen
en in de stegen der armoede, vol bekommering om het daar heersende menselijk
lijden. Men vergelijke het stuk over Maeterlinck (in ‘de Schroeflijn’), maar vooral de
Elsevier-opstellen over de Bruycker (1912) en over Baertsoen (1913). Een sprekende
parallel met dit ‘Fragment’ is het verhaal van de tocht naar Bethlehem der
zaliggesprokenen, in de eerste der Goddelijke Verbeeldingen.
blz. 972 r. 12: de beefhoeken der dorpen: het woord beefhoeken is blijkbaar een
vorming van de jonge schrijver; het wordt althans nergens vermeld. / r. 24:
napkruipers, vgl. de aant. bij blz. 198 r. 12.

blz. 975: Fragment.
Weer was het ‘Peter van Becelaere’, die een ‘Fragment’ aanbood voor de almanak
van 1900, ditmaal zonder datering. Het beschrijft, in romantische verfraaiing, een
bezoek in het atelier van Jules de Praetere in het zogenaamde Patershol. Het opstel
over de Bruycker in ‘Elsevier’ 1912 tekent tot in détails hetzelfde milieu, maar in
reëeler afmetingen. Dit ‘Fragment’ deed v.d.W. herdrukken als Uit het leven van
Nebo, Dichter in het 2e Jaarboek voor de Scalden, 1898.
blz. 976 r. 8: 't blauwe malve: in de almanak las men ‘klauwe’, hetgeen als zetfout
is beschouwd.
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Verhalen en parabelen
Verantwoording
VERHALEN EN PARABELEN, het derde deel van ‘Verzameld Werk’ van Karel van
de Woestijne, omvat in de eerste plaats als ‘door de schrijver zelf gebundeld’, diens
proza-boeken, voorzover deze niet behoren tot het critisch werk. In een tweede
afdeling ‘niet door de schrijver gebundeld en nagelaten werk’, volgen in historische
volgorde slechts in tijdschriften gepubliceerde of in de nalatenschap van de dichter
aangetroffen stukken. Een keuze uit het Jeugdwerk werd daaraan toegevoegd.
Verschillende overwegingen leidden er toe dit deel eerst te doen verschijnen. Deel
I en II zullen de Poëzie bevatten, fragmenten, varianten en de Iliasvertaling; de delen
IV en volgende, de studies over litteratuur en beeldende kunsten en een bloemlezing
uit het journalistieke werk. De roman De Leemen Torens, door van de Woestijne in
samenwerking met Herman Teirlinck geschreven, zal een afzonderlijk deel vormen.
De commissie voor de redactie van ‘Verzameld Werk’ bestond bij de voorbereiding
van dit eerstverschijnend derde deel en bij de opzet van een plan voor het geheel
der uitgave uit prof. Mr. P.N. Van Eyck, Raymond Herreman, Dr. P. Minderaa,
Maurice Roelants, Herman Teirlinck en prof. Dr. August Vermeylen. Tijdens de
voorbereiding is prof. Vermeylen tot groot leedwezen der redactie door de dood aan
haar ontvallen. Prof. Dr. R. Verdeyen werd bereid gevonden diens plaats in te nemen;
hij draagt echter uiteraard geen verantwoording voor het bij zijn toetreden reeds
gereed liggende derde deel.
De eerste bedoeling dezer uitgave is het bijeenbren-
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gen van het Werk in de zuiverst bereikbare tekst. Aan deze tekst zijn aantekeningen
toegevoegd van litterair-historische, tekstcritische en taalkundig-verklarende aard.
Deze aantekeningen bedoelen geen doorlopende commentaar te geven, nog minder
een waardebepaling. De redactie meende, dat in een uitgave als deze de
toelichtingen zo objectief mogelijk behoren te blijven en dat deze het werk van de
schrijver niet mogen verbergen achter een naar volledigheid strevend
wetenschappelijk materiaal. In de tekst vindt de lezer dan ook geen verwijzingen:
wie belang stelt in litterair-historische bijzonderheden of op taalmoeilijkheden stuit,
sla de noten bij de betreffende bladzijde op.
De litterair-historische aantekeningen geven inlichtingen over handschriften,
vroegere publicatie en parallellen in andere geschriften van de dichter, zij vertellen
van de plannen en bedoelingen van de schrijver aan de hand van diens eigen
aantekeningen, brieven of uitspraken. Waar daartoe aanleiding is, schetsen zij de
verhouding van de schrijver tot de bronnen, waaruit hij putte.
De tekstcritische aantekeningen geven verantwoording van de gekozen tekst in
gevallen waarin, door verschillen in de overlevering of door ingeslopen fouten, een
beslissing genomen moest worden; onbetwijfelbare zetfouten in vroegere drukken
bleven daarbij onbesproken. De taalkundig-verklarende aantekeningen bedoelen
de lezer in te lichten, waar het gebruik van archaïsche of dialectische wendingen
en zekere door van de Woestijne geliefde eigenaardige constructies het verstaan
- vooral voor de Noord-Nederlander - belemmeren; algemeen gebruikelijke Vlaamse
woorden worden echter bekend verondersteld. De aandacht zal niet in het bijzonder
worden gevraagd voor afwijkingen van het algemeen Nederlands in woordgeslacht,
meervouds-
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vorming, verbuiging en vervoeging enz. of voor alle constructies ontstaan onder de
invloed van het Frans of de oudere taal; waar een verheldering van de tekst de
bespreking niet vraagt, wordt de behandeling van dergelijke eigenaardigheden
voorbehouden aan een studie over van de Woestijne's taal en stijl.
Het redactionele gedeelte der uitgave, met name de aantekeningen, werd gezet
in de officieel aangenomen vereenvoudigde spelling; voor de teksten van Karel van
de Woestijne werd de door hem zelf gekozen spelling gehandhaafd.
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