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De proloog
HUPERIOON

Ik, die de dagen op mijne armen draag als versche vruchten,
als nieuwe kindren die 'k verheugd den heemlen toon
in 't steeds-herhaalde wonder van hun leden, schoon
van ál de stralen welke ik schudde in 't blauw der luchten
uit mijne manen: zonne-kleed en zonne-kroon,
en welig open-breidde uit mijne mildige oogen;
o blijde kindren die, 'lijk de eêl-gezeten goôn,
in de eeuw'ge zonne-melk het zwellend leven zogen,
en zoete-lachend zijn met wijde blikken, hel
van 't koester-goede en kleuren-lichte zonne-spel,
en de verwondring houdt hun mondje lief bewogen: zóo droeg ik vele dagen, eer déze avond werd...
En nu deze avond over de aarde is, en gebogen
de torve nek van hem die de eerste daden dorst;
(de dagen hadden blijde bloesems, als de Vorst,
in de berusting van zijn stralend ál-vermogen,
de purpren mantel spreidde van zijn heerschappij;)
nu de oud-gebaarde Kronos, moede in zijnen lijve,
geen enkle hoop in de arme hersens voelde blijven,
en zijn verbalden kop ten schoot te slapen leî
onder den zwaren last der duisterende zwerken
en bij den droeven zang der winden door zijn haar, nu draagt Huperioon geen nieuwe dagen, zwaar
van levens-aedmen, door het treurig-woelend Jaar:
begraven is de Zon onder loom-wegende avond-zerken...
Ik, die de dagen op mijne armen droeg, nu draag
ik groote treurnis in mijn leêg-geworden leden.
- Geen nieuwe dageraad groeit naar een blijder Heden;
geen enkle ster waaruit een nieuwe zonne daag'...
o Vorst, gij die de wereld schiept uit ongekende krachten,
plooi nieuwe tijden onder uwe stoere hand;
hoor hoe 't gebed in alle huize' u tegen-brandt
en nieuwe zangen lang op nieuwe dagen wachten.
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Scheur d'harde kuive van uw eendlijk mijmren; rijs
in 't wákend aangezicht van nieuw-geboren jaren,
en laat een nieuwen straal uit uwe blikken klaren
en over de eindloosheid der mensche-steden waren,
gelijk een zegening naar zegen-rijken peis.
Open de wijde haven uwer zaaiërs-handen;
plant nieuwe vreugde-boome' in de aarde; een nieuw gebaar
rieme eenen nieuwen gordel Lente om 't stijgend jaar;
laat uwen adem door de nieuwe voren branden;...
en ik, Huperioon, zal wandlen door de landen,
dragend de dagen van uw liefde, wijdsch en klaar.
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Het drama
KRONOS

Groote Vrouw Nacht, euphrone moeder Nacht, nu plooiën
uw leen'ge vingren rust om mijn moe gode-zijn.
En mijn gestild oog ziet uw effen handen glij'n
door 't ruim vol sterren, over 't doek van ruste-glooiën
goed om mijn gode-zijn. En mijn gestild oog ziet
het recht gebaren-gaan van uwe welige armen
en van uw lenden, waar 't vergane licht om vliet
van de' almen sluiër melk, in teederlijk erbarmen.
En 'k zie uw wit gelaat van wijsheid, en 't gewaad
van zwarte haren om uw barens-zware leden;
en 'k zie den ronden kreis der vele sterren glijden
om uwen duistren schoot en om uw wit gelaat...
de wereld waarde om mij in nooit-bevroede reizen,
wijl ik uw oogen tóe voor míjn bange oogen zag;
en mijn gedachten, zwaar van 't lastige over-peizen,
verbeidden, gansch den nacht, den planen zonne-dag.
Maar nu 'k uw kalmen blik van wéten mag aanschouwen,
nu voel 'k de wereld-reize' een peis om mijn gedacht'
verbreiden: als een kleed van droomen, dat ge zacht,
o vrouwe, om mij kwaamt vouwen bij 't goed ruste-vouwen,
o Groote Vrouwe-moeder Nacht...
Maar neen... 't Was naakte schijn ten spiegel van de luchten.
o, Mijn bedrogen geest, 't en is niet waar; schoon beeld
dat mijn begoocheld hoofd in 't hopen had geteeld;
heerlijke bloemen-bloei vergaan in wrange vruchten;
groot' hemel-zoen die op het voor-hoofd kóud me blijft;
arm-naakte schijn die 'k rijp van heil voor 't oog zag varen...
- o groote Vrouwe Nacht, uw ríllende adem drijft
door mijne koude lede' en door mijn maegre haren...
't En was niet waar: het was een zoete zoeve droom
sinds lange in mij een dróom; een glans naar nieuwe landen
die 'k mocht beseffen, reeds zag broeiën uit de lenden
van mijn trouwe Aarde, en zich verbreiden, warm en loom
van de' almen slaap waaruit een vrede waar' geboren,
naar horizonnen milde goedheid, in den schroom
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der goden die om zich het heil'ge voelen gloren.
En Ik waar' groot geweest in 't altijd-stijgend pleit
van hóoge feiten die 'k zou leiden door de dagen,
van góede menschen die, bevroedend de Eeuwigheid,
in vreê de wâ van leve' en sterven zouden dragen;
Ik ware groot geweest, en schoon; ik waar' de Tijd
geweest, waaruit véel goede tijden zouden klaren; - 't en mocht niet zijn... o Nacht, uw ril-gure adem snijdt
door mijne koude lede' en door mijn maegre haren...
- 't En was niet waar. En 'k weet me alléen ten duur'gen nacht,
gelijk een vreémdeling voor 't aangezicht der spheren;
gelijk een sterke vorst die sterft van lang begeeren
wen hij de zonne ziet en zich den meester dacht. Ik dacht: ik ben de groote vorst der rijpe daden
die 'k heb gezaaid in 't ruim, tot werelden; ik ben
de heer, daar ik den ploeg van 't wegend Nood-lot men;
daar ik mijn schoudren met ál 't Moeten heb beladen
van de eeuwige eeuwen; - daar ik meester zijn wíl, pal
in mijn stoer willen... 'k Dacht: ik wil ook Váder wezen,
en op mijn voor-hoofd zult ge zoete zangen lezen,
als herder-liedren voor uw kudden, o Heelal, uw zilvren kudden sterren langs luciede wegen.
En 'k dacht: zóo zal 'k de Minnaar zijn door góede Macht.
En 'k zag de liefde-daad die me ernstig tegen-lachte
en 'k voelde de'eersten zoen mijn aanzicht tegen-stijgen...
't En was niet waar...
En 't oude lijden tiert gelijk een wilde bloem
en drinkt zich sterk en bral aan mijn gemarteld hopen...
- Mijn wil kon tusschen ons den harden muur niet sloopen,
o Vader, en mijn daad van slechtheid en uw doem
pletten mijn hoop van heil met groote harte-slagen...
'k En zie den hemel-dag, mijn ópen dag, niet dagen.
'k Zie slechts het pijn-tooneel van dezen nacht, en 'k voel,
in 't eindloos lijden waar 'k als in een baaiërd woel,
slechts mijn gedóemde daad die 'k als een lijk moet dragen.
- En 'k ben alléen om het te dragen...
- o Strijd-kracht, die me waart ten zege in mijne daad,
(zag ik de schepping, daar ik blij kwam, zich niet welven
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van wijde vreugd? zag ik in 't vredig lucht-gelaat
de groeiëns-glimlach niet die glimlachte in me-zelven?
was ik niet sterk, al is de daad gevloekt, van macht
die star broeide in den wil en open-sprong in 't wagen?)
- o Strijd-kracht, die me door het hard werk hebt gedragen
en die me bremstig spoorde in mijn vernielens-jacht:
kende ik u nú in mijn noeste armen, in 't begeeren
van mijn noest lijf, dan waar'de wereld - adem: zwoeg
door 't zwerk der wolken, - in éen zwaai stoer óm-geploegd;
en 't nieuw Heelal zou Ik de wet van vrede leeren...
Maar 'k ben verláten...
- En gij, die weet dat ik alleen sta: ziet mij aan
en spreekt; was ik de Góede niet, en niet de Dader
der Eenheid, waar ik ál uw wandlen in vergader? - Waarom dan hebt ge mij met eenzaamheid belaên?
Ik die de Vader was, die gíj zoo dorst verlaten,
- gíj, mijne schóone werken, die wijd-heerlijk zijt
als gouden torens op de schoudren van den Tijd,
als blijde tuinen van den Dag, o schóone daden;
- en gíj, troost-huizen voor mijne oogen, kallem licht
dat mijne handen vóor mijn vreugde droegen, bogen
van eêlheid, in den nacht door mijn liefde gebogen:
sterren, rust van mijn hart, vreê van mijn aangezicht;
- en gíj, verborgenheên der wereld, die 'k door-waarde
en schiep tot nieuwe sphere', en die te pralen staat
gelijk de groote Zon in stadig vuur-gewaad;
- en gíj, de Moeder; gij, de Vrouwe; gij zware Aarde;
- - zelfs Gíj, zware Aarde...
RHEA

Ik heb u lief...
o Wijze Tijd, geloof dat ik u minne, en love
met liefde uw goedheid, goude' en zoete als d'hemel-tenten
over de veil'ge rust der aarde van de Lente,
in de meêwarigheid der avonde' en der hoven.
En hoven, rijper dan de dage', en avond-schoon,
en bloesem-rijk gelijk de sterre' in zomer-nachten,
ontloken uit mijn liefde als uit een droom, en wachtten
uw enklen liefde-blik tot een'ge liefde-kroon; -
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en hoven wiessen uit mijn loven, als paleizen
van zomersappen-pracht en herfst'gen vruchten-peis;
en boomen zag men, vol-geblaêrd, ter zonne rijzen
gelijk de zonne-zelf ter middag-stede rijst; en hoven breidden, gelijk weiden, hun tapijten
van groene-zoenend zon-gezaai op zoden loof,
en dragen, 'lijk de zee de klare zonne-zijde,
de zware wonne-wâ die 'k om hun schonken woof. - o, Hoven bloeiën, hoven bloeiën: zie mijn oogen
en zie mijn lippen, die als vlamme-bloemen zijn
en laaië vruchten, heet van míjne liefde-pijn,
- en zie mijn leden, moe van úwe liefde-logen...
o, Hoven wijde liefde;... en ik bemin u, Tijd,
en gíj - vergeet dat ge me eens mindet...
... Herinner u den eersten liefde-nacht. De wereld was een bed van nieuwe lamm'ren-vacht,
zóo stil, dat ik om mij mijn adem hoorde beven
door de' almen zomer-nacht van nieuw-omwijdend leven.
Veel duistre boomen die ik zag, als domen, loom
op de eeuw'ge kerk der nachtelijke pleinen, zongen
een zeer stil lied, met fluister-zoete blader-tongen;
en 'k hoorde de' éersten zang en 'k leefde de' éersten droom;
- wen groote sterren waren in den nacht, die zonken
trage en trage, éen voor éen, ter ongeziene zee
die 'k wist vér om me, en op wier wijd-gelijnde reê
de bare' als moe gezucht van mensche-monden klonken...
Ik was gelukkig als een dorp in deemstering.
Ik lag, bewogen-blijde en -ernstig, de oogen open
te staren in de maan die lane aan lane hing
van stralen in mijn krone haar, met dauw bedropen...
Dan, door het ritsel-stille van den liefde-nacht,
zijt gíj gekomen in uw breede manne-macht.
Gij kwaamt, gewachte bruidegom, naar míj getreden;
het dreunen van uw tred door-sidderde mijn leden.
Uw armen braken door de bosschen 't heilig pad
waar-langs uw maagdlijkheid naar mijnen boezem trad.
Als koren-velden golfde uw adem door de luchten.
Ik luisterde, en ik hoorde dat uw lippen zuchtten
gelijk de lente-dag door de open velden zucht.
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Een lied wies uit uw mond gelijk een jonge vrucht,
en 'k hoorde uw neurie-stem gelijk een stillen donder. o Nacht, o goede Nacht van 't eerst-geweten wonder
dat ik nu weêr zie, daar 't me vredig tegen-lacht...
Toen spraakt ge déze woorden in den liefde-nacht:
‘Waar is de Vrouw die 'k zal beminnen, wijl de velden
nu bloemend zijn ter komst van nieuw-gebeelde helden
die Ik wil vormen uit mijn krachten, - Ik, de Tijd
die nu ter Bruid ga voor de vrucht der Eeuwigheid?...
Ik ben zoo góed in dezen nacht, en 'k voel me groeiën
gelijk de sphere' in dezen nacht: het wassend bloeiën
van groote liefde is als véel rozen in mijn borst...
Mijn lijf is jong, en gloeit gelijk een zonne-dorst,
en 'k weet niet wat ik glanzen zie in d'heemlen... Schaaûwen
van groote boomen over-waden de landouwen
en rusten over de Aard, die kallem-sluimrend ligt
onder de deken van de schaaûwe' en 't mane-licht;
over de zuivere Aard die wit is in de klaarte
der sterren 'lijk een eindelooze leeljen-gaarde;
de welige Aarde in hare maagdlijkheid gestrekt
gelijk het jonge dier dat in de zon zich rekt;
o de Aarde, schoon en zwaar in daden en gebaren
van hare leden: reede kelken voor het baren;
de Aarde, in het open bed van 't golf-gelijke haar; en hoe de zomer van de schepping blaakt in haar
naar roode herfsten die hun zadende oogsten breiden:
gewijde vruchten van de wereld en de tijden;
o de Aarde, klaar tooneel van eeuw'ge spelen, maagd
die in hare oogen 't visioen van 't Worden draagt
en in haar boezem Werklijkheid van nieuwe daden;
o de Aarde, die me opeens de meren openbaart
van hare pracht die door het bremstig brein me vaart
gelijk een stroom door 't land; - o Vrouw, gevonden Gade,
o Aarde, Toorts en Spiegel, o mijn Bruid, o pralende Aard:
Ik hoor het stijgend barens-lied dat door de schepping vaart;
de Tijd wil aan uw lijf zijn bloed-gespannen lijf verzaden!’
... Toen was ik zóo beklemd en zóo gelukkig, en ik zag,
met de oogen toe van heil, een stoet van klare beelden
in zachte lijne' en zoef geruisch, zwellend van weelde...
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'k Ontsloot mijne oogen, en het scheen me dat ik lag
in eene deining van traag heen-varende stroomen;
mijn leden waren loom als moe van geve', en zwaar
als droegen ze ál de zon van 't heele zonne-jaar;
de boomen schenen aan mijne oogen gouden boomen
en hun gezang scheen aan mijne ooren úwen zang...
o Liefde, - ik had uw kusse' als kelken op mijn wang,
als dauw'ge lelie-kelke'; o Liefde, - ik had uw handen
die op mijn schoudren als twee felle vlammen brandden;
en gansch uw lichaam ging aan 't branden, in 't geprang
van uwe borst op mijne borste', o blijde pijnen.
Toen laagt ge, en beet mijn voor-hoofd, en ik lag
en - was gelukkig als een veege zomer-dag
als de avond purper maalt de oneindelijke pleinen...
- En héev'ger pijnen wiessen in mijn boomend lijf
dat werd gelijk een berg die berst tot laaië meren.
Rood was de wereld in mijn razend-snerp begeeren
en distels brandden om de lenden van het Wijf,
o heete pijnen!...
... ...
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... ...
RHEA

Ge zijt gelijk een schoone dood in eeuwigheid;
een zoet en zalig sterven, kalm in eeuwig duren;
de matte vleugel-slag der henen-strijkende uren
zal, in zijn wijken, wieken door de tijde', o Tijd.
En dóor de tijden in uw eeuwigheid herboren,
zult ge, allem-schoone dood, een eeuwig wórden zijn,
o Tijd, o Dageraad waar-over de uren glij'n,
o de eeuw'ge morgen naar het nimmer avond-gloren;
- gij zijt gelijk een stem die wijd-verbreidend gaat
naar de' eindlooz' horizon van ongemeten landen;
gij zijt een verre zee die haven heeft, noch stranden,
waarvan het tij naar de ongeweten haven slaat;
gij, bruidegom; gij maat der heil'ge Min die leven
kon baren in den schoot der doode oneindigheid,
- gij zijt de herder van het ál-zijn; o, ge zijt
de Vader van de Daad die 'k door 't Heel-al voel beven,
wijd door de tijde', o Tijd...
... ...

Van vóor 1897
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Poëmata
Annotatie
Aan
Firmin van Hecke
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Adam
o Scherp ontwaken uit den schoonsten droom...
In grijze schale van stil-glanzend tin,
bewaasd van 't lager licht des ouden dags
wiens stervens-monkel donkert om den mond
der veege zonne die te veinzen ligt
daar-buiten;
- in de kamer is het moe:
het licht, in 't melkig raam der vensters blind
en zonder straal, het welkend-lage licht
is moede en roerloos als een jonge vrouw
die weêuwe is, en een koele glim-lach heeft
vol treurenis; mat glanst in 't zwart gewaad
een kreuke; blankend-grijs is de effen schoot;
om 't voorhoofd is de duistre schemering
in schaduw van de sluiers en hun schaâuw;
maar 't witte wezen en de moede lamp
des glim-lachs, en de vraag der aarzel-hand
die niet dan smeekend en weemoedig blankt
en zwaar gelijk een peer in avond-licht:
aldus, bij 't dichte duistren van het huis,
in 't grijs-bewaasde zilver-geel der schaal
(o schoone, vrome dróom,) het waken van
een zware vrucht die zwoel-weemoedig geurt
en treurig-wulpsch, en die niet sterven kan
van verwe, in 't veege lichten...
En, plots, ontwaken...
Door 't oogschalen-goud
dat, stil bewogen van een roer'gen gloed,
eerst aarzelt in het strak en zwart gelaat
waar de oogen, sluitend op een feller licht,
nog nauw geloven aan een nieuwen dag;
tot ijlings heft'ge zon de wimper-zeef
door-priemt, de schalen angstig krimpen doet
en dichter nijpen, en ze tóch beweegt
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te ontsluiten, weêr te sluiten, en te ontsluiten
wéêr: aan het rag der wimpren perelt licht
in dauwig tranen dat het oog ontspringt
van broei'ge zonne-klaart door reet aan reet
bij 't zoete roeren der gordijne'; en zie:
op 't witte dek zijn zonne-schijven, en
't geschuif, dat zilvert, maakt, dat elke schijf
is als de brooze en peerlemoeren peul
der plante Judas-penning, die ik noem
om 't schoon geneucht een bloemen-naam te noemen...
- Ontwaar aldus, bij 't eerst ontwaken reeds,
een wérklijkheid, die zoet is; en uw droom
(die deinst als de einders van een land aan zee,
bij vromen avond in een doom'gen herfst,)
weemoedig nagestaard aan de einders van
den zoelen slaap, waakt even nog, verkleint
om hard-verduidelijkt te staan eén wijl,
en dan voor goed te wijken, - daar de glans
die speelt in schuiv'ge schijven, waar ge ontwaakt
in heerlijk blijden morgen, als de schijven
zijn, van de plante Judas-penning...
... ...
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1
ADAM

zegt:

De dagen, - waren 't dagen?...
't Schrijdend uur
dat als een tragen kogel aan de stolp
der glazen heemlen naedre moeheid merkt
of 't nieuwe spier-bewegen van een vreugd
die, pas ontwaakt, zijn veer'ge schoonheid meet
aan 't schieten van een helder-bloed'ge ree
of gouden vooglen, tuimlend door den lucht;
- merkt zóo het uur dan dágen, als ge slaapt,
door-zond gelijk een groote, late vrucht,
alleen om 't slapen dat uw leven ciert
van dubbel leven, en dan weêr ontwaakt
wanneer de zon, verouderd, donker maakt
de roode roos en klaar de witte roos,
en dat ge stille staat, en niet en roert,
te zien hoe traag uw eigen paarse schaâuw
om u gaat keeren als de duistre stang
des zonne-wijzers aan een hellen muur;
totdat, geheel gezogen in het paars
der aard, ze zwijgt, en ge uit een schoone geert'
de heemlen tegen staart, waar sterre aan ster
rijt broos het snoer daar duizend perelen
zijn reizend op een ongezienen draad
en teeknen beelden, en verbreken weêr
hun beelden; en uw pijl is weder reê
die schiet de glazen sterren stuk (daar kriept
een vogel, 't woud is zuchtend van uw schot,
een zoete wind gaat wuivend door uw haar,);
tot weêr een open zonne zijgt ter kim
en blanke, dauw'ge vruchten dag-bemaalt
voor uwen honger, en uw oogen zien
de nieuwe blijheid aan het duin-gedein,
ge hoort opnieuw in eigen harte-slag
vernieuwd de zee die naar de zon beweegt;...
- o, zijn het dagen, als geen uur belet
dat ge aan uw lust den gang der dagen lengt,
en geene daad van weerbaarheid of moord
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uw spijze pepert met haar slecht bedrijf,
en dat geen arbeid van uw wrochtend lijf
bereidt de pijn van slapen en van droomen?...
- Te staan, gebroken van den kreun'gen smart
die rugwaarts uit uw moede lenden rijst;
te weten, dat geworgde onnoozelheid,
dat wil'ge boosheid of de wrange lach
van wie zijn macht tot eigen martlen dwingt,
nog de een'ge spijzen van uw walgen zijn;
in pijne de aard te scheuren, en er niets
dan 't eigen gruwlijk graf te vinden; 't lijf,
dat leelijk is, te striemen van een tucht:
de geesel die u leert wat leven is;
en geene sterren meer, dan als 't verwijt
der uitgeworpen schoonheid; en geen vrucht
dan als den spot der eens-gesmaakte Vrucht;
en geene slaap, o God, en geene rust
dan na de foltring van een dag, die nooit
dan met een zucht een nieuwen dwang bereidt;...
- o dágen, wrake der verloren eeuwigheid!
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Zóo stond ik in den klare' en donkren keer
die kleurelóos, weêr kleuren broeien laat
uit elk verrijzen van de zonne-kim,
om te vergaan bij kim-verdoezlen, - in
de wentelende eeuwigheid, die nimmer-meer
me ontroerde, zelfs om 't roeren niet des lichts.
o Rechte schutter die zijn mate en kent,
noch vreugd, dan in zijn spieren, om zijn schot,
noch zijn begeert berekent op zijn buit.
Was ik de meester? Onverschilligheid
van wie regeert, en 't niet en weet, en lijdt
noch lacht om de ongevoel'ge meesterschap
die, buiten 't zijnde en toch versmolten met
het zijnde, hem geen wíl zelfs leeren zou!
Geen koû noch hitte die me deeren kon
dan met een verre nadering die stond
alsof ze wachtte op dreigement of min,
of weigre nuk of lokkens-zieken gril;
geen aarzlen, geen verbazen, geen verdriet,
geen vreugde-juichen, geen verlangens-snik,
geen loom genieten na de schoone daad,
zelfs niet den ernst die wéet wat werd geboôn
en, dankend, vreest den lást van zulk geschenk
of zijne schoonheid...
In deze eeuwigheid,
die sterk me maakte van onfeilb're leên,
van onbetwiste schoonheid, en 't geweef
in heerlijk hevelen van zuiver bloed
en goeden zenuw, - in deze eeuwigheid
die daalde in duisternis, om weêr in dauw
te ontvonken bij den nieuwen klaren dag:
een mensch; - een mensch? Een wezen dat geluk
noch smart verkende op 't enkelvoudig raam
der ongeweten ziel; waar 't snaren-stel,
ontroerd door schoonheid noch door heil gebroken,
en waar geen zang geboren werd, zelfs niet
uit jeugd...
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- Thans wéet ik: dat de wereld goed kan zijn;
'k proefde in den druif den gouden, zoelen wijn;
ik weet: 't ontwaken heeft mijn oog gebet
met zoete kilten op mijn loover-bed;
de vrucht des middags keende door mijn mond
en mijne keel gezoenden dorst; doorzond,
te later ure, in gulden zonne-feest,
zullen mijn leên als amber zijn geweest;
en 's avonds, als de-n avond paarser daalt
was 't blauw der ooge in dieper paars bemaald,
- o weelde, schóon te zijn!
Maar zulke vreugd,
niet, dan een hooger slaan des bloeds, en nauw
aan 't hijgen van de borst te meten, of
aan 't heete van den pols of 't koele van
de slapen; om geen daad een dank, een spijt
of een verrassing of een innig loon:
o dat ik láter slechts vernemen mocht
hoe 'k wás, wat ik verlóor, - toen ik te wéten zocht!...
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Een zátheid?
- Zie, hoe alles weder blij,
hoe alles nieuw voor 't weêr-gezuiverd oog,
na 't schroeiïg staren op een arrebeid
of 't angstig mijden van een waarheid, is...
Ik heb vandaag den heelen, langen dag
gestaan in 't kluitig braak-land, dat 't houweel
niet brak dan bij schril griffen van het staal
door steen aan steen, door peez'ge peeën, door
't weêrstaan der taaie russchen. Mijne hand,
der eelt al lang gewend, kent nieuw gekeen
dat brandt als onder gloeiend ijzer; strak
gespannen en van zindering door-vlijmd
staan op mijn arremen de spieren; 't zweet
kent de oude groeve van mijn voorhoofd; fel
nijpt in mijn nek de moeheid, - nu ik rijs
en wil omhooge zien... Maar hoe verruimt
tot wrang genieten mijn verkropt verdriet;
hoe weegt de matheid haast tot troost-genot
in mijne leden, waar de pijne waakt
alleen nog als een moede erinnering,
als een weemoedig-moede erinnering:
nu 'k op zie, en de gulden avond glanst
van straalloos licht, waarin de zwerrem danst
der muggen, die gelijk de mompel zijn
ten mond van menschen die gelukkig zijn;
de aarde ademt paars; de lage roken gaan
en wijlen grijs in 't goud, dat aangedaan
van zoet-gewiekte duive' is, en de maat
die de oude krekel in de grassen slaat;
de wijdte wacht; mijn aarzlend weten wacht.
Is dit de zeeg'ning niet? na drenz'ge klacht
de wijze vinger op uw weigren mond,
en 't koele water-stroelken op een wond?...
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- o, 'k Weet: ge en slaapt dan na 't door-beulde lijf;
uw kind bespuigt u; 't opgetuigde wijf
dat uwe vrouw heet, heeft haar schoonheid veil;...
- - maar iedren avond deze droeve vreugde, een wijl...
En tóen: een zatheid?...
- Eens, in het hooge zomer-gras geleid,
bij 't óver-drijven van een lompen lucht
die noodde slaap en droom, had ik een droom.
Ik stond als in een ronde plaats van 't woud
waar de effen aarde, alleen van glibbrig mos
bevloerd, het felpen kleed was, daar de voet
van leeuw en luipaard, panter, luie beer,
en, verig wiegend, van den tijger, stil
een kring op sleet van duizendvoud'gen tred
der bende, duizendvoudig aangetreên
van tusschen alle boomen, uit de diept
des wouds het bloedig gluren van hun oog,
het bogend wippen van hun sprong, en hier
in achterdocht'gen ronde-gang, hun gaan,
met blikken, wrokkig naar me toegekeerd,
die in het midden stond. Een lange zweep
aan korten steel, slierde over 't bultig mos;
tot ik ze hief, mijn arrem, als een toorts
die hel en recht van licht en walmloos is,
in-eens den hemel in, en 't helmen ging
van bochten klank, spiralend door 't gezoef
der plots-ontstelde luchten, over 't heir
der groote beesten en hun nijd'gen bek.
De zwepe zwaaide in duizelend gezuig,
zwiepend de naaste boomen aan hun kruin
die zuchtte...
- Toen had ik een nieuw gevoel;
daar 'k stond, teen-hoog, de kuiten hard-gespierd,
de dijen vast op kleine knie-schijf, hol
het binnen-welven van den buik, bij 't gaan
omhooge van de ribben, waar de hals
op steunde aan veer'ge zuilen, - dit gevoel:
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dat een geváar misschien me dreigend was.
En 'k was verheugd, als geene vreugde ik wist,
te zien hoe, (daar mijn zwepe aan hooge vuist
cirkelen schreef die zongen als 't gehuil
van meeuwen wen het onweêrt over zee,)
hoe leeuw en luipaard, panter, luie beer
die 't armlijk dier omhelst dat hij verworgt,
en tijger, die de klauwen krimpt en strekt,
- hoe ze allen, plots in woesten draf gegaan,
de norsche bloed-blik vlam-doorschoten, recht
op mij, en 't hooge pooten-grijpen vlak,
met scherpe tanden op mijn lichaam los,
wreed overeind gaan staan, mijn naaktheid toe...
Ik had mijn zwepe, en vliemde striemen bloeds
uit hunne huiden. Maar hun vreugde wies;
er ging een gulz'ge reutel in hun keel;
de wijze leeuw vol zachte zekerheid,
bedaard de beer die zijne prooi me wist,
de panter als een uitgelaten kat,
en de adem van de wolven om mijn scheen...
En toch: ik wist dat ik verwínnen moest,
dat ik me meester voelen ging, en 't wás
sinds altoos, en de temmer van hun drift,
de menner van hun kracht, en van hun schoon,
blij, de genieter;
- toen een koele hand
me vlijde, en uit den droom me wekte; en 'k zag
hoe Eva wachtte, daar ze liggend was
op 't lijf eens tijgers, die, onroerend-zoet,
verstandige oogen look, en om mijn hand
zijn rasper-tonge gaan liet...
-Zatheid? o!
geen strijd te kennen, zelfs geen eigen-strijd,
geen winnen, waar uw breedre long op beidt,
geen neêr-laag, die in uwe kele stikt.
Aan uwen voet een tijger, die u likt...

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

32

4
En tóch: geen zatheid...
- Als een hooge baak,
een licht fel over zee, den zeeman zoet
die, in den nacht het volle net gehaald,
naar ronde haven waar de bare breekt
het zeil zet en het roer duwt, en zijn oog
ziet hoog de baak en haar fel lichten staan;
- als honderd booten, met een-zelfde hoop
op kade-ring en neerstig zeil-gezak
en de armen van de vrouw, na 't avond-maal,
zoel in de koetse;... hoe de zee moog' zijn
zwart als het slijm van de' inkt-visch of 't gezuig
der kolken waar de stroomen samen-woên:
dáar is de hooge baak - al weet ze 't niet die schoone rust en 't witte lijf bediedt
der moeder van de kindren... - Als een baak
stond ik in 't midden van het Paradijs.
Wist ik me schoon? Ik had het stil gemak,
aan 't ondervinden van een ongedeerd
bestaan in 't ongevraagde neigen naar
mijn lusten en mijn nood van plante en dier,
- ik had het stil gemak geleerd, te staan
gelijk de spille waar de dag om draait.
Wist ik me schoon? Er was een nadering
gestaêg, als van een aarzelende wacht
die om het blinken van mijn lichaam stond
en talmde, of ik van àl te streng gebod
mocht krenken hare liefde; - er was 't gedraai
in donkren kring van al 't bestáande om mij.
Week was ik van mijn teêre leên, en bleek.
Toch sterk, daar ik geen vreeze kennen zou
om 't wentelen van aarde en zee en wolk,
van woud en water, duizlende eindloosheid
der einders waar de vlakte heemlen schraagt,
voor warrel-vogel en voor dier-gesluip,
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voor visch noch slang, voor draak noch wan-gedrocht,
noch om de zon, die 'k blijde tarten mocht,
zij de aller-sterkste, daar geen macht ze raakt
waar ze eigen-willig sluimert en ontwaakt...
Ik stond, ontving in onbewusten dank
hun hulde, daar 'k ze wisslen zag naar tijd
en wijle dat de hooge zonne schrijdt
door ure en dag, door jaar en eeuwigheên.
'k Verkende aan veêr en pels, die dieren kleên,
't seizoen dat naar een duffelsch wintren gaat,
en nieuwe lente aan hun vernieuwd gewaad.
Ze zagen toe me, daar hun tred me omweek.
Zij waren sterk, míjn leden teêr en week,
maar de oogen waren vriendelijk en zoet,
hun neuzen nat, die knufflen aan hun snoet;
en ik, ik kende ze allen, en 't gevlei
dat mijne hand glad op hun voorhoofd lei,
glansde in hun haar. De kring der vooglen wond,
al waaiend eene koelte om mijnen mond,
en in hun oogen, daar ze schuin me aanschouwden, zag
'k de diepste zonne van den hoogsten dag.
Ook kroop, naar 't hitsend spel der hand de spijs
hoog-wiegend hield bij lok-gefluit, 't gerijs
der slangen op den scherpen schubben-staart
al wankend, ooge-krimpend, spijze-waart.
Hun platte kop was naar mijn bleeke borst
een kegge; doch, daar ik ze nooden dorst
ten male uit mijne hand, was hun venijn
gespaard me, en 'dat ik hun een vriend zou zijn...
Zoo waarden ze allen om me, in stillen zwank;
om hen de groote honden, die hun flank
bezwieren met een schoonen, sterken staart.
In húnne hoede al dieren van deze aard...
- Van ongeweten zorge om eerbied, was
me goedertieren hunne hulde; en hoe
'k me duchteloos vertrouwde aan tand en klauw,
hoe dorst naar bloed van 't schriklijk oog-geloensch
geen vezel in mijn borst te siddren bracht;
't ontziene lichaam, mijn geliefde blik,
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't genijp der oogen en de platte kop
onder mijn vleien, - zie, ik was wie geen
hoogmoed en kende, maar 't vertrouwen had
der onschuld die gevaar noch vrees bevroedt
en eigen eere in eigen eenvoud hoedt.
- Zoo stond ik, blankend in mijn dieren-kring,
in 't stille draaien van den kring der landen...
Gelijk een huis dat teeder opgeklaard
in de' avond die de muren paars berijst;
- bij dage staat het vierkant in het blij
geweld van 't licht dat, feller dan het wit
der wanden, áan het randt en ketst
op hoek en lijn, en schampt op glazen glimp
der ruiten, en het helle dak ontgloeit
en schettert; maar ten avond is 't alleen
dat het in eígen blanken schijn ontwaakt;
de velden zijn in rust; de moede lucht
gaat donkeren; geene kim dan die verzwijgt
allengerhand de broze schakeling
van schrompel dorp aan lijne-golvend woud,
en, waar de duinen zijn, hun laten glans.
Dán, eenzaam als een roereloozen droom,
gaat stil de gevel en het bleeke huis
leven een schoone schemering, alléen
in 't duister... En zoo de avond dieper daalt
en doezelt, wijl aan wijl, de witte woon
in dieper paars: weldra bedompt de nacht
ook déze klaart; dán, waar de ramen zijn
gaat rozig nieuwe klaarte op, als een blos,
en vredig glanst ze, lange en roereloos,
vóor ze naar sluimer te'eindelijken nacht
haar weemoed en haar weelde zoete luikt; gelijk een huis ten avond opgeklaard
in 't dieper duisteren van lucht en aard,
en, wijd, al-over weide en heide heen,
dees vriendelijke, weeke wake alléen...
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- Ik weet: een vreed'ge luister was mijn lijf,
al-waar ik woonde en 't waren om me heen
der landen was. Zij lagen stil en blak;
ze en roerden; als een wolk-beschoven schijf
in licht en schaduw, naar den horizon
die 't groen verwaasde in malve en zilver-geel,
en ze in zijn ronde reize schreef: een schild
dat naar zijn rand-lijn glooit in eêlder stof,
waar teeken-beeld van woud en berg en diept
't geschieden van de wentlende aard verhaalt
om 't midden, dat een palle zon verbeeldt:
zoo stond ik als een vreed'gen luister in
het midden, op den heuvel waar mijn woon
was om het schoon verglijden dat de dag,
van morgen tot den avond naar den nacht,
in schijn verscheiden, leidde om 't deinend vlak
der hille, waar de plante bere-klauw,
de plante distel, en de zurkel zijn
die zuur is, en hun vormen griffen in
het licht, naar 't uur dat aan den hemel wacht...
Zóo, 'lijk een zonne, stil in 't midden van
een schild, zoo stond mijn zachte glore daar,
en zag den horizon en aan zijn lijn
den vorm der aard, haar plaatse in 't hemel-stel,
en ik haar vreed'gen luister, stil en hel...
Maar als een rotse die in harde zee,
van scherp verweer omkant en sterk gezet
in diepre gronden dan de zeeën-diept,
doorkamd van hun kammen: schuim-beschampt,
bejoeld van schater-vloeden, ebbe-moe
verwaterd van een pinkend kleuren-spel
'lijk zon door wimper-tranen, staat ze schoon
te glanzen, hoe geweld en fel misbaar
ze striemt van licht en vlokkig schuim-gespat,
of zoetere ure ze aai-omglijdt en speelt
met stille glimmen op haar kant'gen romp.
Zie, ze is gelijk den muur waar elke ram
der norsche zee zijn stormen deuken komt;
ze is als den zetel waar de weeke vrouw
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der zee haar amber-lijf bezonnen laat;
ze is de onontkomelijke last en lust;
ze is vrede en wrok; ze is ziele van de zee
die woede en wonne wint en weert, om weêr
van wonne of wee bevaên, steeds schoon te zijn
van schettrend schuim-bevlok, of vloedend licht
dat watert in der zonne zeven-kleur...
Aldus: de scherpte van mijn schittrend zijn,
onwrikbaar-recht van bolle ribben, 't fel
gerecht der beenen op gestrekten wreef,
de heupen mager van geholden buik,
het vlak der boven-borst een berd van licht
en geene ster groot als mijn aangezicht;
bejoeld van schater-vloeden, ebbe-moe
verwaterd van een pinkend kleuren-spel,
dáar, als ik was aan 't kruis-punt van het kruis
der vier rivieren die hun vier'ge vuist
hieven tot mij, te stompen of te vlei'n
en als getuigen van mijn kracht te zijn.
Ik was de vlamm'ge rust der meeuwen, 't licht
dat visschen lokte naar mijn scherpe scheen,
de onraakbre ziel van nijdig-zoel gezuig
der waetren en den toren van hun toorn.
De longen nimmer loos van water-lucht,
vierdubbel uit de vier gewesten àan
op de adem van de vier rivieren sta 'k,
en weet niet, of ik blijde of droevig ben,
en weet alleen dat ik niet wankel. Zóo,
gelijk een scherpen spijker, die het licht
vierhoekig gaêrt in 't midden van een kruis,
zóo gaêr 'k in 't midden van het kruis der vier
geweld'ge stroomen 't laaiend zilver van hun stroom,
die, naar de vier gewesten van mijn blik,
als uit een wondere gena me ontvloeit
en als een wraak me rammend tegen-groeit...
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- o Dagen, die van dieren zacht omspeeld,
me 'lijk een late lampe leven lieten
als de einders donker wierden, en me bron
en doel der stroomen maakten...
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Een zatheid?...
- o Verfoéibre wetenschap
van wie geen vreugd dan aan zijn smarten kent!...
Neen, hoe 'k eerst later heb geweten wat
het deugdlijk heil van eendre dagen was;
hoe 'k geene schoonheid aan me-zelven wist,
geen dank bevroedde om 't onbewust genot,
geen heersch-zucht om mijn willoos heerschen, geen
geluk om mijn geluk dan aan mijn hart
dat in mijn kele klopte en aan mijn pols
een blauwren gloed liet slaan: o breede stroom
van milde gaven aan wie denkt noch weet,
gelooft noch loochent, en wiens handen zijn
geen schalen waar 't geniepig nood-lot legt
gelijke vrucht aan rijpheid en gewicht:
gij weegt ze in iedre hand; bij beurte gaat
uw oog van de éen naar de andere; en ge zijt
de weifelende zieke reeds, die zwijgt...
- Gelijk een kind te zijn; gelijk een dier;
gelijk een schaap dat kille of heete plant
van zijne tonge proeft of ze ongeroerd
met ongeroerden blik ter zij de laat;
o schooner: zelfs geen vrees te kennen om
een sterker wezen, en zijn overmacht
gebruiken slechts tot weldaad, onbewust;
het kind, het dier, de jonge god te zijn
die 't goede keurt in koele onachtzaamheid,
het slechte weert, en niet en weet waarom,
die sterk en schoon is, en geen trots gevoelt:
o zoel herdenken eener werklijkheid
schoon als den schoonsten droom...
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En dan: mijne Eva...
Zij was het witte dierken dat, een dag,
naar mijn gelijknis aan mijn zijde lag
bij mijn ontwaken...
't Blankte een bleeke dij
vervloeid van jonge zonne, en 'lijk de hui
van lage melk die, waar ze peerlemoert,
schakeer'gen schijn over haar blankheid voert.
De lijne week, die naar de heupe slonk:
dées was van blauwend zilver-geel, en blonk
gelijk een matte schale, waar mijn hoofd
zou rusten, voelde ik, als verdonkerd ooft;
dáar rees ze weêr ter borste, en mijne borst
rées; eene zoete geerte, en die niet dorst
naar haar geloken oog te rijzen, was in mij...
Ze ontwaakte toen. Toen werd ik schoon als zij...
- o 'k Zwijge. Want ze was voor mij alléen.
Geen dier, dat hare naaktheid nader trad.
Ze was van mij, en 'k zwijge. Zie, ze was
wat ieder dier als zijne gade wist
en wat zou bloeien tot zijn even-beeld.
Zoo was ze ineens voor 't oog me, toen 'k ze zag,
verbaasd, en met een aarzelende hand
ze noodend, nader aan mijn zij te zijn.
Ze schoof me naêr, gelijk een dierken, rond en klein.
Ze had een zoele zijde; hare leên
en raakten, strekkend naast-geleid, me teen
noch vinger, want ze waren kleiner, en
al blinkend rond, daar als een schubb'gen den
de mijne waren: háre als van een beuk
die glad en zilvrend is...
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Ze werd mijn vrouw.
'k Drong in haar lijf als in haar denken; 'k was,
o 'k was een méester thans. Ik heette haar
te slapen, en ze sliep; te ontwaken, en
ze ontwaakte 'lijk de bloem der winde die
heur blaên ontwentelt, in 't gekuischte licht,
onder den zoen der zonne, week en naakt...
Zoo was ze week en naakt voor mijn begeert,
en in hare onschuld, die 't begeeren leert...
- Ze was mijn vrouw. En toch - ze was alleen
van mijne lenden, ribbe van mijn lijf,
duw van mijn duimen 'dat zij buitlen zou,
zoen van mijn mond die heure haren vlak
in 't bed der varens hield, en 't lang gedein
uit schouderen naar knieën in de hand
van mijn verlangen...
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Toen 't zou geschieden, en de ban me trof
om mijn vergrijpen...
... ...
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-... Maar een looden dag
dat loomre vloek als onverschillig woog
ten nek, en kopp'ger wil tot wéten dwong;
- mijn nagelen gescheurd voor 't schaarsche voêr
aan wortelen; mijn oog te zwarter moe
dat de avond rood gelijk een feest bewoog
aan 't wentelen der transen; heel mijn lijf
nog grijzer dan mijn denken, en verfletst
door de onmacht die me 't loon van de arrebeid,
de moeheid van de bol-gewrochte spier,
en 't wegen van het hoofd op stuggen nek
ontzeide; - een naedrende avond die
geen hope dan de naedrende eeuwigheid
in 't sléchte bood, heb ik mijn dóel gekend...
Ik was gebogen. Toen was háre stem
een zilvren stemme; en ik heb óp-gezien...
- o Danke, die mijn danken nooit begrijpt
dan als den weêr-glans van Uw doen misschien;
die - 'k weet het - mij geen troost of heul en biedt
dan om vergeldings-daad te vordren in
mijn dwalen en mijn smeeken om genâ;
o Strenge, die mijn Vader zijt, en wilt
dat ik Uw goedheid koope met mijn vreugd...
- Toen zag ik op. Naakt stond ze, en week voor mij:
de looden avond had een loomen vloek
ten nek geleid me, die tot wéten dwong.
En toen, o God, - zou het een straffe zijn? toen heb 'k voor 't eerst, heb ik voor 't éerst gezien,
van alle driften wárs, van alle geert,
van alle hoop op wellust, elken wil
die van den duw des duims haar buitlen zou,
- verrukking als ik géene kende nog,
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(o God, een straf, dées zuivre schóonheid straf?)
dat Eva, in haar slechtheid, S c h o o n was...

Blankenbergen, zomer 1907
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Uit: De kuische Suzanna
1
o Levens-vrees!...
Gelijk een distel in
het dorre duin dat glimmert in de zon,
- gestarde baar die hel te blinken staat
en welft als slierten groen ten hemel op
die fel van licht de wittre kim bekuift, gelijk een zilvren distel in het duin
van huivren klirt of snuivens-wuiv'ge wind,
de purpren bloeme hoog, die praalt en bloedt
gelijk een trotschen mond, en lokt en lacht
gelijk een schoonen mond; - de purpren bloem
het wevend lichten in, dat stille staat
scherp om haar luister; maar ze rijst, omdaan
van doornen en het ijzer-hard vertoon
van 't stug geblaêrt dat hare schoonheid weert
in 't kolder, koud van duizend spere' omspeerd:
in 't zilvren wapen dat haar leven knelt
in onaanroerlijkheid, - aldaar ze 't stelt
te lokken, 'lijk een schoonen mond, en als
een ál te trotschen mond te bloeden...
Gelijk het bloemken veronieke niet,
o mijn vriendinnen, dan in eenzaamheid,
en onder 't strengelen van braam en brank
ten bermen-kante schuilt, van 't lang gewuif
der schuine grassen overwassen, die
het dekken tegen schroeiend zon-geschuif;...
- het bloeit een blauwe krone, en 't is zóó schoon
dat, zoo ge 't zaagt, een zachte teederheid
u zou vervullen als een zoeten nijd,
o mijn vriendinnen, 'dat geene enkele ooit
zulk blauw in de ooge, en zulken zeed'gen blik
mocht toonen... - Maar het bloemken ziet ge niet,
het bloemken veronieke, of eere-prijs;
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het bloeit in eenzaamheid, ten bermen-kant
geweerd door braam en brank; en waar 't de zon
mocht tegen-reiken: wegens zon-geschuif
dat schroeit, bedolven onder veil'ge huif
van schuine grassen...
- Gelijk een distel in het dorre duin;
gelijk het bloemken veronieke: aldús
mijn arme jeugd...
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2
Een man die, moede en levens-mat,
en liefde-leêg, en zorgen-zat,
zijn avond-maal bereidt:
hij roert de melk, en breekt het brood, waar hij van leven of van dood
verlangen kent, noch nijd;
- hij ziet den gulden hemel aan,
en vóor zijn stoep de sparre staan
waar 't laatste licht in straalt
éen poze nog, éen waar'ge poos,
'lijk in zijn hoofd het leven, broos,
een láatste lied verhaalt;
- dan eet hij 't karig avond-maal;
in hem versterft het stil verhaal;
hij glimmelacht en zucht;
en vóor zijn doovende oogen zijgt
de duistre schaal, 'lijk 'twelven neigt
des nachts ten vaalren lucht;
-- gelijk een man die, moede en mak,
in vreê zijn avond-korste brak
en dan de ruste beidt:
zoo heb ik, aller vreugd ten koop,
mijn eenig heil, mijn een'ge hoop
den dooven nacht gewijd.
Ik keer mijn rug de dagen toe;
te blijder vroom, te zaal'ger moe
naar elk gebeur verstomt...
Maar nóg en slaap 'k, of daar ontwaakt
mijn angst, dat nauw een nácht genaakt,
of reeds een mórgen komt.
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3
Uit zoet-weemoedig sluimren, schel
dit pijnelijk ontwaken;
- en 'k voel het woeste zon-gerel
rood in mijne oogen blaken...
Tot aan de boorden aangerand
des afgronds van mijn wezen,
sluit ik vóor d'hachelijken brand
de poorten van mijn vreezen.
Ik sluit mijn oog, ik duik mijn oog
in 't diepst-gedoken duister:
- maar hoe 'k den zonne-brand bedroog:
mij volgt de zonne-luister;
en hoe 'k mijne arme schalen nijp,
daar blijft het dubbel schroeien,
als vruchten die den avond, rijp
aan licht gezogen, door-gloeien;
en feller dan een trage kling
is 't schrijnen van een wonde:
twee groene zonne' in purpren ring
die mijne pijn door-zonden...
-- Helaas, en vlucht de dagen niet,
al gaan ze uw leven ontwijden.
Ontváng het leed; wie leed ontvlíedt
zal dubbel lijden...
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En toch: en was 't een schoone logen niet,
de vreemde logen, die mijn gansche jeugd,
en nóg mijn dagen, en mijn traag verdriet
verheugt?...
Ik was een kindeken, en had een droom.
Het was een boôgaard, en er stond een boom,
nog vóor er zon is, 'lijk een duistren tuil
in 't melkig scheemren van den morgen schuil.
Nog grauwde 't gras van sluiers smoden smoor.
't En brak geen licht den gelen hemel door
noch wind, tenzij het wáchten van den wind...
En 'k was in dat boôgaardeken, een kind.
- Ik dwaalde. Ik voelde wit me. Ik glansde wit
gelijk een tortel die in 't duistre zit.
Ik waarde. En waar ik staarde, in zoeten schroom,
zag ik in dat boôgaardeken dien boom.
Hij stond, omwaasd van deemster, roereloos
vol grijzig-rozen bloesem, schoon en broos;
een stille klaarte daalde van zijn kruin
en dompte naar den grauwen nevel-tuin
omlage, zóo, dat waar 'k ze dalen zag,
al-over de aarde een blauwe schaduw lag.
En 'k stond, te bleeker in de nevel-sprei,
dat dáar die boom zijn blauwre schaâuwe lei...
Toen, daar 'k bewondrend zag en zinde, vroom
om 't brooze blozen van dien schoonen boom,
toen kwam, in 't bleek geweef van bloeme' en blaên,
de toover van een wonder teeken staan.
- Och weet ik?... Eerst, een aarzel-traag beweeg
als van een twijg, die zwaardren bloesem dreeg;
toen maakte een heller licht dat plaatsken luw;
een heimlijk kreevlen dan, een vreemd gestuw,
een oopnend duister dat naar binnen boog
en reeds uit zonloos zwerk een zonne zoog;
een wachten; o, dat teeder wachten toen!;
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een moeheid dan, als 't wrange van een zoen;
en, - lam, vier bloeme-blaadjes in den lucht
als tuimlen van een moeden vlinder-vlucht.
En... 'k zwijmde: een over-schoone morgen rees,
die star mijn oog de toover-plekke wees,
waar, grootsch, op hoogte van mijn wakken mond,
in-éens het donzen van een pruime stond...
o Droom... - En was 't dees schoone logen niet,
de vrome vreugde van mijn traag verdriet?
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In 't halve duister nog der kamer...
- De oude tuin
doomt uit het dampen op van 't dauw-bezwaarde loover.
- En 'k zie de wereld in, o vrees, het deinen over
der domen van de loome boomen, kruin aan kruin...
- Dáar is de dag ontwaakt als in het woud een roze.
Blij staan de daken in hun wazend paars te blozen;
er hangen droomen nog ten blonde' en blauwen lucht;
er is een lage, roode en witte, duiven-vlucht
ten hemel, waar de zon haar witte schijve teekent;
op 't vijver-vlak, een spaan de gladde glijding brekend,
zie 'k stil de zonne schuive' en óp en neêre gaan...
'k Zie aarde en hemel, God, en ík ben aangedaan...
Want, o, gelijk een licht zich in dit leven plengen;
in dees belofte zijne maagdlijkheid te zengen
gelijk een zwaard, dat naar den schoonsten zege gaat;
o sterke zegen van begrépen dageraad...
Maar...
- 't Halve duister hier der kamer.
- Oude boomen
zijn, die me 't felste licht tot schémeren verdroomen.
Geen morgen, en geen nacht: vereenigde eenzaamheid...
- Daarbuiten wast de dag die schatert, en die schreit.
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o Schoone boom die, branke aan branke,
uw loovren wegen laat en wanken,
en 't welven van uw krone weeft
om 't bonkig staan van de' ouden tronk, en,
breed over 't bronzen lijf gezonken,
er wissel-weel'ge zonne om zeeft;
die 't breiden uwer waaier-blaêren
van trossen hoog gebloemt bezwaren
en zwoel van reuk omwaren voelt,
en ziet hun zon-doorzegen zijde
van teeder-streelig licht beglijden
dat kringend om uw kruine zoelt;
kastanjelaar, alnaar de reize,
bij rijzen, dralen, dalend dijzen
van dag en ure, in vollen vaêm
omkringt u; daar ge, vroom en teeder,
uw branken wiegt die, weg en weder,
de diepte meten van mijn aêm;
en binnen duister-koelen huize
vol luister-stilte, aan eigen suizen
den zang der zoete vooglen paart,
gelijk mijne eigen schroom'ge weelde
een schoone stoet van vreemde beelden
in vrome zuiverheid door-vaart; o Schoone boom kastanjelare,
mocht ik de dagen tegen-staren
als gij: in heerschende genâ;
- ik die, tot zelfde schoon geboren,
met eendre liefde en eendre glore,
zoo moederziel-alleene sta...
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Maar neen: gij zult het nimmer weten,
noch in mijne oogen, klaar en wijd
en straalloos als een stalen Lethe,
o man, meer dan herdenkenlooze eenzelvigheid
en, peilend, duistren angst om eigen liefde meten...
Waarom, gelijk een felle toorts
van distlen in uw heete handen,
waarom deze' ijver en dees koorts?
Waarom, o vreemde, in 't bijster brein dees bralle branden,
en in uw mond den brand des hankerenden woords?
Waarom? - Al dreigt vol huivre driften
de storrem van uw min me toe:
de muur, die 'k om me henen rifte,
blijft als een stalen graf onaangeroerd en toe;
en zie wat op de deur versmadend smalen grifte:
Geen wellekom, en geen vaarwel,
geen treur'gen groet, geen groetend nooden;
maar 't woord dat ik me-zelven spel:
vergeten! wrang genot, o man, en wreeden bode,
van al mijn vreezen week en al mijn haten fel.
Ga heen, waar andre stemmen zingen
de wijzen van hun lokkend lied...
- Van hope en van herinneringen
weef ik, voor mij alléén, mijn goden-schoon verdriet,
mijn hoofd door-woeld van zwarte en gouden duizelingen...
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Een trage wingerd om mijn deur
waar jonge blaedren bloeden...
En 'k adem in den avond-geur
een heerlijk-zeker vermoeden.
- Thans zijn weêr allen, allen heen,
hun kreevlen en rumoeren;
en 'k voel voor mij geheel alleen
een teedren avond roeren.
Voor mij alleen, de zoete koelt
die neigt den avond over,
aldaar ik sta ter laatste zoelt
die huivert in het loover.
o Schoone logen die 'k me-zelf
tot eigen ontgoochlen weve:
voor mij alléen, dit diep gewelf
waar de eerste sterren beven.
Voor mij alleen; voor mij - alléen?...
- o Heerlijk-zeker vermoeden,
dat dra mijn zelf-gekweekt geween
gaat in den duistren bloeden...
Ik zie den wingerd mijne deur
met traag geblaêrt omwinden...
- Ik ga mijn wrang, mijn vroom getreur
terugge-vinden.
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o Rozen-regen om den doren
die, waar de luide lente lacht
door wuiv'gen wind, zijn rozen-vacht
verstuiven ziet in ruischlend zonne-gloren;
o rozen-regen vleêren-zacht,
die schoon den bodem kleedt in rooz'ge rozendracht:
geheel van speelsch gebeef omgeven
al-langs de lange dage-reis;
of morgen krieke, of avond dijz',
zijn eigen leven door de zon te weven;
door 't gouden licht éen roos-gerijs,
- en zelve zwart te staan in ongeroerden peis;
o hage-doren, uitgelezen
door Wie én minne én marren weet:
die gave en gunt noch dank en leedt;
gij, die van eigen heerlijkheid omrezen,
van rozen heel de wereld kleedt,
- o brandend-moede ziele! - en die het niet en weet...
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Ach weet ik?...
Welke daad, die de uitkomst spelt;
welk dalen, dat een weder-rijzen meldt;
welk spelen, dat een gulden droom bevat
verzékerd?...
Maar een roze die geen doren,
een oud vertrouwde schaduw die geen toren,
een eedle schoonheid die geen dood bediedt?...
- 'k En heb geen zekerheid, dan mijn verdriet...
Ach weet ik nog?
- Het was te schoonere avond,
dat ik, gesponnen uit gelatenheid,
een kleed van vreê had om mijn leên geleid.
Wat bate, een vroom-geboden rust te smaden,
als zelfs 't bewust bedoelen zijn gewaden
uit warmste wolle en zachtste zijde snijdt?
- Gelaten in mijn zelf-geweten vrede,
maar in een zoeten avond als geen tweede
en de oud-gekenden toover van een tuin
die, ver van alle reiken, t'hooger weerde
mijn vreez'gen trouw bewaarde, daar mijn luim
zulke onaanroerbaarheid zich-zelf begeerde;
- door dezen tuin, in dezen avond leerde
'k mijn-éigen zijn...
Mijn-eigen zijn?...
Ontwaken uit een dommel
en is geen leven nog. Geschudde pijn
en kleedt geen daad in vreugd... Mijn-eigen zijn?
- Och weet ik?... Als een avond-late hommel:
hij stoot zijn hoofd, hij slaat zijn vleug'len stuk
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ter glanz'ge venster-ruite, op 't lamp-licht tuk;
en het is koppig leven, 't is geluk
waar hij van sterft...
- Maar dat ik stil, vriendinnen, voort-verhale...
In zulken tuin dan, en bij 't avond-dalen
waarde ik, gerusten adem om den mond
en in mijn oog, verdiept van alle weten,
den weêr-glans van 't gewilde zelf-vergeten;
tot ik, nog vóor mijn blik de plekke vond,
me nader water tegen voelde koelen,
en 'k trage, allengs de woudelijke poelen
- ach, staêge erinnring! - en hun zwijgend bad
weêr tegen-trad...
Dáar wist ik, verst van alle mensche-naêren,
een kleinen vijver, daar het ijvrig gaêren
van duizend bronnen zong en woelde, en 't vlak
des waters van gedurig kabblen brak.
Bij ritsel-spel van berken en platanen,
bij flodder-spel van vinke en karrekiet
en 't lange droomen van de wijze kranen,
dáar bloeide, in wakke woonste, al-wáar ge ziet,
van tusschen pijl-blad, katte-steert en bramen
en 't spichtend schieten van het ruige riet,
hemst, maluw, murik, plane en plompe, samen
met violette en met vergeet-mij-niet,
en kille munte, en heete mallewijten,
en bittre maldegeer - die 't harte bijten
óf kil óf heet, óf bitter, naar ze raakt
de lippe, die hun wrange smaken smaakt, naast 't witte bloemken van de kleine bezie
die zoet en zuur is, en ze noemen freeze...
Gevange in het veie kreupel-hout
van rooden eik en lage beuke-loten;
gewaard in jonge rust; in vreê gesloten
van heel het ernstig duister-diepend woud
dat hooge een rond-gesneden hemel toonde,
die, zoete monklend, dezen poel bewoonde
en met de kleur des dages, 't valer vlak
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bemaalde, dat van stadig kabblen brak
en, onder 't bron-doorreisde baarkens-deinen
zich-zelf verzweeg, om dag-gekleurd te schijnen...
Zoo lag dat vijverken, in 't dichte bosch.
Een wegel, door mijn treden in het mos
geprent, en van geen andren voet betreden,
wist al mijn liefde, en dat ik had geleden,
al naar ik kwam, waar beefde bron aan bron,
dit water, dat mij niet weêr-spieglen kon...
- En dáar...
... ...
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o Kernig-sterke levens-geest
die d'hardste korst door-keent,
die door de droefste zaden keest,
en ziel met lijf, en man met beest,
en zon met aard vereent:
Zal ik de makke dienaar zijn,
in 't ruim rumoeren pal,
die de andren schenkt den blijden wijn,
maar weet, dat de eigen levens-pijn
geen feeste vieren zal?...
- Dit is een simpel lente-lied
als van wie, krom naar de aard,
de groene haver-grassen wiedt,
maar nooit de felle belle ziet
die van zijn zorgen aart.

Boschvoorden, Lente 1908
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Uit: Het lied van Phaoon
1
τα π ννυχος

σφι κατ γρει

SAPPHO

o Gruwbare eenzaamheid van wie te schóon zich weten...
- Ik daalde langs de heuvlen neder, door den avond
van Chios. Roer'ge nevel-lagen voeren traag
gelijk een wentelenden krans van melkig licht,
in traag gedein van scheidens-reede en weêr vereende
en sliertig uitgevloste vlokken, om de klingen
van Chios, en de wingerd-stokken, teêr-omkarteld
van zwarte blaêren; en zij reisden, onder-wogen
van 't sulfer-geurend pulver-goud des zwaren druifs;
- ik daalde Chios' wingerd-rijke klingen neder,
toen lang de dag de heimelijke prevel-beê
der maagden die de druiven lezen, of hun zang
gekeerd had in het zoel gefluister, waar hun monden
den mond in vinden van den huiverenden minnaar;
- ik daalde Chios' heuvlen neêr, als te elken avond,
naar de oude kreke, waar mijn zwarte en bleeke kaan
in 't oog Orioon's, zwart en bleek, geketend lag,
die mij zou leiden, waar ze te elken avond leidde...
- Ik was geen lezer van de peers-omwaasde druiven,
die me iedren dag hier brood en voedzame uien won;
ik was een knaap nog, als het langer knaap-zijn heet
zich-zelf mistroostig om een schoone vrouw te wanen...
Ik had een kaan, een oude, zon-doorreten kane,
en voer, van 's morgens, toen een bleeke dag begon
aan 't licht te wijden 't raden van mijn luikend oog,
uit Lesbos af, door de enge zonne-strate henen,
die 't blanke schittren van de zeven-kleur'ge steenen,
waar Lesbos steun in vindt ter deukens-staêge zee,
vereent aan 't lage rijze' en traag omhooge-schieten
van Chios' heuvlen, waar, bij vonken, trossen schittren
als duister eêl-gesteent bij drillend morgen-licht...
- Had ik een doel? 'k En had geen doel, dan droef te luistren
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hoe 't fluistren van Sirenen-zang, uit wijdten, waar
de wuiv'ge wind me 't aan zou blaze', of, vreemd en weiger
verzweeg, in kalm beruste' of rekenenden ijver
me tegen-woei, en weére-deinde, en pijnlijk miek...
Zij waren vèrre; en 'k was een knaap maar, die me ziek
aan hunne liefde wijdde en eigen dood zich wijdde...
- De dag begon. Een duidelijkre zang begon
aan de' andren oever, waar, langs Chios' weeldrig deinen
de druive' een zilvren wâ van morgen-dauw omwaast.
En 'k was verbaasd, zóo gauw de verre, vreemde zangen
waarin Sirenen, lippe-lokkend, onvoldaan
en moede tóch, in keeren weêr en weêr verglijden,
mijn lippen wilden naêre' om weêr mijn mond te mijden,
en mijn gepeins alleen een droef geluk te zijn;
- ik was verbaasd, bij broos-gerezen dag-verbreeden,
hun zang, (gelijk het aaien haast der oude kwene
die eens uw voedster was,) verdrietlijk aan te voelen,
en hánkrend naar de stem van 't maagden-heir te staan,
die Chios' blauwen druif al zingend plukken gaan...
- Ik was, die de Sirenen minde, en deze vrouwen...
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Hoe vaak, nog vóor mijn boot de vriendelijke kreke
belandde, heb ik, spaan geheven, mogen zien
hoe zij de heuvlen neder-traden, naakt hare enkels
waar-boven pril de lijn der schene in teeder licht
loosde ter plooien van de wolke-dunne chitôn.
't Gehijg van stijge' en overijld dan weêr te dalen,
bewoog haar borsten die de breede gordel bond,
blonk in haar blikken waar wel duizend flikker-zonnen
stonden weêr-kaatst, en droogde van verluwden adem
haar wakke lippen, open op haar schitter-tanden.
Daar waren, die op 't hoofd, in zacht-geronde lijne
uit heup naar schouder en den broos-gehoekten arm,
de kruiken droegen, die van melk en honig-drank
haar dag en langen arrebeid verkwikkend lesschen
en koelen wellust in haar harte plengen zouden.
Zij daalden blank en wazig tegen 't paars der wouden
die de einders met een lijn van deemstre duisternis
begrensden; en ik zag, het leven in me bonzend
dat stokkend in mijn kele rees, en kil me miek
en warm bij beurte; - ik zag, terwijl zij naedrend gingen,
haar naedren; en het naedren van haar wissel-zang
riep in mijn boezem huiver-weeke schoonheid op,
nóg schooner dan de vrees om zingende Sirenen...
-o Dat ik thans, onnaakbaar-eenzaam, zinne en weene
ik die Sirenen kende en elke vrouw genoot...
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Zij zagen, waar ik stond in lagen, wrakken boot
en staarde, mijn verlegen oogen, en mijne armen
die zwaar van weemoed en verlangen, moede hongen
allangs het lichaam dat zoo nietig-wrang ik wist.
En zij, de maagden, schertsten, en zij loechen: ‘Ziet,
is dan Aktaioon weêr in menschelijken lijve
gerezen, en den honde’ ontsnapt, dat hij, de Nymphen
in ál te dringrige aandacht gade-slaande, zoekt
nieuwen gedaante-keer en herts-geweide op 't voorhoofd?'
- ‘Neen, het is Charoon die, op veege zielen uit,
zich-zelven geeft vergeefsche moeite!’ - ‘Heu! Narkissos!
gij zult uw leelijkheid in geen’ der onze erkennen!'...
En zij besloegen mij met rijpe trossen druif
warm áan en, dof geplets, uitspattend om mijn lichaam,
zóo dat het sap me langs de leden gleed, en 'k, woordloos,
beschaamd van mijn gelaat nauw 't kneuzig ooft dorst veegen...
- En toch: ik bleef, soms ganscher dagen, om den luister,
die zelfs van hunne spotternij geen schennis kende,
te smaken, in mijn vroom geluk, het schoon vervliên
der uren, die hun weze' of blake' of welken deden,
gelijk de bloemen, die naar gulden zonne heeten
en, keerend, in der zonne reis hun reize zien...
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Ik bleef; en zag hoe de avond naar een bleekre zee
de dage-vuren leidde, en breidde aan welv'gen hemel,
waar stuivend goud nog dralig hing der aarzlende ure,
allengerhande 't paars der strakke weeûw-gewaden.
Toen zweeg het zingen, en een zinderende mompel
waarde als het verre zommen van voorzicht' ge torren.
Een korte lach nog; stilte plots; - van verre, langer
dan aangehouden adem-haal geblazen door
den hollen riet-halm van éen-toon'ge herders-fluit:
‘'t Is ure!’ ...En trage zag 'k gestalten rijzen, de eene
na de andere, en verkende aan elken leest de maagd,
Oinas, Oinope, Oinone, of, de aller-schoonste, Opora,
naar wijze de armen reze' uit duistere aarde, en tegen
de diepe klaarte van den hemel lage manden
vol trossen hieven die den zoelen lucht door-geurden...
- Toen klom in-eens, rood als een barstende granaat,
Selana hoog, in wijden ring van licht, ten hemel...
- En 'k mocht vernemen het verwijderend gebed
der benden, en haar stijgen in de kilre klaarte,
en hoe ze, de een na de andre weêr, in blauwe waas
versmolten, naar de bosschen traden, en de zoenen
van hunne minnaars...
Toen, ten avond, dorst ik soms,
armzaal'ge knaap die om zijn eigen aarzlen wrokte
en proefde aan eigen angst de diepte zijns verlangens,
aan land te stappen, en, de rijzend' heuvlen op,
de bosschen toe te rennen, en... - wie weet of éene
niet wachtend was, dat ik haar liefde naedren dierf?...
o Wanen!... 't Stil gezoef der beuken om me henen
alléen, en in mijn hart wat diepere eenzaamheid...
- En weêre ging mijn voet de heuvlen neêr, en raakten
mijn vingeren de druiven die, van avond-dauw
beklamd, daar honge' als wakke vrouwe-monden, rijp
voor wie ze plukken wilde en aan zijn lippen persen
tot blijden wijn... Doch ik en gaf hun nooden toe,
weemoedig en bevreesd omdat ze wak als monden
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me waren, en mijn hart geen laving kennen dierf...
Ik daalde dralend van de nevelige heuvlen,
en poosde, en zag bij mane-licht de gele zee
en mijne bleeke en zwarte kane die me wachtte,
en - dacht hoe ginds, aan de' anderen kant, zich vrouwen baadden...
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Het waren, wist ik, - en ik schrikte bij mijn weten, hetairen, die, vóor 't feesten van de nachtlijke uren
begon, dáar waar de stad langs breede marmren trappen
rees uit de zee, de rilde schoonheid van hun leest
den wateren vertrouwde' en 't kozen van de mane.
Ze waren schoon; ze waren blauw-beschenen zwanen
in nachtelijke vijver-rust, en niets en stoort
de stilte, dan hun vaart die door de baarkens voort:
aldus de schoone vrouwe' op Lesbos, daar ze baadden.
- En 'k zag ze, waar ik keerde uit Chios, te elken avond,
en vond ze, daar ik schuil in schaâuw van hooge rotsen,
ze ga mocht slaan, als Nereus' dochtren spelend, blij
om 't rillen van den vloed hun dij en tegen, die
als spoelen op het vlak der stille waetren stonden.
Een schaetren soms om onverhoed besprenklen van
een schalksche hand; en: ‘wacht uw gading, lieve Erinna!’;
en 't vluchten ging, om weêr te keere' en weêr te vluchten...
- Eén stond, en bond, met opgeheven armen, 't haar
dat los-gewoeld haar schoudren plots met rouw omkleedde;
éen wiesch met kozend hande-glij'n heur fijne leden;
een andre dook in angst'ge haast heur prille borst
die een vriendin te nijdig-pramend kussen dorst;
een andre weêr ontrees den vloed, en zou 't niet lijken
aan Aphrodita, zoo ze uit waetren werd geboren?...
Zóo was hun dartel spel, - tot schorre roep kwam storen
van: ‘Kom, mijn duifjes, 't maal is klaar, en gasten zijn
die uwe aanwezigheid verlangen te betalen...’
- Toen, in de' onroergen val der vale mane-stralen,
toen rezen ze één voor één, de leên van water glad
en glimmend, uit het paars- en goud-doorglinsterd bad,
en stonden als godessen schoon in 't nachtelijk lichten...
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En of ik déze vrouwen minde?... o Moe gedenken;
o smalend-wrang gesmaakt geheim, dat, hard en koud,
mijn leger, en de oneindelijke wake houdt...
- Zóo reigde tot een krans van eendre rozen, 't leven
mijn dagen, en het wasse' en dalen van mijn drift;
tot de eindelijke dag mijn hopelooze ruste
kwam breken, die mijn gruwzaam lot beslissen zou...
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- Het was een avond dat ik langs de heuvlen neder
van Chios daalde, en langs zijn wingerd-rijke klingen,
toen lang de dag de heimelijke prevel-beê
der maagden die de druiven lezen, of hun zang
gekeerd had in het zoel gefluister, waar hun monden
den mond in vinden van den huiverenden minnaar;
- ik daalde, door een nevel-krans van melkig licht
naar de oude kreke waar mijn zwarte en bleeke kaan
in 't oog Orioon's, zwart en bleek, geketend lag,
die mij zou leiden, waar ze te elken avond leidde,
en 't badend spelen der Hetairen pijnlijk lokte;
- toen, neêr-gehurkt in 't oever-riet, en nauw te scheiden
uit schim-gewemel, dat van tronk- en heester-schaâuwe
de grond belei met duisterheên, een oude vrouwe
ging aarzlend rijze', en, stokke-tastend, toe me trad,
me toesprak, schuchter als een koülijk bedel-kindje,
en vroeg: ‘'k En heb geen geld, o vaar-man, u te loonen,
maar blieve 't u, me in uwe kane thuis te brengen
op Lesbos, 't zal voorwaar den goôn behaaglijk wezen,
u goed te zijn, zooals mijn spoed'ge beê moog' vragen.’
Ik weder-voer, en lachte: ‘o Vrouw, hoe oud ge ook zijn moogt,
ge en zijt der dood nog niet, - al-evenmin als ik
zou Charoon wezen, wien de obolos schuld is, wil
men veilig in het rijk Persephona's belanden.’
Ik trad ze nader toe, en nam ze bij den hande
en hielp heur in te stijge' en gaf een plaatsken haar
ter roei-bank; en ik zei ‘Oud-moederken, voorwaar,
bij zulke vracht en heeft mijn schuit, hoe wrak ze weze,
geen schip-breuk noch den last van zinken ooit te vreezen!’
- ‘En toch, wie weet, ge draagt misschien de zwáarste vracht,’
zoo sprak ze, en loech. En ik: ‘Oud-moederken, ge lacht;
aan jaren zijt ge zwaar, ik weet het, en aan deugden;
maar naar den lijve!...’ en ik zag aan ze, en...
Wonder, merk!
ze werpt heur lompen af en boven alle vrouwen
schoon, mag ik Aphrodite in eigen schoon aanschouwen,
náakt, daar ze staat en lacht, en in mijn aangezicht
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te leven, 't blanke lijf door-straald van hemelsch licht.
Zij, Aphrodite, en ik alléen, omringd van duister...
- En sedert dien...
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- Hij die de schoonheid van haar strenge roede sloeg,
hij, die in 't aangezicht der schoonheid-zelf mocht leven,
hij is de koning die, uit eigen rijk gedreven,
alleen de zekerheid der ónmacht mede-droeg.
Aan zulke borst gevoed wordt asch hem elke bete;
van zulke bron gelaafd wordt eeuwig elke dorst...
- Ik was een knaapken dat de schoonheid minnen dorst...
o Gruwbare eenzaamheid, zich-zelven schoon te weten
van 't schrikkelijke beeld dat glim-lacht in uw borst.
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2
ο ον τ

γλυκ μαλον

ρε θεται

κρωι

π

σδωι

SAPPHO

Ik ben de schoone roode vrucht
die, in den gulden avond-lucht,
gelijk een veege zonne prijke,
en die mijn rijpe zomer-zwaart'
den menschen wijde, en aarde-waart
de volte mijner weelde reike.
Toch, waar te hoog mijn schoonheid loomt,
géen, die van de' eedlen zege droomt
en 't loon, mijn bieden naêr te komen;
en, waar 'k aan taaien twijge weeg,
ten avond, aller winden leêg,
zoo blijf 'k, in volle zwaarte, loomen.
En 'k hange, 'lijk een veege zon
van waar ik niemand naedren kon,
en niemand, niemand en bekore;
terwijl 'k, in roereloozen schrik,
een bleeken worrem, tik aan tik,
me voel den rijpsten wand door-boren.
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3
τνος φακ τ ριχος
CARM.POPUL

χθ ς γογγυλ ς,

De riemen, zwaar van wier, ter ruste; in zwoele dampen,
ten zomp'gen zoom der zee het plompe zeil gereefd;
- en over de' ootmoed van hun aangezicht, de lampe
die na der dagen kamp weêr d'avond-monkel weeft.
Zij zijn ten disch. De stille, vriendelijke spijzen;
de slaap van 't kind, die moede en blijde, 't ruim door-weegt;
de linzen en de visch; de rozige radijzen;
en van hun vrouwe de aêm die hare borst beweegt.
Zij zullen vredig rusten gaan na dage-take,
de vrome zomer-nacht gedeeld in liefde en slaap...
Voor mij? De moede troostloosheid der looden wake,
en loomende eenzaamheid die timmert aan mijn slaap.

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

74

4
διανεκ ς ε δεις;
KORINNA

Is het een droom; is het, in deemsterenden sluimer,
een vreemde en teêre erinnering die wijlt en waakt?...
Van alle schroom bekrope', en toch zóo weeldrig-ruimer,
voel 'k hoe me een schoone vrouwe nadert, wit en naakt.
- Een droom? - In late schaâuw van gouden avond-boomen
zie 'k om heur duisterend weze' 'et haar me tegen-vloê'n;
is 't slapen? - en ze neigt, en laat mijn slaap omloomen
de zwoele en aarzelende bete van een zoen,
o huivering... - Maar neen: een braam heeft 't hoofd me omwonden
met geure' en doornen-pijn die kneust mijn zeur'ge slaap...
- o Wrange vreugd: mijn eenzaamheid terùg-gevonden,
en deze zékerheid, o Goden, dat ik sláap...
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5
χαλκ ν μυ αν θηρ σω,
CARM.POPUL
Gelijk een zwerm van koopren vliegen,
waar mijne moede droomen gaan,
me tegen-tiegen
en randen áan;
- Zij woeden toe me in drukke drommen
als licht-gebroken straal-gedril,
in zinder-zommen
door lucht-geril;
en wonder zie 'k, bij dale' en rijzen,
hoe m' hun geleedren tegen-treên,
hun raêzrig reizen
vol zonnigheên:
- Zóo, 'lijk een zwerm van koopren torren,
mijn wankelende droomen dóor
die moede morren:
een zonne-gloor;
een zonne-glore in duizend lichten
die blij me make' en pijn me doen;
die zwijme' en zwichten;
die rijze' en gloe'n...
- - o Hopen, die mijn smart vermeêren,
gij die mijn wil vergeefs bestrijdt,
hoe 'k wake en were:
úw heerlijkheid!
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6
γλνκù δ´ε τις

αε ιδων

KORINNA

Ik wilde, dat ik was als dezen zang...
- In de' avond, en de lage loovers dóor
der schoone herfst-kastanjeboomen, waar
een gulden lucht om wazem-duistren gaat,
- en 'k ware langs de droeve dreve en zie,
bij 't gaan van de ure allengerhand verbleeken
mijn schaduw, sprakeloos vertrouweling; in de' avond, daar ik ware en wachte, als zou
een ongeweten vrede er toe me treden,
daar welt in éens, en huivert daar hij welt,
en wast, en huivert weêr, en wijfelt, - waar
géen luistrend blad te roere' of wuiven waagt, tot allen aarzel over, door de loovren,
den lagen gulden lucht door-aêmend, zwelt
en over 't deinen van het avond-dal
het deinen breidt van ijverende klanken;
- daar welt in éens een zang, een manne-zang
vol vrome blijheid en den schoonen ernst
van wie het leven dóor heeft mogen zien
en zege-vierde...
- Verre, ongeziene zanger, die ik nooit
ontmoeten zal, en niet ontmoeten wíl,
o weel'ge stem, die 'k nooit meer hooren moet
en die niet weet dat ooit ik u gehoord heb...
- o mocht ik, eenzame, éene roeren die
me hoorde in onbegrepen melodie,
die 'k nooit ontmoete, en nooit me kenne, maar
zich afvroeg: ‘Wie?’, éen enkele wake maar...
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7
πο μοι τ
δα, πο μοι τ
α, πο μοι τ καλ σ λινα; ταδ τ
δα, ταδ τ
α, ταδ τ καλ σ λινα.
CARM.POPUL
Het huis waar eens mijn rouw door hing,
en mijn aarzelen, en mijn vreezen,
staat plots, o wankle verwondering,
als in nieuw verschijnen gerezen.
Blank in een draligen wadem glanst
de gevel bij dage-doemen,
en nauwe dat de schaâuwe er danst
der hooge zonne-bloemen.
Maar stonde aan stonde, en straal aan straal
wordt het ál van nieuw licht beslopen:
de ramen, in rooden rozen-praal,
en de duistere deure, wijd-open...
o Noodende huis, dat schóon kunt zijn,
ontwaakte, ontwaakte gedachte,
deuren open op morgen-schijn:
ben ik, ben ík de verwachte?
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8
πα δα

ν θ λωσα φ λαις

γκ λαις

λ σθαι

KORINNA

Gij zijt me kozend toe-getreên
met reikende oogen,
de mond vol lieve teederheên,
en hande' omhooge.
Ik heb in d'hoogmoed van mijn spijt,
uw zoen geméden;
en 'k ben in koppige eenzaamheid
voorbij-getreden.
En, kindren, gij zijt heen-gegaan
met leede blikken...
- o Hart, onwilger trots belaên,
dat breekt in snikken...
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9
κλ δα χρυσε καρπον
FRAGM.MEL.ADESP
Mijn oogen toé voor 't dage-licht
waar al te schoone droomen dijzen,
voel 'k schromend vóor mijn aangezicht
de schaduw van een twijgje, lijze
en beurtlings goud en purper, bijzen.
'k En roere. Maar in 't dor gemoed
waar 'k niets dan eigen weemoed kweeke,
is 't plots, alsof een tranen-vloed,
'lijk sneeuw-gezwollen lente-beken,
onstuimig rijzend, uit wil breken.
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10
ο κο δ

ττι θ ω· δ ο μοι τ

νο μματα

SAPPHO

Gelijk een arme, blinde hond
van allen troost verstoken,
dwaal 'k door den zoelen avond rond
en ruik de lente-roken.
Er waart - 'lijk om een vrouwe-kleed
waar oude driften in hangen, er waart een geur van schamper leed
en van huilend-moe verlangen.
En 'k dwale, een blinde hond gelijk,
door dralige lente-roken,
mijn hart van alle liefden rijk,
mijn hart van liefde verstoken.
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11
γλυκει Ε ρ να, πλουτοδ τειρα βροτο ς.
FRAGM.MEL.ADESP
Verzoenens-schoone vrede, o vrágen, en - o schrómen...
Uit dijz'ge wolke van den rijzende' avond-mist
leekt, daar ik luistrend sta bij duister-zware boomen,
'lijk tranen, trage dauw die mij 't gelaat verfrischt.
Ik huiver. Moe-gestaard, zie 'k duizend gulden stippen
in stille gloor ten hemel vóor mijn oogen gloên;
- tot plots, o wee, o weelde, een dauw-traan op mijn lippen
plet wild de sparkling van een heete' en killen zoen...
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12
ρος

νθεμ εντος

π ιον

ρχομ νοιο

ALKAIOS

Wilde eenden slaan de luchten in; wilde eenden wieken
de slaande waetren uit, ten blonde horizon
waar, in de wemel-wâ van 't aarzlend morgen-krieken,
de rijzig-rooz'ge reis der blijde, brooze zon
haar tragen vaart bij wilden eenden-vlucht begon.
De blanke en gulden dag, al wanke'en sluimer-wegen,
zijgt uit de heemlen als een bleeke, weeke roos;
van weifel-lente is heel de vijver luideloos;
- tot plots wilde eende', in rauw gekwaak, hun kele leêgen
en, 't water slaand, hun wieken rechten, lente-tegen...
De luchten donkren, zwaar bekruisigd van hun vlucht;
hun kreten breken 't morgen-prevelen; de lucht
is tuimlend van hun duister-luid misbaar door-varen...
Maar goôn! voor hem, niet waar, die 't eigen hopen ducht,
die nauw zijn aarzel-schoon begeeren áan durft staren,
al waar 't met rauw gekrijsch, zijn lént' te mogen naêren...
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13
δ κτυλος

μ ρα

ALKAIOS

Nog nauw een vinger klaarte, en om de ruige rotsen
die duistren tegen draal'gen dag, een luie draad
van licht... Het is het uur dat de avond dalen gaat
uit paarsre luchten over 't blankende aangezichte,
het bleekend aangezicht der zee die, naar de dag
zijn luikende oogen toont, vertoont een schoonre lach;
de zee, die, - naar 't krystal der rijzende avond-luchten
geen glimp van licht nog in zijn effen welven gaêrt, de schoonste glimpen heelt, en speels, bij zachter zuchten,
uit elken glimp van zon een teêren perel baart...
En 't is het uur dat ik uit eigen diept wou telen,
als avond-teêre peerle', al wat ik zelve hele,
ik die niet minnen mag, aan liefde; ik die, te schoon,
me schame voor de vrouw wier 'k mijne schoonheid toon,
o laffe trots, - o pijnlijk-weigre teederheden;
o kwel'ge drift...
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Het is het uur van zoet mistroosten...
-Elke baan
voert naderend geneur van diepe stemmen aan.
't Zijn visschers. Hoort: 't gesleep der netten roert de russchen.
De riemen rechten zwart den hemel in. En tusschen
den zwaren manne-tred drilt waaksch de hond, besnuift
het teer-doek dat den schat der visschen over-huift,
en volgt, een genster licht in 't oog, de volle korven...
- De dag is als een aêm op veegen mond gestorven.
De dag is zoet vergaan, gelijk een troost vergaat
die henen, in uw weiflend oog zijn ruste laat...
- Ik ben alleen. Ik zie de schromple visschers naêren...
Er weegt mistroost'ge vrede uit de onbewogen blaêren.
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En 't is het uur van hoop misschien...
-Ziet: elke deur
gaat open op gekweel en héller-slaand geneur
bij naêren van de manne' en hankren joel der honden.
Aan weêrszij bloeit een weel'ge blijheid op de monden,
zoet in den avond. - En de vader neemt zijn kind
uit moeder's armen, die heure armen om hem windt.
En 't licht en diep gegons der stemmen zwijmt in zoenen...
- Het is het uur, misschien, van hopen en verzoenen...
- En, waar 't gezin in zacht geprevel binnen-schrijdt,
en te allen kant de lamp allengerhande wijdt
den moeden werkens-dag tot lievende avond-feeste,
treedt stromplig naêr een oude vrouw, en: ‘Toe! mijn beeste,’
spreekt toe ze een blauwend-blanke geite, en, streelend, aait
de huivre huid ze, en met de kromme vingren paait
de vrees'ge weigring van het dier ze, in hande-beven...
- En ook dees vrouw weet wíen haar zorge en trouw te geven...
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Op-eens: de vreed'ge nacht ontstelt: de luchten duizlen.
Het is een kreevlen van geluid dat wast, een ruischlen
van trillig tonen-spel in klank-gevlok dat rijst
en zwijmt, een verre golf die juicht en krijscht,
een tuimlen van krystallen belle' in sneeuw'gen luchte
ver héen; het is van gul gelach en koortsig zuchten
een luchtig weven over 't bevend nacht-stramien.
En weêr heb ik den stoet der vrouwen naedren zien...
Zij naedren door den nacht. Hun stampend spel, hun schaetren
zijn nog alléen, die reize' en door de nachten naedren.
Maar dra, waar draal'ge smoor de blanke lande' om-waadt,
is 't of een bleekre mist door 't smooren líchten gaat;
en 't wordt een teêr gespeel van peerlemoeren weelde.
Dan, of de mist in dichtre wolke' opnieuw zich deelde,
gaan scheiden in geschuif van onderscheiden schijn
de sluiers, blauwend groen of paarsend karmozijn
of naar de kleure' als geuren door elkander strenglen.
En 't zijn als waas'ge nachte-bloeme' op wuiv'ge stenglen.
Zij naedren, en 't geschal is naedrend van hun treên.
Zij zingen, en hun stemme schatert, op 't geween,
dat rilt en huivert, van de twintig cither-snaren
waar-door hun vinger bijt of lijzig heil laat varen.
Hun trapplen naêrt, al-naar hun voeten dansend gaan
of vluglijk loope', in wissel-tred of rythmisch slaan
ten doffen grond die bonst en jonstig meê-geeft. Beven
als kreeklen-zang, waar ze aan hun hits'ge polsen leven,
gaan koopren schijfjes; en als dwaze hommels zomt
hun stoet die zwijmens-reede of raetlend nader komt.
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- Tot plots ze vóor me staan, en bral om mijn verbazen
de keten wervlen van hun fleemen en hun razen...
En 't is me in-eens of d'hemel breekt in teer gestraal
de neevlen dóor; al-waar hun reie, kraal aan kraal,
stil voor mijne oogen glanst, als van een snoer de kralen
die glanzen in het glijdend licht van mane-stralen.
- Hun drift?... Mijn vreeze was 't die brandde, toomeloos.
Hun woeden?... Ziet, gelijk een groote, witte roos
gaat vóor mijn oog hun wiege' en 't zwijmlen van hun neigen.
En hun gezang wordt pijnlijk-diep, gelijk mijn zwijgen...
Ze gaan voorbij. - En nauwlijks is voorbij-getreên
de laatste, of weder: hoort, bij 't schril geween
der cither, is hun wilder lied aan 't gille' en schaetren;
weêr hekelt door de' onrust'gen nacht hun wrev'lig snaetren,
dof ronkt de dommelende grond... - En huilend jankt
een hond ze na, waar de allerlaatste stem verklankt.
- En, weêr alléen, smaak ik de diepte van mijn treuren...
o Wreede en wrange pijn, o vreeslijk gebeuren:
hun naderen te vreeze', en, blijde waar ze vliên,
hun schoone aanwezigheid met smachtende ooge aanzien...
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Eén was, die áan ze voerde, en vreemder scheen me. 'k Weet
hoe, toen ze toe me trad, heure armen om heur kleed
ter hoogte van haar borsten praamde'. En z' heeft gezwegen.
Ze en heeft gezongen, waar de zang der andre sloeg
als vinken; maar heur hand, die geene cither droeg,
heeft ze in een moe gebaar traag naar heur hart gedregen.
Ze heeft me, weet ik, lang aanschouwd, en zei mijn naam.
‘o Phaoon!’ sprak ze. En is, met haar vriendinnen saêm,
ter zoev'ge zee gegaan, waar wondre lichten hongen.
Haar stemmen stierve' al-naar ze naêrde'; alleen de zee
hoorde ik ter rotsen breke' en leeken langs de ree
waar ze om de keien klotst.
- En toen heeft zíj gezongen.
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Zij zong:
(SAPPHO; edid. ED. HILLER, frag. 1)
‘Cierlijk-troon'ge onsterfelike Aphrodita,
Zeus-kind, loklist-vlechtende, 'k bidde, 'k bidde u:
wil door walg noch schaêmlike daên me temmen,
machtige, 't harte;
doch kom naêr, 'lijk eerder ge placht te doen wel,
mijn gezang door-voelen, en, los-gebonden,
's vaders huis ontsnapte, me tegen-kwaamt ter
guldene karre
onder juk-span voerende schoone en vlugge
musschen, naar zwarte aarde gezwind de vlerken
wervlend, lucht-tin uit u geleidend door het
midden des aithers.
Naêr dan ijlings kwamen ze, en ú, o zaal'ge,
ging een glim-lach over 't onsterflik aanzicht,
waar ge spraakt: “Kom, welk is uw lijden; kom, wat
hebt ge te vragen?
Hoe me in moed-wil, kwaliker-wijs, gevallen,
drift'ger borst? kom, welken bij over-reding
brandt ge in minne u tegen te voeren, welke u,
Sappho, ten last is?
Want ontvlúcht: wel spoedig vervolge' u zal hij;
úw geschenk ontzeid: hij beschenkt met andre;
mint hij niet; wel spoedig bemint hij, waar ge
't liefste verweest hebt!”
- Kom me weêr thans, kwalike zorg-gedachte
binden los; 'tgeen 'k brenge ten einde wat me
't harte dóor-voert, breng het ten einde; sta me
zelf in den strijd naast!’
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SAPPHO

Ik ken ze. Een dag, dat van het gulden loover
de sluier daalde in wisslend wiegen over
het hoofd der menschen en de loome rust
van 't volle vee, vond ik, van zon gebluscht
door 't zilvren preevlen van een helle beke,
de wade van een kringelende kreke.
Ik wilde bade' en knoopte 't kleed al los;
toen uit de waetren rijzend, malve en ros
naar schaduw schoof of zon heur zoende, en rilde
een vrouwe rees, waar ik mij baden wilde.
'k En weet niet of ze schoon was; van haar leên
zag ik de malve en rosse kleur alleen,
waar plots ze kwam den wateren ontrijzen,
en al mijn bloed weêr naar mijn hart deed reizen...
Maar 'k weet: zíj was het; want een schoone lach
deed dat ik schaamde, en niet meer óp en zag;
en - straks heeft zij gelachen; en, o goden,
een zelfde schaamt' heeft plots mijn oog gesloten.
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SAPPHO

De schoonste nacht en is zoo schoon
als duistre vrouwen-oogen...
In nachtlijke eenzaamheid, o goôn,
heb ik me-zelf bedrogen.
- Ik dwale en drale en rijze en dijs
in 't wentlen van uw duister,
gij nacht; en veeger zonne-wijs,
om-veegt me een woel'ge luister;
en 'k denk: o macht der eenzaamheên,
mag 'k éen dan met u wezen?
Maar in me weent: ‘ach neen ge, neen!’
mijn dubben en mijn vreezen...
- Toen zag ik weêr, wier adem aait
en alzoo schoon kan spreken.
Ik wéet wat in de nachten laait
en wat géen nachten ontsteken.
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Toen zong ze weêr, een nacht.
(SAPPHO, edid. ED. HILLER, frag. 2)
Goôn-gelijk schijnt dées me te zijn, de man die
over ú zit, dichte geschoven, welke
zit en, waar zoet zingend ge zijt, het mag, uw
zang te beluisteren,
'wijl ge lacht, drift-wekkende; zóo dat 't hart me
gaat met flap-wiek vliegen ter borst, hetgene
doet, dat, daar 'k aanschouwen u mag, ik plots geen
woorden en vind meer.
Want geheel mijn tonge verlamt, subtijl gaat
ijlings vuur door 't lijf en alonder huid mij;
waar mijn oog niet langer en ziet, en de oore
zwijmt van het suizlen.
Water vloeit leên-óver me; beven tast mij
ganschlijk aan; nog groener dan zoden gras, zoo
ben 'k; en 'k schijn mijn eigen alsof ik reede
ware te sterven.
......

Boschvoorde, Winter 1907
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Interludiën I
Annotatie
Aan
Prof dr. Gustaf Verriest
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De hier-gebondelde Gedichten beschouwt de auteur, en hij wenscht dat
men ze aldus beschouwe, als een spel - hetgeen den zin aangeeft van den
titel waar dit boekje onder verschijnt -, een zich vermeien der verbeelding,
overkomen tusschen de boeken: ‘HET VADERHUIS’, ‘DE BOOMGAARD DER
VOGELEN EN DER VRUCHTEN’, (in ‘VERZEN’, 1905,) ‘HET HUIS VAN DEN
DICHTER’, (in ‘DEN GULDEN SCHADUW’, 1910,) en de verzen, die het
hoofddeel zullen uitmaken van ‘HET LICHT DER KIMMEN’, een bundel in
bewerking, - reeksen die onderling verbonden zijn door éene leidende lijn
van leven, gevoelen en denken, waar deze ‘INTERLUDIËN’ geheel buiten
staan.
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De paarden van Diomedes
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I

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

101
Zij stonden, waar 't geklonken staal ze bond;
hun loensche blik, binnen den boog van strakgespannen nek en 't hangend loomen van
hun maan, verzwaard van stoll'ge golpen bloeds;
- zij stonden aan de kribben, roereloos
van schoft en krommen hals en rugge-diept;
de harde kaak gebeten van 't gebit
dat korf den mond-hoek; de onder-lippe laag
aan hoek'ge tanden en de slijm'ge tong;
nauw huid van schouder en van bil ontroerd
van rilling; de éen-hoorn van den voet gerecht
op teen-hoek, maar die níet te stampen dorst.
Want slechts hun oog en loensch-bewogen blik
was schichtig-norsch binnen den spann'gen boog
van nek en neus; en hij verborg geen drift,
verborg geen toren om 't weerbarstig staan
dat aedren schoot van woedend bloed aldoor
de bleeke bollen, daar het licht in draait
der roerige oogen; - waar geen bek, geen borst,
geen dij aan rilde pooten, pijnlijk van
gebonden beven binnen strak geduld,
bewegen dorst, noch zelfs een snuivende aêm
bestond te blazen door den rooden neus.
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Zij stonden, roerloos, 't helder paarden-stel:
Philathlos, Sarkobroos, Aimatodes,
Threnogenes, Knissodioktes, al
die zweeten bloed, en blinkt hun huid van bloed;
- zij stonden, en zij wachtten, roereloos
van ooren-spitsend wachten. Want de dag
ging naar het uur, dat aan den hemel geelt,
waarop gemelkt wordt slingervoetig vee,
en Hij, die van een stampend ijzer heerscht,
ter weiding pleegt te voeren 't paarden-stel:
Diomedes, - ter weiding door den buit
van Ares en Poseidoon...
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Stijf-neks pal;
geduldig, naar 't beluisterde geduld
hun rijker voêr bereidt aan lijken; geen
die van een nijd'gen bek de keten roert
ter koopren roede: aan holle en leêge krib
zoo stonden zij, van kleur en lijn nog fel.
En 't oog, 't alleene-roerend oog bezag
den rots-wand, waar naar boven duister wast,
maar, - daar 't gesmolten lood ter steenen rif
het koper klonk van ring en rechte roê, aan 't schilfrig, glimmer-glad gerijs van muur
en zuile, een spel van peerlemoerend goud
en zilver 't zoevig-zingend zee-gezuil,
het luier lichten van het zee-gelaat,
naar hun spelonke heen-voert en weêr-kaatst
ter wanden, en de paarden donkrer maakt...
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- Een milde merrie had hun vracht geduld,
maar eene stoere: aan geen der akkers stond
een hoef, die keggen in het braak-land stampt
zoo diep, als die van haar éenhoorn'gen poot.
Maar 't was eene zoete: een lange blik was zoet
uit haar diepe oogen onder 't wit geglij
van hare wimpers, die ze traag bewoog.
Want, had ze krachten als de rijpste ruin,
ze kende 't duldig voeden, en haar nek
het krommen naar het veulen, als het zuigt...
- Een zotte hengst, van oogen rood en haar,
kwam elke lent, (wanneer de amandel-bloem
geurt 'lijk de amandel-noot,) van over zee,
gebukt van nek, en schichtig aan zijn neus,
- van over zee, op een breed-dekkig schip.
En hij was rood, maar donker aan de lucht,
de bloesem- en de zonne-felle lucht.
Zij, deze merrie, stond, waar 't weide-gras
bijt kenen in de lippen, van het zout
dat de ebbe liet der weg-gewoelde zee.
Zij stond, en vredig. Maar als 't oude schip
weêr toonde een top van masten aan de kim,
toen holde een vreugde en een geweldig wee
heur flanken. En nog vóor ze 't voor-hoofd neeg,
en sloot, verduldig, haren loenschen blik,
daar sprong aan wal de rosse, zotte hengst,
en brieschte, blijde...
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- Zij, hare kindren, stonden tháns ten wand,
ten rots'gen stalle, dien de zee-lucht vult
van zouten dorst en bol-geholden wind;
- toen 't stampen van den meesterlijken staf,
toen treden van den brons-bebraamden schoen
de rotse en hunne flanken dreunen deed.
En donker werd de goud-en-zilvren muur,
naar een gestalte en breed-gesteld gewaad,
naar Diomedes plots het deur-raam dekt.
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Hij schatert, dat het slaat van wand tot wand.
Hij ziet - en blinkt van weelde aan mond en oog zijn roode rossen staan; en 't bral geweld
van zijn regeeren smaakt een helle vreugd
aan hunne nek-gekromde onroerbaarheid.
Hij schatert, 't hol doorhelmend, en hij roept:
‘Philathlos, Sarkobroos, Aimatodes,
Threnogenes, Knissodioktes, o!’;
en smaakt in zijne hersnen, éen voor éen,
't zin-rijk bedied der namen, die hij koor,
hij-zélf, 'dat heel zijn willen erin klonk.
Hij schatert weêr: weêr heeft zijn lip geproefd
aan deze namen zijne heerschappij.
En, naar hij weêr ze roept in wonn'gen schal,
gaat slijpend krijschen aan de roede ring
aan ring; gebogen nekken schuinen; 't oog
loenscht pinkend naar de dichtste keg der holt;
de wimpers wijlen; aan den mond-hoek vijlt
't bekwijlde staal; in stilte lacht de lip;
en trage rijdt de rilling door het jucht...
Een poot gaat rijzen. - Maar opeens 't bevel
dat dondert uit de keldren van zijn borst:
‘Stil!’ En daar glijdt de keten weêr
die, kort, de nekken naar de kribbe kromt;
de blikken sluiten op een wrokk'ge vrees;
de huid wordt rimpelloos, en elke hoef
gaat neêr-waart... Maar hij lacht: weêr beeft zijn baard
van lachen; en hij treedt de holle rots
van aan 't gesperde deur-gat binnen; - weêr
gaat glimmren aan den wand de zoete dag...
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- Wie is hij, die de rauwste rossen bindt,
binnen een wil die, fel, goedjongstig schijnt;
die, na het blinkend gerst en 't haver-goud,
ze lengerhand dorst voeden, eerst met vleesch
van beesten, om ze aldra een rijke spijs
te bieden van 't aan-wal-gespoelde lijf
des drenklings, en wie verre schip-breuk leed:
de menschen-lijken, die 't gerifte scheurt
van klip en zee-bank, tot ze 't korrel-zand
van zoeten oever biedt geen aarden graf,
maar waar ze paarden-prooi en -voedsel zijn?
Wie is, die dezer paarden meester is,
en dús gebiedt?
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Het is Diomedes;
het is de koning op zijn hoogen burcht,
die van zijn huis, die van zijn blik trotseert
de wijde zee; zélf Ares-zoon, en vorst
van de Bistonen. Niemand heeft zijn macht.
Keert hij zijn blik ter zee: geen eiland is
dat hem erinnren kan aan vréemd gezag;
keert hij zijn oog de landen toe: geen volk
dat door een keiïge aard de voren snijdt,
of slacht de zwijnen, of den wijn-rank bindt,
of meet van gulle granen zak aan zak:
of 't is zijn volk, en 't is zijn keiïge aard;
zijn zwijnen die, gekeeld, hem dienstbaar zijn;
en geene druiven, dan voor eigen wijn;
geen granen, dan voor 't brood dat straks doorgeurt
zijn vóorhof; - en geen vrouw die 't voorhoofd beurt
en, dankbaar, naar de vreed'ge heemlen staart,
daar ze in heur schoot het wichtje, héur-gebaard,
en dat ze van een helle liefde omklemt:
of zie, ze weet: het is den Heer bestemd...
En zelfs wat wonders in de zee gebeurt:
het trage bouwen van koralen boom
die tak aan tak de waetren star bebloedt;
't ontwaken van den perel, als een straal
van diepe zon hem zoent: een zware steen,
aan sterken streng gebonden, daalt ter diept;
en 't is eene eere, aan adem lang genoeg
te zijn, om op dien steen ten gronde toe
te duiken, en koraal als perel op
een hoogen arm in 't hooge licht gevoerd,
den Meester en zijn smaad'gen lach te biên,
- al stierft ge ervan...
Zoo was Diomedes,
de vorst op sterke beenen, sterk aan wil;
die, sterk aan vreugd, zich in zijn mantel wond
als in 't bewust-zijn van zijn macht: en voedt
de wildste paarden die ter aarde zijn
met ménschen-vleesch...
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- Toen kwam zijn stap aan 't naedren, en zijn vuist
was stampend aan de bekken. Brandend floot
een aêm het neus-gat door; maar 't beest bleef mak,
scheel-oogend slechts, en slikkend 't zoete bloed
dat aan het tand-vleesch zwol. Hij scheen tevreên;
door-sneed van harden duim de dunne huid
die duikt de rugge-graat; beneep den knie;
schopte aan de fijne koot; en scheen voldaan.
Zoo deed hij, beest aan beest. Geen enkel, dat
te roeren dorst, of toonen ongeduld;
want deze paarden hielden van het vleesch
des menschen, dat ze kochten bij geduld...
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Dan, met een ruk, die dieper sneed de spleet
des monds naar 't schichtig oor gerekt, ontbond
hij 't stel der paarden dat hem lief was om
zijn wreedheid en zijn makheid. En allang
was iedre keten rammelend gedaald;
allang was elke stramme nek gerecht
en voelde elk dier een rondre tonge vrij,
dat géen nog roeren dierf, of maar bewoog
de dubble ronding der gewelfde borst...
- Maar hij was jongstig, en hij gaf het woord:
‘Vooruit, mijn paarden!’ - En de jacht begon
uit veer'ge beenen, àl te lang geboeid
in wegend wachten; uit het romp-gezwoeg;
uit schoften, overstelpt van breeden lucht;
uit harde teenen, krouwend door het zand;
maar uit het oog vooral, waar bloed naar bloed,
en uit den bek, waar vleesch naar vleesch een drift
ontstak, die klaverend ze stelde en rechte, naar
den hemel, die een koopren hemel was.
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Tóen werd het een gejoel en daver-spel
van heete flanken onder staart-gezweep;
van breede halzen onder 't klotsend slaan
van klonterige manen; 't hol-geren
van uitgeschoten knie-boog, en 't gestamp
van de achter-pooten. Heel de lucht ontstelt
van gichlend hinniken en 't galmend slaan
der zwepe, die in hooge vuiste klemt
Diomedes, en barsch den avond scheurt
van striemen klank. Het wordt den jacht op buit,
de baren toe der onbeschaamde zee
die lijken voert; der schoone en geile zee;
der moeder die haar kindren voedt en worgt;
die elken ijver hare schatten borgt
en elken durf den laatsten slaap inwiegt;
die de eeuw'ge waarheid is en eeuwig liegt;
der zee, der zee, die onbewogen ligt
en grijnst en glim-lacht...
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II
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Want: en is de zee
gelijk een bok? Dées heeft een harden kop;
een huid die aan de breede ribben spant
en holt ten flanke; een dij, die, pezig, eindt
in platte voeten. Komt een meester nu,
en grijpt de hoornen die geweldig zijn,
en buigt de' onwil'gen kop, totdat de knoop
der wervlen aan den nek een klip bouwt, pal
als eene rots, en 't voor-hoofd wordt een vlak
onroerbaar, en een trillend-nijd'ge kin
gaat puilen, en aan beiden mond-hoek trekt
een grijnzende onwil tand en tand-vleesch bloot:
dán rimpelt boven 't huivren van den neus
vier-rimpelig de huid; bloed kleurt het wit
der starende oogen die niet rollen; ruig
rijst om den nek een krone harder haar;
en als een onweêr, rillend opgestaan
en woedend plóts, gaat door den scherpen baard,
die trilt eerst, maar in-eens aan 't bibbren slaat,
onrust-verwekkend. Want hij schoort, de bok,
den dubblen teen van zijn scherpe hoef;
een knuist groeit aan zijn knie; drievoudig rekt
de peez'ge spiere van zijn schouder; glad
gaat uit de golving van zijn zware vacht
een lage en schicht'ge kracht-priem naar den staart
die nijdig rijst; zijn buik staat hol en strak;
ten rugge rift de onwrikbaar-dubble kim
der heupe; en waar de hesp aan beide zij
gaat bonken - en van ijzer is haar vleesch -,
daar drukke heel 't geweld van twee, van drie,
van tien gezellen die, om kracht bekend,
het dier bedwingen willen, en hun dwang
eischt dat het ligg'; daar drukke heel hun kracht:
vergeefs zal al hun kracht en moeite zijn...
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Maar neen, maar neen! De zee, dees stugge zee,
deze onbedwingbre: en is ze, in 't vroeg gelaat
der zon, wanneer het vroeg gelaat der zon
bloost als 't ontwaken van een brooze schaamt
ter konen eener minnelijke maagd,
- en is de zee in 't klaetrend morgen-uur,
gelijk een kudde hinden?...
- Glans begleên
van ebbe zonne die ten mid-dag stuwt,
ligt een warande en ongeschonden dal
van licht-beschoven, schaâuw-beschoven gras,
traag deinend in een zuivere effenheid
uit paars 't verschieten van het lorke-bosch
dat, waar de Aprilsche luimen van 't seizoen
een onbeperkte kruine, boom aan boom,
hagelt vol goud, - een diepte toont, waar staan
al dichter, in hun leger viltig mos,
omkroesd van rijz'ge vare' en stekel-braam,
de schubb'ge stammen... Dáár, als, nieuwer zon
beveegd, het gras-dal lokt van zurkel-zuur,
van 't overdonsde blad der kille munt,
van malwen-zoet en bittre maldegeer,
van peterseel' anijs-begeurd, van 't rank
gewieg der purper-bloem'ge vitse, van
heilzame hemst, zoete malotte, en muur
die teêr is: dáar, wanneer haar bleekre blik
in schuiv'ge zonne een zerp en geurig maal
ziet - en haar rill'ge lip beweegt alreê, dáar staat plots, nek-gerecht, een grijze rij
ten bosch-zoom, (en haar borst is smal en wit,) daar naêrt een schicht'ge rij van hinden plots
'lijk de ingebogen lijne van een golf.
Zij naedren aan been-strammen, straffen draf;
haar hoef-teen, kleiner dan de hazel-noot,
schiet uit; haar been is als een neêr-geschoten pijl;
zooals een strak-gekromde bogen trilt
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en recht springt als de harde pees plots breekt:
zoo trilt en recht uit elken sprong haar lijf,
haar rilde lijf, vooruit gelijk een priem
uit peez'ge bille en schampende' achter-poot,
vooruít op schouder en den stempel-stamp
van 't dubbel voor-been... Trage wachten zij
al aarzlend. Dán gaat neigen nek aan nek;
een natte neus glijdt over sprietig kruid;
de schuine mond gaat knabblen... Maar gerucht
van 't minste blaadje wikklend op den wind,
zelfs nauw een vege schaduw over 't gras:
een niet-gezien, een ongehoord gebeur
maakt dat ze schichtig opzien, en hun draf
vlug schietend keert het veilig bosch-hout in...
Maar nieuwe geerte naar 't geproefde kruid
- de munte is kil, de zurkel zuur, en zoet
de malwe, - drijft ze weêr het gras-dal toe,
en weder naedren ze eene stonde...
Aldus
is 't gaan-en-keerend spel der kudde; aldus
de vroege zee in klaetrend morgen-licht...
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Maar neen, de zee, ze en is het leven niet
dat schrijdig schraagt zijn onwil, 'lijk een bok
die schraagt zijn onwil; neen, ze en is, de zee,
't nieuwsgierig schromen en de keer'ge vlucht,
de hankerige, schuchter-schoone vlucht
der golf-geregen reeën-rij. Want ze is,
de zee, de gluipig-aangeslopen stilt
van wolven...
- Want, van uit de wouden, waar
een nevel wuift, die ze in zijn vaalte hult
en volgt ze, en weeft zijn waas'ge wolle dicht
hun bende rond, en vaart met hun het woud
uit, en houdt saêm ze, en maakt ze onzichtbaar, - gaan
de wolven, en onhoorbaar is hun tred
die valt, veelvoudig, stil in de ijle stilt.
't Gespannen kussen aan hun teenen drukt
behoedzaam in den weeken bodem; lang
is de uitgestrekte poot aan iedren stap;
de langer-uitgelengde lenden, en
de vette nek die wiegelt, glooien; scherp
aan nijdig kin-bak spits de dubble neus:
dús, ongezien, verzwegen, adem-stom,
dus golft in waas'ge mist-wolk lang hun stoet...
En gij en hoort, en gij en ziet ze niet;
want doof gelijk de neêr-geplofte nacht
en blinder dan de nacht, - waar 't wintert, moe
na langen winter, en de grond is week
van droeven sneeuw in zoelen dooi-nacht, klam
van smooren en onroer'ge lucht, waar geen
wind-vlaggen slaan noch sterren brandend zijn; want doof en blind zijn beide u oog en oor.
Maar wáar ze naedren, plots aan u, (en nóg
zwijgt 't gluipend sluipen); waar ze aldus in-eens
staan aan uw scheen, en pal wacht heel de stoet
zonder éen roeren, zonder éen gerucht,
zonder éen balg die jaagt, éen staart die slaat,
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de pooten recht en zeker, hoog de kop, waar plots ze aan u staan, slaat een angst u aan.
Want plots ook zaagt ge, in bleeke ontsteltenis,
plots merktet ge oogen, binneweerts gekeerd,
blanke ooge-bollen zonder éen'gen blik,
ónkijkende oogen die langs binnen zien;
en eene wakheid, reeuwsch en walgens-warm
geurt óp uit hunne tong...
-- Aldus, o zee,
zijt gij gelijk een gluiperige tocht
van grauwe wolven in een wolk van mist.
Ik sta, en zie noch hoore u; maar gij zult,
- ik weet het, - waar ik nader, vóor mij staan
plots, warm en bleek. En kallem ziet gij me aan,
en nadert 'lijk een blinde door den nacht,
die rústig is wen hij geen dagen wacht...
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Maar ook (o mocht ge ontwaken uit den slaap
die binnen gulden draên uw luie droom
bindt, 'dat hij dure, - mocht ge ontwaken bij
zúlk over-schouwen, dat uw oogen bet
met schoonre werklijkheid dan wélken droom;)
maar ook, o troost: de zee is als dées wei...
- Gelijk oneindelijk-vloeiend opaal;
gelijk doorvaren, cierlijk, van den schijn
der groene zoden als van diepen vloed
en eigen-inn'ge strooming, dekt de smoor,
óndicht, maar sluier-lenig, de eedle wei.
Niets scheidt haar van den witten hemel, waar
het zilver-gele licht nog aarzelt, dan,
heel ver en nauw te zien, de blauwe lijn
der verre bosschen. Zóo, ónhuivrend, als
een maagd die nog te jong is 'dat haar leên
gaan huivren om haar maagdlijkheid: de wei,
in de ijle wijle van de opalen smoor...
Maar lengerhande komt een klaardre schijf,
een groote zilverling die geelt, het effen vlak
des doom'gen hemels traag en ongemerkt
doorschijnen. En het is de zon. En zie:
sliertig gescheurd en log-verroerend, pakt
de nevel saêm zich; 't melkig-schoon opaal
opent op neersch smaragd; de weide ontdekt
de strekkend-rechte wijdte heurer vlakt.
En plots ontbloeien, reuzig, vlek aan vlek,
de logge koeie-lijven in het gras,
de blinkend-witte koeien; en de zon,
die kerft de smooren door, wekt dier aan dier;
en traag ziet g', hoe het breed-gehoornde hoofd
rijst, met wak oog, naar waar de zonne rijst,
en hoe de mond, die kwijlt, een eerste beet
kauwt van het gras vol teêr gebloemt en kruid.
Aldus, o zee, die keert van luim, en wreed
kunt zijn, maar zoeter dan een kind
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dat zijne moeder aait; - aldus, o zee
gelijk een stugge bok, maar 'lijk een heir
van hinden, of gelijk 't geniepig doen
van wolve': aldus, o zee, zijt gij het liefste mij,
wanneer ge ontwaakt gelijk een schoone wei,
terwijl de zon de waaz'ge neevlen scheurt;
en uit den slaap het logge voorhoofd beurt
en recht ten hemelen heur hoornen-paar
de koe die kauwt een eerste beet, nog slapens-zwaar.
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En zie: aan zee, van uit dees zee, van uit
de diepten die bij nieuwen morgen steeds
een nieuwen einder toont aan kleur der zee,
aan 't wisslen, dreigen en verdwijnen van
zwart klippen-rif en keer'gen zonne-brand
om 't blokkig beeld waarin elk eiland bonkt;
- van uit de zee, die rees, steeds nieuwe hoogt,
die rees, steeds nieuwe laagte toe, daar rees
de azuren boot van Heraklès...
- Hij stond,
de Held, hij stond sinds dagen, (en de nacht
alleen ontbond herdenken en den straal
van drift die priemde uit iedren schouder naar
zijn plots-verhitte leên, aldaar hij dacht
't herdenken, daad aan daad); hij stond ten boeg
als iedren morgen, dézen morgen. En hij zag,
onziende, deze zee.
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En deze zee,
verloren nog in smooren, waar de gloor
der geel'ge zon in draalde, lijk een kraal
van bleeker peerlemoer onroerend ligt
in dieper-toon'ge schaal van peerlemoer:
zoo was dees zee, van geene scheidens-lijn
ontwazemd aan den schemer-hemel, naakt
en kuisch in 't sluier-deinen van den smoor.
- En, waar geen einder hem met wrange hoop
op nieuwen durf en, wéêr, noodwendigheid
van laag gezwoeg, ellendig-maklijk, dat
móest einden op een zéekren zegepraal,
bedreigde, (ach, éens verwonnen zijn!) - zoo stond
de Held, en dacht 't herdenken, en de straal
van drift ging priemend weêr van uit zijn nek
naar zijne plots-verhitte leden, klam
van morgen-dauw, en blauw aan bronzen huid.
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Hij stond. Daar was gedreig van stilte in hem...
Hij stond, de ruige, roode hand geklemd
aan vingren 'lijk de wortels van den pijn
die, in het korrlig-mulle duin-zand bloot,
vatten een diepere aarde in hunnen greep,
- geklemd, strak, om den klauw-poot van den leeuw,
der leeuwen-huid die langs de lenden hing
en schravend eene wreede omarming lei
vier-hakig aan zijn schouderen. Hij stond,
alover 't hoofd de harde gaping van
den leeuwen-muil, gesperd van oogen, spits
aan beide zij van ooren, en de neus
zwart op het voorhoofd van den held, dat wit
toonde de leeuwen-tanden. En 't gelaat,
onder de kille glinstring van 't gebit,
in 't rosse duistren van den pels, was breed
en rood, en toe gelijk een dooden-huis.
Hij stond, onroerend. Blauwend was het hemd
dat daalde hem ten knie, over de borst
die deinde, rustig, en den hollen buik
die slonk onder het hooge ribben-stel
en 't snoer dat hem de heup bond. En dit hemd
woef hem Athena, de getrouwe; want
hoe vaak had zij geholpen toen de moed
hem faalde, of wrang vertwijflen hem beving,
of - wreeder - opstand in zijn binnenst woei
tegen Eurustheus; maar zíj was hem na,
goot hem én kracht én zekerheid, als wijn
met sterke kruiden; suste hem, gelijk
een moeder sust haar man-geworden zoon;
en toen waren haar woorden niet als wijn,
maar als de bronnen die ze, zeekren dag
van hope- en nuttelooze moeheid, sloeg
uit de aarde, 'dat hij bade in 't warme bad

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

128
van deze waetren: zíj was 't, die dit hemd
hem woef, gespannen aan zijn breede borst
en strekkend aan de knieën, die een schelp
waren aan beide beenen, boven 't staan
en 't rillen van de kuiten, naakt en hard;
- zooals hij stond, recht, aan den platten plecht
van zijn azuren schip, het donkre hoofd
op 't strekken van den nek; zijne éene hand
om 't haken van den leeuwen-klauw; de vuist
der andere om den schrikkelijken knots
die rustte in zijn gerustheid, maar gedwee
kon kloppen, rustelóos...

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

129
Hij dacht. En zijn gedachten waren als
een boom. Ze waren als een perelaar
die, - in 't seizoen dat wervelt warrel-wind
door zotte zon die koel nog is, maar scherp, effen geleid staat aan een witten muur,
de taaie takken evenwijdig, kort
de stam, en veilig zijne stevigheid.
En hij draagt knoppen, die ge merkt te zijn
van onderscheiden aard; want waar deze éen
scherp is, en vast ineen-gerold, en dun:
zijn andre bol, die staêg-aan zwellen, zwaar
van sappen, en gebult van een geweld
dat werkt langs binnen, en ze onrustig toont,
en recht ze, en keert ze naar het licht, en doet
dat zij naar voren dringen, boven-uit
die dunne scherpe. En de eene zijn 't geblaêrt;
zij zijn het loover dat geen werk en heeft
dan lucht te drinken en een open vlak
aan 't licht te biên; maar de andre zijn de vrucht
die 't eêlst is van den boom, en voedt, en laaft:
- zóo waren, onderscheiden in hun aard,
en vele, de gedachten in het brein
van Heraklès...
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- En daar hij stond, daar stond de dag om hem.
Hij rees om hem uit dampen, die de zon
zoog uit de zee en dook de horizon
met smooren, die den ochtend kleeden; maar
het middag-uur priemt elke smoor-wolk door;
de zee wordt donker en de hemel licht;
er wast gestreef van strooming en van wind;
voor goed breekt teêre omarming, die de nacht
bond aan den ochtend, door den slaap heen, naar
het uur van scheiden, wrangheid-vol en zoet
van weemoed, waarop scheiden lucht en zee...
Zoo rees de dag. En deze dag en was
niet onder dezen die 'lijk bloemen zijn:
zij vouwen hunnen blaadjes open aan
den eersten zoen der zon, toonen een hart
van goud aan 't effen-gouden zon-gelaat
op 't rust-uur van den middag; en op 't uur
dat kallem purpert aan de Wester-kim,
ontblaêrd reeds, worden vrucht zij; - deze dag
en was geen dag die 'lijk een bloem zou zijn...
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Een witte blokking werd de doove dag.
Gescheiden nauw van reten heller licht,
hieven als blanke rotsen, tot een muur
geheschen aan een effner vlak dat glad
en glansloos stond, de wolken, die men nauw
kon noemen wolken, want zij waren één
zooals een muur één is in 't ramen-stel
der steenen. Heimlijk opgebouwd, verscheen
hun blanke rijzing aan den blik. En angst
was plots wien 't zag, want een geniepigheid
was in de stomme bleekheid van die lucht
die niet verroerde, en als de kalken wand
was van een eindeloos gevang. - Zoo klom
de dag om Heraklès, die 't niet en zag,
die stond, en dacht, en roerloos was... En uur
aan uur bleef onverroerd de wolken-muur,
tot op de stonde dat verkeerde 't licht
in diepre verwe. Toen werd reet aan reet,
in 't barsten van de blokking, feller; ros
schoot als een pijl een dunne straal, die brak
op 't schervlend vlak der lustelooze zee,
tusschen twee pakken grauwend wit; een scheur
scheidde de massa, die plots blakend stond
van rood en paars en 't vreemde glijden van
een groenige aaiïng. En 't was avond, plots.
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Daar stond nu de avond aan de rosse zee,
de vale zee, de logge looden zee
die 't zwalpend-zware water klotsen liet
naar 't grauwe strand, en 't weêre haalde, en 't weêr
liet naedren, loom en lam, met lui geluid,
egaal in mate, en moede, en onverpoosd
aldoor maar voort heur onverschillig gaan
en keeren, gladde baar op baar
in 't rijzen, vlak verglijden in 't vervloên...
En de avond-lucht, alover deze zee
gelijk een muur, uit rotsen opgebouwd,
doorblikkerd en doorvlamd van ertsen, zaalw
en rood van bonken opgeblokt bazalt,
doorribd van flitsend koper, blinkend-zwart
van schilfer-kolen, effen-bleek van tin:
zóó dreigde, alover deze zoele zee,
thans 't over-hellen van de onweêr'ge lucht,
waar, pal als blokken onbehouwen steen,
de wolken, roetig grauw, ineens belicht
van scheuren roode zon, geniepig blank
van stillen weêrschijn uit de lage zee,
- alwaar der wolken stond de rotsen-muur...
Zóo lag de zee, dien avond, en de lucht
waar 't zware broeden van den heeten dag
binnen een burcht van wolken, koppig-loom
de zwellende geboorte en brallen groei
en 't barstend razen van een onweêr kweekt...
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- In dezen avond stond Heraklès. Maar
gelijk een schutter stond Heraklès plots;
een schutter die, het smalle hoofd gerecht
op 't spannen van de pezen aan den hals
die pijn haast doet van 't spannen en wordt hard
en droog; de buik gehold om 't dieper hol
des navels als een welv'ge drink-nap, waar
de borst naar voren dringt en rib aan rib
toont, strak als snoeren, tot bij 't dubble vlak,
- dat onbeweeg'lijk blijft wijl ademloos
een wijle, - waar de borst is dubbel vlekkend;
en strak de beenen en hun rijzig stel
van spoel'ge spieren op den smallen knie;
en tweelings-wijs, de harde kuiten; en
de wreef die welft, recht aan een harden grond,
want op de teene' alléen rust heel het lijf;
- gelijk een schutter die den boge spant,
een arm strak uít, waarvan de knoest'ge vuist
het hout omvat; en de andere arrem hoeks
die trekt de peze: 'lijk een schutter die
de punt recht van zijn pijl op 't verre doel:
zoo stond plots Heraklès, het oog gerecht,
gelijk het zwarte punt eens scherpen pijls,
op 't doel, aan hem gerezen.
-Want hij zág.
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Loomer dan lood, lood-kleurig, en als lood
door-solferd van weêrglanzen, geel en rood;
door-schilferd van gestarde schichten staal
en zilver, en bekroond van koopren nok
die zweette in geulen zuur-groen gif, stond pal
en hoog in zijn vier torens, de oude burcht,
dees harde burcht van log bazalt en van
't gestold metaal dat blok aan rots-blok bond
bij geuten ziedend mengsel, - deze burcht,
deze oogenlooze Diomedes-burcht.
Want zijne logheid heerschte als oogenloos;
raam-gaten zag de buiten-muur, noch spleet
dan die venijnig loerde en loenschte, schaarsch
en onbemerkt, waar muur aan muur zich haakt,
hoeks, in den winkel van een zwarten hoek.
De lucht was als een klaardere ijlte alom
zijn bonkig en zijn blind-geruste staan.
Geen wind dorst botsen aan zijn muur, maar zoog
om zijn gevaart, dat bleef onaangeroerd.
En raasde een ontij en 't vervaarlijk slaan
der bralle orkanen: op zijn stapeling
van rotsen, waar vergeefs de branding beet,
rees doof de burcht, de Diomedes-burcht,
rees doof en blind in looden roerloosheid,
trots dood en leven, voor alle eeuwigheid.
- En zóo zag Heraklès dees burcht, en plots
stond hij gelijk een schutter...
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En aan het strand dat grijsde zag hij ook
de paarden thans...
- Uit zweep-gestriem gekletst
dat schreef een cirkel klank aan de einders, stoof
hun draf aan uitgeschoten hoeven straalsgewijs de ronde lijne toe der zee.
Een vreugde die gelijk een woede was
brandde het wit van hunne blikken rood;
schoot door het rugge-jucht; ging trillen aan
de koten; droogde plots hun tong, die hing
scheef uit een muil welke, als gescheurd, niet sloot
en toonde groote tanden. Hijgend snoof,
gesperd, hun neus een ademlooze lucht
bij 't draven...
Tot ze opeens, als op bevel,
samen en zonder éen gebaar hun jacht
staken, en blijven staan op stijven poot.
De bek sluit, en zij zwelgen. 't Oog gaat toe,
gaat weder open op een loenschen blik,
gaat weder onder bleeke wimpers toe.
De neus durft niet te roeren. Een geril
doorsiddert heel het lichaam, dat van zweet
in beken vocht staat. - Weder striemt de zweep;
de lach van Diomedes schatert. Maar
ze en roeren, zijne paarden, want ineens
en zijn ze langer zíjne paarden weer.
Want weder roken zoete lijken zij;
en weten dat zij schriklijk eten gaan...
- En dit had Heraklès gezien...
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Want weder was, aan 't goed-geregeld uur,
was Diomedes zijn kaemren uit.
En zie: en was zijn wezen niet een feest,
en was het tevens dreigen, donker-toe,
eens onheils, waar hij trad: hij, Diomedes?
- Want uit zijn kaemren trad hij weêr aan 't licht;
van uit zijn broei'ge kaemren, waar de dag
zijn warmte dook, moede, onverwaaid, in 't rood
en wolle-dicht behangsel, fel en zwaar,
- van uit zijn roode kaemren, waar de zon
bloedde aan elk raam als aan een open wond
gemokerd in de wand, bloedde voor 't laatst
een loggre klaarte door het avond-uur.
Zoo, Diomedes trad zijn kaemren uit.
Fel bloeide zijn ontzaglijke gestalt,
fel-baeklend zijn gestalt, maar bleek en mat
bij beurte, naar zijn hellemende stap
op bronzen zole trad elk venster-raam
voorbij, of waar een muur-pand, dicht van wol
en donker, scheidde raam van raam: zoo was
zijn aangezicht een vier'ge lach, om plots
een donkre wrokkigheid te zijn, en weêr
bij beurt zijn heele wezen als een feest,
en als het dreigement, angst-wekkend, van
een onheil...
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Zwaar galmde dan, de lange gangen door,
de lage kluis voorbij, waar vrouw en slaaf
woef linnen, kleurde wol of sneed het kleed
voor feest-maal, goden-dienst of gullen jacht,
- zwaar galmde, rustig-zeker, stap aan stap
over 't gewelf der holle keldren, waar
de kilte heerscht, welke ernstig maakt en bleek.
Hij trad, en hief zijn voeten stap aan stap;
zij vielen met bewustheid. IJzig schreef
zijn ijzren staf in 't marmer kras aan kras,
aldaar hij, aan 't plaveisel olie-klaar,
schreed, en bij 't schrijden meldde aan elken tred
zijn naedren bij de schampen vuurs, gestampt
uit de ijzren staf, of bij zijn ijzens-wreed gekras.
Zoo trad hij, zijne roode zalen uit,
de lange en koele gangen door, aldaar
geen licht is.
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En duister wies daar aan zijn aangezicht:
een vaalheid, veeg en lichtloos, waar alleen
leefde de klaarte in van het oogen-paar;
van het voorzichtig oog dat tuurde, en blonk
uit donkre blikken en hun wak beweeg
naar links en rechts, dat wijlde soms, om plots
te draaien en een dubbel lichtje in 't eng
kanaal der gangen aan te steken. En alleen
dit dubbel lichtje waakte aan leven hier,
tenzij de genster, die het donker brak
om ijlings weêr te zwichten, van 't gebit
dat glinsterde als hij dacht een blij gedacht,
of van een ring, of van 't bewegen, plots,
der goudene juweelen, boven 't kleed
dat donker was, en zwaar in langen plooi
hing, moede en van geen schitteringen. Want
hij ging het duister door, Diomedes,
zijn schreên verhaastend, en zijn adem vlug,
want heel zijn wezen smachtte naar het licht.
- Zóó trad hij zijne kaemren uit, naar 't licht.
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En daar verscheen hij, plots, in 't straffer licht,
zuigend de deur aan van de gangen, breed
opgolvend uit de deur der gangen. Stil
was 't licht, en vreemd van onbewogenheid.
Want beet het in zijn oog een priem'ge klaart;
beet aan zijn lip een felle schroeiïng van
het pas-bestaande, het nauw-geäêmde licht:
de hemel was een muur, een rotsen-muur,
roerloos een rotsen-muur, waar schichtig soms
een flits van koper rossen gloed aan leî,
of eene groenige aaiïng, sluier-licht
gleed, weêrglans van een ongekende klaart,
boven de loome en lamme zee, die lui
geluidde, en zwart was, en ineens heel bleek.
- Hij, Diomedes, stond nu in dat licht,
gedoofd in-eens èn blikken èn gebit,
dood der juweelen glinster aan het kleed
dat rijk als wijn werd; - Diomedes stond,
ter zwarte poort een rustige gestalt,
waar 't roest van 't aangezicht op-helderde, en
het roest des baards ging tanen...
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Stilte was zoo stil,
dat hij het dubble welven van zijn borst
hoorde adem-halen, adem-halen zág,
en angstig voelde hoe het adem-haalde...
En aan dien adem was het, of de zee
bewoog, welfde aan gezwollen baar op baar,
zonk weêr tot kruipende effenheid, en bol
weêr zwol. Dolfijnen-rond, glooide de rug
van 't water menig-voud; slonk moe dan, 'lijk
een wind-leêg zeil; rees als een weduw-zucht;
ging weêr zich diepen 'lijk het hollen is
van eene vrouwe-kele, waar de hals
lijnt uít in 't schoudren-paar: zóo lag de zee
en aêmde, lastig... En waar lucht wies als
een doove muur van harden steen die stond
onroerend: Diomedes was 't, alsof
elk nieuwe teug, gezogen aan het licht,
traag overhellen deed den loomen muur,
en elk uit-aedmen weêr hem deinzen deed.
Hij ademde. En de lucht was aedmend, en
de zee was aedmend van zijn zwaren adem.

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

144
Maar niet en duurde een al te vreemde rust.
Kon duren dit? Was hij een lévend man,
een levend vórst, en zou van geen bevel,
of 't wel-gevallen van zijn lach, de lucht
geen teeken kennen? Kon een stilte zijn
die niet van zijn gebaar doorwenteld wierd,
noch van zijn stemme trilde?...
- En slaakte toen
een lach zijn onverwachte en zotte keel,
zijn roode en open keel, zijn reeuwsche keel
die barstte door de lucht. En deze zong
lang huivrend na, gelijk een plotse barst
blijft zinder-zingen in een dun kristal.
En trap aan trap dan, den granieten trap
áf van zijn burcht, die leidde naar het strand,
tot waar het zand is krissend aan den voet,
trad hij de treên beneden van zijn burcht;
schrijvend zijn staf van ijzer elke treê,
tot waar hij plots diep in den kiezel schoot...
- Zoo trad Diomedes, aan zware zool,
met loomre beenen door de zavel-diept,
naar zijne stallen, en het paarden-stel.
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- Nu was het 't uur, dat weêr de zee vervloot.
Want dubbel is de zee: zij schilfer-glijdt
aan dunne lagen water naar het strand,
die leggen over-éen, en rijzend, laag
aan laag van vlakke, fijn-beschuimde, raggerafelde ebbe-rijen aan het zand
dat week wordt. Tot het tij aan 't zwellen gaat;
gaat gulzig zwelgen; haastig groeit en stuwt;
van golven zwaar staat; en geen breidel kent
in 't stijgend steigren.
Maar er is het uur,
dat zakt in-éen het steigren van de zee.
Een moeheid komt de waetren over, en,
de kopp'ge loomt van naedre nacht. De zwaart
der waetren wijkt. De onstuim'ge drift verglijdt.
Er is een wachten, stom en luistrend. En
dan gaan de baren weêr aan 't wijken, éen
voor éen de schilfer-dunne waetren weêr
weg van elkander, weg-geschoven, weg
in 't maffe, vlak-gestreken zeeën-vlak.
Het zand ligt naakt, al draagt het, vroom en schoon,
de teekening van elke water-scheut.
Het zand is naakt en wepel. 't Is het uur
dat weêr de zee vervloot...
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- Och neen: niet naakt en bleef het zand...
De zee,
geniepig in haar breedste jongstigheid,
blij-dreunend in heur joel, is slecht en valsch.
Zij rijst, zij voert heur menigvoud'gen lach
de landen tegen; van heur sterken pols
die meet aan slag en weêr-slag 't gaan en staan
en het weêr-staan van aarde en lucht, van boom
en rots, en van de werken die der menschen zijn,
huivert in blijdschap en in vrees 't heelal,
huivert 't bewust-zijn van het juist getal
en van de mate. Ze is de mate zelf;
ze regelt heel het leven... Maar de dood
rolt in heur flanken, en zij baart den dood.
Zij baart den dood. En waar ze, zijig, wijkt,
- en 't avond-uur moog' schoon en maagdlijk zijn, laat ze de vreesdij ke erinnring na
van lijken, die ze rollend wentlen liet
naar 't strand, en 't weeke bedde van het zand.
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Niet naakt en bleef het zand...
En 't paarden-stel,
ontbonden van zijn keetnen en zijn krocht
bij Diomedes en zijn luiden lach,
had, aan een langen nek, met loenschen blik
en krullen van een huivren neus, geraên
dat het niet naakt bleef... En, aan schrappe hoef
teenlings genaderd, snoof 't den reuk der lijken op.
Het aarzelde. En de nek boog bak-waarts. Traag
roerden de knieën der voor-pooten. Traag
de kop, die schudde... Maar begeerte zwol
hun tonge weêr die kende, dik en vol,
de smaak van 't bloed. - Hun oog rolt binnenwaarts.
Een schudden priemt den buik door, en 't geril
is pijnlijk-wreed dat schiet door hunne scheen...
Zij naedren, stap voor stap... Hoe rustig is
de lucht... Zij naedren, nek vooruit. Zij staan.
Walg en begeerte slaat hun neus-gat aan.
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- Zij lagen beiden, man en vrouw, en wat
is tusschen beiden: 't kind, van hunne min
gewonnen, en van hunne zorg gekweekt.
Zij lagen, grauw, en van de kleur des zands
dat grauw was, aangespoeld op tij der zee,
uit verre reis ten strand hier aangezwalpt;
waar 't holle schip, vervold van golven, zwolg
de kolken ín, die 't zogen, en verliet
in rosse' orkaan-nacht man en vrouw en kind,
wier schrik zocht redding, eerst, in de eigen kracht
die sloeg de waetren van het laatst geweld
des levens, en van naderende stuip
des doods; en toen ging falen kracht, en schrik
werd moedeloosheid, wonden in
een strengeling van hopelooze min
man, vrouw en kind hun leden in elkaêr...
Zoo dreef ze nader, zoo verdreef ze opnieuw
het tij op mate en gang van ebbe en vloed;
tot de eindlijke avond en het moede zog
dat àanvlood, wijlde en weiflend loomde, log
van looden avond en van looden wind,
ze naliet, vader, moeder en hun kind.
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Zij lagen, grauw en van de kleur des zands
dat grauw was in den avond, leie-glad
en glanzend lijk een lei-blad, korrel-fijn
van glanzen... Bol-gezwollen lagen zij
aan de in elkaêr-geslagen bleeke leên,
de vrouw heur armen om den man, het kind
zijn teedere armkens hakend om de vrouw,
de man ze omarmend in éen vasten greep
aan beider lenden. Maar een afschuw wrong
zijn mond, en wendde aan andre zij zijn hoofd.
Zijn oog was toegenepen, waar het oog
der vrouw wijd-open glariede, en het grootgezwollen kogel-hoofd van 't kindjen hong
gespannen tusschen beider borst. Zoo had
de dood ze machteloos gelegd, hun kind
het eerst getroffen in zijn week bestaan;
de vrouwe dán, vergeefs om mannen-hulp
geroepen; en de man, wien zelf de kilt
steef de aedren in de beenen en ten nek,
het laatste, daar hij wendde in afschuw 't hoofd
van zijn gestorven lieven...
En aldus
lagen zij dáar ten strande, waar het wier
was slingrend om hun leden, en ze omwond...
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- Maar weder riep, in vreugd die woede leek,
en buldrend dat het helmde, kort maar woest,
vorst Diomedes ‘Ei! mijn paarden!’, en
zijn zweep doorzong de zinderende lucht.
Toen ging voorzichtig en uit langen poot
hun naedren, aarzlend, waar daar lagen, man
en vrouw en kind, binnen een water-kring.
Vijf paarden, gingen zij, hun schicht'ge blik
vol bloed, hun kwijl'ge sidder-bek vol bloed;
bij iedren stap een vaste kegge slaand
in 't wakke zand; nieuwsgierig maar beducht;
vol geerte en vol ontzag den nek gelengd;
en 't huivren van den neus vol lust en vrees.
Maar toen ze kwamen waar de strengeling
der lijken leek te leven in den dood,
toen ging 't gehinnik óp van Sarkobroos,
toen ging 't gehinnik óp der andre vier.
Vijfvoudig viel de snuffelende muil,
vijfvoudig 't bleeke puilen van het stel
der tanden. En in lange beken liep
aldra het lijmig vocht uit reet'ge wond
en bleeke scheure, waar de tand sloeg, reepte of beet.
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En éenmaal in den mond den smaak van vleesch,
- van 't lamme, doode vleesch dat, pekel-week,
beet hunne lippen en het tand-vleesch van
een ál te malsche reeuwschheid, - slokte in hen
een holle gulzigheid. Zij slikten wreed
aan ál te groote brokken, zóo, dat 't oog
naar binnen draaide, en hunne tonge zwol
naar buiten, en het nek-jucht vlug bewoog.
IJverig aten zij, naijvrig elk
op de' andre, met een loenschen blik
volgend 't verslindend slingren van den bek
der andere aan de maffe, naakte leên
die hongen waar de kneep der tanden hief
ze, en neder-ploften waar ze, ontvleescht tot op
het been, van tusschen 't kinne-bakken vielen...
Vorst Diomedes' paarden aten, woest.
Zij aten. En zoo sleurden lid aan lid
de lijken stuk zij. En waar elk zijn been,
zijn arm, of 't los-gewroetë ingewand
stap-voetend heen-droeg, achterdochtend, naar
de veil'ge spijs-plaats, waar geen gulzigheid
jaloersch ze naging, noch een gunst'ge rust
gestoord werd voor ná-proevend kauwen, als
de spijze was genuttigd: daar stond, pal,
hij, Diomedes, rossen avond in,
die toezag, wel-gevallig, en in zich
een vreugd gevoelde, die geen mensch en kent.
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Hij stond. En weder was de trots in hem
dat hij een vreugde in zich te wekken wist
zóo als geen ander mensch ze kende...
-Ver
als naar de punten van een ruime ster
die ongezien zich hadde al-over 't strand
gestrekt, zag hij traag-voetig zijne paarden gaan.
Hij zag ze zorgzaam omzien; hoe ze dan,
verzadigd de'eersten honger, elk zijn brok
gezapig aten, kluivend reep aan reep
van knook aan knook, en knauwend elken knook
in 't schuine bakkes. En hij zag daarna
hoe ploffend elke logge paarde-romp,
gestrekt de dunne pooten, zonk ten grond;
hoe drie-maal 't hoofd nog hief, en 't wimper-wit
bewoog al-over een slaap-gragen blik;
hij zag hoe zijne paarden, zat van vleesch,
hoe zijne paarden, zat van menschen-vleesch,
vielen van slaap. En weder zou zijn lach
gaan schallen, en reeds hief zijn donkre vuist
de zweep, die ze aan de rust ontrukken moest,
en drijven naar den zwarten stal het stel
der logge, norsche en huiverende beesten,
- toen plots de lucht ontstelde van een kreet
die scheurde zee en hemel...
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't Was of plots
over een stad van lage menschen zonk
in-éen hun gansche stad, al-waar ze in rust
genoten slaap. - Maar ijlings kraakt het dak;
de muren schuinen onder eene vracht
welke, onbekend, te vreeselijker maakt
de inéens gewekte menschen en hun angst.
En boven hunne huizen voelen z' hoe
de torens wankle'. En boven torens uit
voelen z' hoe, in den nacht, de koepel van
een steenen lucht in logge brokken breekt...
- Eerst is een stilte, die hun oog verbleekt
en snoert de kelen. Maar ze en duurt. Want, waar
staat klaar in hun gelaat het bral gevaar,
barst uit 't verhelderd brein, barst uit hun lijf,
barst uit hun schrik, aan leên en blikken stijf,
uit heel de stad den duizendvoud'gen kreet
van wie niet sterven wil en zich te sterven weet.

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

160
Aldus de kreet, die heel het ruim ontstelt,
de hemel, en de zee...
- 't Is Heraklès.
Van uit de diept der zee, van op het plecht
van zijn azuren boot heeft hij 't gezien,
heeft hij het nijdig-razerige maal,
heeft hij het wreede en stille maal gezien.
En hij, die in den weemoed van zijn strijd,
minachtend neêrzag, uit een ochtend-vert,
op dezen burcht die hij verwinnen zou,
en ach! zoo zéker te verwinnen was:
thans greep een woede aan zijn gezwollen nek.
Thans, in den opgeblokten avond, doof
om deze snoeverige slachting, dat
zijn boot aan 't naedren was, en beter zag
zijn blik het snood bestaan van dezen vorst,
die al te brallend over bevend volk
beval, en voedde een stel van paarden met
het vleesch van menschen, - waar thans onder 't oog
hem viel 't geweldig-goddeloos bedrijf,
thans dreef hij met éen stoot des krommen booms,
zijn bodem naar den oever, waar hij vast
gaat zitten in de zanden. En hij springt,
Heraklès springt ten oever, en zijn stem
doet heel het ruim, doet zee en hemel duizlen.
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- Plots breekt 't gebaar in Diomedes' hand,
en zijn geluid, en zijn gestalte keert.
En zie: tegen de lucht die feller glanst
van koper, in een gloed van groen en goud,
roert zijne beenen, breedt bij elken stap
nu rechts dan links zijn dubble borst, verschudt
de zware lokken onder 't leeuwen-hoofd,
Heraklès, aldoor nader. En zijn neus
blaast huivering weldra met bleekheid aan
't gelaat van Diomedes; 't scherpe wit
van zijne tanden blinkt, terwijl zijn oog
is star, en zwart, en wit. - En schrik bevangt
vorst Diomedes, die zijn aanzicht keert,
zoekt zijne paarden, wentelt de arrem in
een mantel-slip, verbergt zijn ijzren staf
in 't luie vallen van den mantel-plooi...
Doch waar weldra Heraklès vlak aan hem
blijft staan, en ernstig eerst, tháns grinnikt: dan
vat nieuwen moed vorst Diomedes. En
weêr opent op zijn borst hij 't mantel-schut;
weêr knelt zijn vuist om den gestaalden staf;
weêr rijst ter linker-vuist de felle zweep;
en weder klinkt, hoe valsch hij klink', zijn lach.
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En met een stem, die aarzelt eerst, maar vast
gaat klinken bij 't gehoor van eigen klank,
spreekt hij Heraklès toe: 'Wie zijt ge, gij?
Kent gij dan Diomedes niet, ik, die de vorst
ben der Bistonen? Volg aan dezen staf
het wijzen, waar hij aan vijf punten wijlt,
het wijzen van vijf paarden. Ziet ge hoe
ze staan op straffen voorpoot, strak van nek?
Zij eten ménschen-vleesch. En weet, o mensch,
al was hun maal van avond smakelijk
en overvloedig: nimmer is verzaad
hun honger zóo, dat ze aan het weeke lijk
niet gaarne als toespijs voegen 't lillend vleesch
van wien nog sterven moét, al was het ook
van hunne harde beten, en den stamp
van hunne hoef... Zijt gij dan 't leven moe,
o stervling, die u kleedt in leeuwen-huid,
en meent van uwe leeuwen-huid mij schrik
op 't lijf te jagen, dat ge aldus me naêrt,
en snuift bij neuze, en snoeft, zij 't sprakeloos?...
Of zoo, bij Zeus, geen sterveling gij waart;
zoo waarlijk ge onder dezen zijt, wien 't lust,
god, voor 't genoege' in schijn eens mensch te zijn:
denkt gij dan, pocher, dat niet liever nog
dan menschen-vleesch dees kuite en dezen nek
- zij zijn waarachtig flink, - de magen van
mijn paarden welkom zouden zijn?... En zelfs
al waart ge Held Heraklès...'
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- Langer niet
en duldt Heraklès zulke snoev'ge taal.
Weêr dreunt de lucht van zijnen kreet. Zijn knots
zwaait driemaal door de zoem'ge lucht, die zoeft.
En - tháns begrijpt vorst Diomedes. Nauw
heeft hij den tijd te roepen: ‘Heu! Eiai!
Te mij, mijn paarden!’ en te dekken met
het bloed zijns mantels 't plots verveegd gelaat,
of reeds is bloed 't gelaat in 't mantel-kleed.
Tot driemaal ploft de knots op 't hoofd hem; driemaal 't lichaam lager zinkt: ter eelt'ge knie;
ten elleboog; en eindlijk in het zand
het lompe hoofd. En waar Heraklès zucht,
en leêgt van woede zijne longen, trekt
de stuip aan Diomedes' leden, en
zijgt eindelijk geheel zijn lichaam neêr.
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- Een wondre geerte had de kring verengd
waarin de paarden naêdren kwamen om
het vreemd gevecht en 't stuiken van hun heer.
En sprak toen deze paarden Heraklès,
sprak Heraklès de schuwe paarden toe:
‘Ik moest, nog vóor ge schendet ander lijk,
u dooden met dees zelfden knots. Maar hier
is spijs voor u, o paarden, koninklijk.
Komaan, en vreet: dees is een brokke, u waard.
Nooit at ge beter, wis, en verscher kreng.
Eet dan, vooruit!...’
En of een woede, nooit
gekend, z' had aangegrepen, snoven ze op
het doode lichaam van hun meester los.
En 't werd een wroeten in den hollen buik;
een brekend stampen, onder twintigvoud
een harden teen, van ribbe en dij en hoofd;
een gulzig zwelgen, een geweld'ge jacht
van razend-heeten honger om een prooi!...
- Maar toen rees walg in Heraklès. En stil
is hij hun zorgloos-vratig maal genaêrd.
En éen voor éen trof ieder paard zijn knots
midde' in de sterre die om 't voorhoofd draait.
En éen voor éen zijn zij gevallen op
't geschonden rif hun meesters...
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- Toen was de nacht gekomen. Of de Daad
gezuiverd had 't Heelal, was schóon de nacht.
En Heraklès ging weêr zijn bodem toe,
de azuren boot, waarop zijn aardsch bestaan
hem voeren moest naar telkens nieuwe daad,
en telkens weêr deze ijlte in zijn borst
moest hollen... Trage ging zijn stap. Was moe
deze arrem? Neen, hij was niet moe... Was blij
dit hart? Kon blij nog zijn dit hart?...
- En Heraklès was niet gelukkig, toen
ten voor-plecht weêr hij zat en zuchtte. Want
hij wist dat morgen weêr hij reizen ging
naar eendere ijlte...

Blankenbergen, 1911
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De terug-tocht
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o Gij, die eens dit woord vernemen moogt;
die dit mijn woord ten boôm bezinken laat
aldaar het zaad ontkiemt, dat wordt de bloem
van uw gedachte, (en ze is de geur die rijst
aldaar ge treedt, en van uw wezen kleedt,
van uw gevoelen en uw weten kleedt,
de wegen van uw leven); - vrienden, gij,
die dit zult lezen, en den hart-klop hoort
die zacht of angstig hamert in mijn woord;
gij, die me leest, en in den hand-palm voelt
hoe van mijn zang u vromer 't voorhoofd zoelt;
en voelt uw lippen drooger, en 't gehijg
drooger van uwe keel, wanneer ik zwijg:
vrienden, ik weet, nóg zult gij hongrend zijn
na de arme spijzen van dit vreemd festijn;
gij zult niet rijker zijn ten zoldre, van
den schaarschen kern die bléef ten wuiv'gen wan;
maar word' de spijs u warrem bloed, en laat
tot duizendvoudig zaad ge rijpen 't zaad:
dan staat ge rijk en schoon in de eêle gloor,
o vrienden, van 't geluk dat ik verloor...
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Weet: ik ben Orpheus, die gewonnen werd
van vorst Oiagros bij Kalliopè.
Zij was, mijn moeder, van het Negental
dat maakt den negen-klank uit van den zang,
zooals Apolloon hem te deelen wist
naar negenvoud'ge wijze, al in den mond
der Muzen, daar ze staan, elk eigner klank
geschakeld in den keten des akkoords
van wetenschap en schoonheid, van vernuft
en blijde ontvangenis der zinnen; zij
die heeten naar bedieden van hun kunst:
Kalliopè, de schoon-getoonde, die
te reden leert en zingen helden-daad;
Kleio, de roemende, welke den roem
verkondigt van rijke geschiedenis;
Euterpè dan, moeder der zoete vreugd
die zingt uit liedren, fluiten, en het spel
van snaren; dan: Thaleia, zij die bloeit
in geestig spel van zeden; Melpomeen
die klaagt in treur-spel; en Terpsichorè,
dans-zatte, die aldoor tot nieuwen dans
heeft reede zolen en een mond vol wind;
Erato, die bemint, van 't liefde-lied
de zachte en zuchtens-zieke moeder; en
hemelsche Oerania die kloot aan kloot
des hemels weet en wijst; en eindlijk zij
die álle zangen kent, en zingt háar zang
bij monde van haar zustren, waar zij elk
heffen een eigen zang: Polhumnia.

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

171
Zij waren negen zust'ren, en ik was
het kind van één der negen, maar ik was
het lieve kind van alle negen. - En
ik wies in hare hoede, licht van hoofd
en ras in daden, en van leen'ge kracht
in hare kunst, aan dans en zang, aan spel
en weten. En zóó was ik ook aldra
het lieve kind Apolloon's: hij die staat
in al de staatsie van zijn zon-gewaad,
als zijne dochteren, in een ronde rei,
roeren de bleeke voeten, en een dij
die glanst in 't kleed dat hare leden vleit
van kleur der ure en eigen kleurigheid,
wanneer ze in ronde om hém staan, en de maat
der glooiende gestalten óm hem gaat...
- Ik werd zijn lieveling, omdat ik was
háar lieveling; en toen mijn stem niet schril
meer was als van een krij schend kindjen; toen
geen hapering meer stoorde luiden galm
van mijne kele, en van een blijde ontzag
hij 't koor der Muzen mij beluistren zag:
toen schonk zijn lichte hand mijn brooze hand
een lyra, die 'k, ter eer van 't Negental,
bespande van een negentall'ge snaar.
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En geene zong, van 't rijzig Negental,
en geene zong meer, of mijn lyra zong
te boven haar, tot zij bewondrend zweeg;
en 'k was niet langer haar een zoontje meer:
ik was haar meester, waar ze, in zaal'ge vreugd
of de' ernst des weemoeds, hoorden de'eigen zang
zóo schoon verworden uit mijn gouden mond
en mijne lyra. En niet zíj alleen,
de schoone Negen: al wat over aard
gaat, of een tooisel is der gulden aard,
dieren en planten, en het hard geraamt
waarover glooit het kleed der aarde, en zelfs
bollen van zonne en sterren, en 't gestuw
van wolken en van winden: alles was,
waar ik het zong, bewondring voor mijn zang.
En leeuwen wierden warmte aan mijne zool
die ruste op maan en rug hun; wierden zoet
van zuchten aan mijn borst een tijger-paar;
éen-hoornen rezen van hun blank gezag
me te elker zijde tot een konings-wacht;
veel sterren zijn ontstoken aan mijn stem;
de zon zonk rooder van mijn stem; en zong
de wind ooit schoon, hij zong op míjne stem...
- En toen ik later, (en een sterke tocht
van overwinning dreef veel helden áan
te varen op den Argo,) toen ik meê
den Argo voer: ik zong, een nacht, zóo schoon
dat bij den morgen, in den malven glans
des ochtends, aan onze achter-plecht het lijk
dreef deinend eener vrouwe, wonder-wit.
En toen zij werd aan boord gehaald, en was
verschenen als eens visschen 't onderlijf:
toen wist ik dat deze Sirene zich
had dóod-gezwommen om mijn goden-zang...
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Maar ik bezinne dat ik zeggen moet,
vrienden, niet van eene overmoed'ge vreugd,
maar van mijn onheil...
- Weet dan: ik was schoon,
niet van mijn zang alleen, maar van mijn lijf,
waardig de klein-zoon van Apolloon en
de zoon van oog-schoone Kalliopè...
En 'k vrijde een jonge vrouw, en zij was schoon
als ik, en zij was de een'ge die mij liever was
‘dan mijn gezang, en mijn gezang vermocht
bij schroom te smachten in mijn rijke keel.
Eurudikè was hare naam, en zij
eene dryade, blanker dan de berk
der blijde bergen, en gelijk de loot
des berken lenig... En zij was van mij.
'k Ontwaakte van háar wake aan mijne zij.
'k Sliep in, tevreden, daar zij rustig sliep;
en, waar 'k haar minde, was haar heupe diep
gelijk hare oogen... En ik minde haar;
ik zweeg om haar; ik heb mijn zang gestaakt
omdat ik minde, en zóo, dat nooit een zang
me-zelf genoegen kon om mijne min;
en zong ik wél, en rees daar wél een lied
uit mij naar wat ik háre diepte ried
aan schoonheid en aan liefde: spoedig zweeg
mijn mond van grondlooze onmacht, moede en leêg...
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- Niet de een'ge was ik, die gebonden wierd
in liefde van haar leen'ge heerschappij.
Eén was, een nijd'ge, wien een dubble brand
bezat: naijver eerst om kunst des zangs,
om 't meten van de heem'len en van de aard
aan aêm en hart-klop, en den lichten bons
van dans der leden of den ijlren dans
van klank en woord, en dáarom mij-waarts droeg
een haat als eene walmen-zware toorts;
en dan: droeg hij niet Eurudikè toe
een liefde 'lijk een toorts die flakkert hèl?
En was ook deze - en heette Aristaios van het geslacht Apolloon's: dra vergat
zijn afgunst en zijn wederstreefde min
dat zelfde bloed ons bond. En toen vergeefs,
tot tien-maal toe, en van het rijkst geschenk
zijn min Eurudikè had getempteerd,
toen pleegde wraak hij...
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o, Mijne vrienden! nu gaat mijn verhaal
óver in droefheid, 'lijk een stille kwaal
die, eerst verborgen, dra uw lichaam kwelt
tot ze in haar macht uw eêlste macht omknelt...
- Het was een tijd van liefde, wonderlijk,
dat samen, ik en Eurudikè, we in
't seizoen des zomers leefden. Nimmer had
mijn borst feller gehuiverd van haar aêm;
nooit beefde ik in mijn leden zóo van haar
gelonk, en was een gloed aan 't voorhoofd mij
alleen van 't weten dat zij naedrend was.
En Eurudikè-zelve: was zij niet
gelijk de zonne-bloeme die, aldoor
en onafweerbaar, wendt een min-ziek hoofd
ter zonne, en staart ter zonne, en niet en buigt
haar kruine, zelfs wanneer de zonne zonk,
maar keert alreede naar den verren dag
aldaar de zonne hooger rijzen moet,
keert naar het ochtend-Oosten reeds haar kruin,
als nog de nacht is zwart van zwaren slaap?:
zoo stond aan mij als aan haar zonne, zij
die mij beminde, Eurudikè...
- En toen,
in dat seizoen, dat boordevol ons miek
van liefde, en 't meest ik voelde wat zij was
in dit mijn kloppend leven: toen zou hij,
booze Aristaios, wrake plegen... En
eens daags, dat wij gelegen waren in
de geur'ge kruiden en het week gebloemt
van eene wei, toen zond een adder hij
- hij was een wichlaar, en had heerschappij
over verholen dieren, - en die beet
mijne Eurudikè aan den zachten hiel...
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Zij lag stil in mijne armen, en een zoen
ging bloeien aan haar lippen, - toen de beet
haar schoot door heel het lichaam. Maar zij bleef
stil in mijne armen, en haar lach bleef zoet,
en haar gerezen zoen bloeíde aan mijn slaap...
En slechts omdat hij duren bleef, en niet
en week, en hare mond werd langzaam koud:
toen zag ik àan haar, en ik zag heel bleek
haar wezen, en verstard als tot een grijns
heur glimlach, en hare oogen hopeloos...
- En, mijne vrienden, ik heb níet geweend.
Geen traan zwol in mijn oogen. Wonder-sterk
voelde ik me plots, een hard besluit in mij...
'k Heb haar begraven in haar lelie-kleed;
'k heb haar gedolven in een rozen-tuin
de laatste koetse. En 'k heb niet òmgezien.
Ik ben gegaan... Waarheen? - Ik had mijn doel,
mij ingegeven van Apolloon, rijk
van 't wapen mijner lyra... 'k Ben gegaan;
veel dagen heb 'k gegaan, door landen, zwaar
van vee en menschen, en door streken, bar
en woest, waar alle leven dort en stikt.
Ik ging. Er was geen moeite in mij, in ziel
noch lichaam. En al wist ik niet hoe 'k ooit
bereiken zou wat ik bereiken moest:
ik ging...
- En aldus ging ik dagen lang,
door weide en woud, langs zee en zand-woestijn...
Tot op den avond dat ik wachtend stond
ten boorde eens afgronds, en bezon hoe 'k ooit
hierover kwam, - en plots me daar verscheen
wit een gestalte en die gelauwerd was
om 't hoofd: Apolloon, die, een vinger aan
den mond, me hiet te zwijgen, en me bond
alover de ooge' een blind-doek.
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En zie, ik zonk, gezogen aan een kolk,
mijn adem plots bemoeilijkt. Kilte rees
me in 't aangezicht. Verkleumd aan al mijn leên,
pijnlijk aan knie en pols, en 't voorhoofd ijl,
zonk ik, beklemd en héél gedachten-loos.
Ik wist wel wát geschiedde; maar het was
zoo vreemd, dat geen besef mij ruste bracht
in 't harte dat geweldig klopte... En 'k zonk,
ik zonk aldoor maar lager, aan geen grond
mijn voet, en aan mijn handen geene wand...
En niets en hoorde ik; 't zuigen had geen klank
des rechten kolks, en zelfs geen menschlijke aêm
woog wassend van Apolloon aan mijn zij.
En slechts het bonken van mijn harte klonk
me in oor en kele, en aldoor harder naar
de diepte zwolg en ijler werd aan lucht...
Tot plots dat bonken van het hortend hart
óok staakte, en aan mijn zole een vaste vloer
heette te staan en paal zette aan 't gedaal...
- Ik stond: er was een koelte aan mijn gelaat.
Vocht walmde zoetrig in verlauwde lucht.
Mijn hoofd werd warrem weêr, en slap me knie
en pols. Een zucht loosde mijn longe', en 'k rook
een geur van aarde en water... En toen sprak
Apolloon: ‘Orpheus, neem mijn hand; wij zijn
ten Styxe. Reik uw voet; treed toe. We gaan
ten boote. Leun aan mij. - Gij, Charoon, vaar.’
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Wij voeren aan een water dat ik niet
mocht zien, een lange en droeve wijle. Ik stond,
en voelde aan mij, zacht warrem, Apolloon,
en hoorde 't logge zog dat lam besloeg
de boot, en traag het ploffen van den spaan
die Charoon roerde. En geen obolos vroeg,
- prijs voor den overtocht voor wien den dood
keerde in een nieuw en pijneloos bestaan
het aardsche leven, - vroeg zijn groll'ge mond.
Wij voeren. Luistrend als naar ver gebeur
dat men niet hooren kan, was mijn gelaat.
Heel lange leek de tocht mij; roereloos
de lucht waar geen geluid bewoog; en lui
van lustlooze ijlt dit ónaardsch leven dat
ik niet en zag... Wij voeren lange, en ik
en voelde ons varen niet... Tot lengerhand
ging ruischen vér gerucht, toen náder, en
plots uit een kuile galmde, hol en schel,
galmde drievoudig, uit driedubble keel
het razend blaffen van den helle-hond,
Kerbèros... En daar stolde me in den hals
van schrik het bloed. Ik drong mij dichter aan
Apolloon. Maar: ‘Geen vrees bevange u,’ sprak
van zoete stemme hij. En daar de boot
stootte aan den wal, hief zijne zoele hand
mijn aarzelenden stap den bodem uit;
terwijl al grollend de drievoud'ge keel,
't verwoede razen van Kerbèros zweeg...
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Toen gingen we aan den keien-weg. Er was
aan ons een weeke geur van bitter kruid,
een smaak aan mijne lippe als gal, en aan
mijn huid een onbewogen lucht, die klam
aansloeg mijn wangen en mijn handen... Maar,
naar verder ging ons gaan, en effen werd
de vloer, en eene ronde zoelt omrees
mijn leden aangenaam, en ik mijn stap
vernam te klinken hol als in het lang
recht-lijnig loopen van een gang die leidt
naar weidsche zalen: zoo vermoedde ik dra
door wèlken gang ik ging, naar wèlke zaal.
En angst klopte aan mijn slapen: zou 'k haar zien,
voor wie 'k gekomen was, Eurudikè?
Zou wel-gevallig zijn den goden, dat
ik weêr haar zie, en levend, en haar oog
in 't mijne, en haren monkel mij-waarts? Zou...
- En 'k vroeg Apolloon, smeekend: ‘Zal 'k haar zien?’
Maar zweeg Apolloon... - En wij gingen maar,
de lange gangen door, de duisternis
bang om mijne oogen. En ik vroeg opnieuw:
‘Zal ik haar zien?’ Maar weêr zweeg Apolloon...
Een moedeloosheid zonk ter leden mij;
zwaar zwol mijn boezem van hooploos verdriet;
en, waar mijn blind-doek bond mijn oogen, werd
hij nat van mijne tranen... - En wij bei,
wij gingen; toen gefezel ik vernam
van vele stemmen, en Apolloon stand
hield, en mij stille hiet te staan.
En weêre dorst ik, twijfel-vol mijn hart,
te vragen: ‘Zal 'k haar zien?’; en toen
ontbond mijn blik Apolloon, en hij sprak:
‘Vraag der Vorstinne-zèlve haar te zien.’
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En 'k zag. Ik zag de groote marmer-zaal
vol zuilen die de wereld schragen aan
een voet van duister goud-erts. Waar ik stond
was eene klaarte, die bestond, omdat
Apolloon wit was van gewaad en ik
van kleuren-rijk Thrakisch gewaad. Doch waar
'k van uit ons beiden rechts en links ging zien,
daar ging het donker worden, zuil aan zuil
tot in verschieten waar geen tellen meer
van zuilen nog was mooglijk. - Maar ik zag,
wit als een groote bleeke vrucht, wit als
een appel die men 's avonds hangen ziet
in 't zwarte loover, een gelaat dat hing
onroerend in het zwarte kleed, midde'in
ornaat van eêle en donkre steenen, streng
van glimmen-loozen blik en mond, die stond
gesloten. En dit was Persephonè.
Zij zat, in 't midden van een donkren kring
gestalten die ik ried, méer dan 'k ze zag,
want géen toonde een gelaat. - En 'k had geen vrees.
Mijn blik, het aardsche en zonsche licht ontwend,
zag dees gezicht, en kende geene vrees...
En zei toen Apolloon: ‘Zeg uwe vraag.’
En tóen beving me een vreeze... - Doch zij sprak;
zij, Persephonè, sprak: ‘Zeg uwe vraag.’
Haar stem was duister maar was zoet; zij was
gelijk een òndoorschijnb're zomer-nacht...
En 'k gaf geen antwoord. - En toen zag zij áan
Apolloon, en zij sloot hare oogen eens,
en sprak toen stiller mij-waarts: ‘Zing.’
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o, Dat ik weêr zou zingen!... Sedert mijn
Eurudikè daar lag ter rozen-koets,
zweeg aan mijn zij de lyra, waar de wind
zelf klankloos op gebleven was... Maar 'k zong.
Ik had een moed ineens tot sterken zang.
- En 'k zong Adonis in zijn duister woud,
bemind van haar, Persephonè, bemind
van Aphroditè met de gulden vlecht.
'k Zong van haar bei wedijver, en 't gevecht
van hare stemmen om de schuine loot
die was Adonis, en van beider min
zou leven en zou sterven... - En ik zong,
Persephonè, de vreeselijke haak
die scheurde uw harte om dezen schoonen knaap.
Gij liept als een Menade, waar de slaap
hem had bevange' en neêrlei; en ge en dorst
hem naedren met den honger en den dorst
van uwe liefde, en gij waart ziek gelijk
een veerze in 't ziek seizoen, Persephonè;
gij waart gelijk een overstroomend vat
vol nieuwen wijns die in de zoelte gist
der wél-doorgeurde kaemren; en het woud
was huivrend van uw liefde en van 't gejaag
dat uw gestooten adem brieschte door
het loover... - Maar Adonis was een loot;
hij was gelijk een leen'ge berke-loot.
- En toén was uwe min, Persephonè,
en uw naijveren, Persephonè,
zóo fel dat...
- En toen zag ik, vrienden, hoe
verweekte heur gelaat, en bleeker werd.
En zij bezag mij niet, maar wendde 't hoofd
ter rechtre, en zei, met een verweekte stem:
‘Vraag het aan Hèm’; zoo zei Persephonè.
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Ik zag aan hare rechtre zij. Daar zat
in eene pij van duisterheid gehuld,
en 't hoofd in eene kappe, zwaar getast
ter diepte van een koperen gestoelt
een schonkig beeld. En toen ze nogmaals zei:
‘Vraag’, hief hij 't hoofd, en zijne kappe zonk
hem van het hoofd ter schoudren. En ik zag
een vreeselijk gelaat in blauwen baard;
van oogen gloeiend als den laten gloei
van 't hart des eiken, dat gehard wordt in
een brand van zachter hout; van lippen als
de houw die, zaluw, gaapt in 't veege lijk
eens krijg-mans; en van neus gelijk de blok
gemetseld aan een muur die 't drukkend dak
houdt van een zwaar gebouw: zoo was zijn neus
die droeg het zwaarste voorhoofd. In zijn hand,
de rechtre, droeg hij flikkerend gesteent;
ter linkre droeg hij kiemend zaad. En hij
bezag mij, die nauw opzien dorst, en goot
het kiemend zaad door 't flikkerend gesteent
van de eene hand ter andere...
- Hij dacht.
Bezag me schuw; bezag me uitdagend; toen
bezag Persephonè zijn gloei'ge blik.
Toen zei hij: ‘Zeg uw vraag’; en toen ik zweeg,
toen zei hij, en hij sloot zijne oogen eens,
en sprak toen stiller: ‘Zing.’
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En hem dan zong 'k, hem, koning Ploutoon, zong 'k
den roof van 't kind Deméter's, van zijn gâ
Persephonè: zij speelde in malsche wei,
met gezellinnen, Nymphen, blijden stoet
van zustren die de lucht beglansden van
het keeren hunner leden en hun lach.
Zij plukten spelend bloemen; Demèter
zag aán haar reien, waar ze koor het graan
dat vlood tusschen haar vingren, en ze koor
van deze maagden in haar hart het graan.
En zij, Persephonè, zij koor gebloemt;
zij plukte hyakinth en 't blauwe kruis
van de' eereprijs; zij plukte 't brooze fulp
van het viooltje; en toen ze plukken ging
de smachtens-zoete sterre die men noemt
narkissos: toen, o koning Ploutoon, gij
die 't ál gezien hadt in de duistre diept
van uwe kaemren, reest aan 't dage-licht.
Gij reest aan haar, gelijk een reuzen-eik
staat naast een lelie. IJlings schoot uw blik
ter diepte van hare oogen. En uw mond
ging rooder zwellen waar de ontsteltenis
droogde háar lippen... En gij hebt ze ontvoerd;
zij heeft aan uwen schouder warm gevoeld
het kloppen van uw goden-harte, toen
ze ontwaakte uit haar bezwijming, en ze wist
dat gij haar mindet van een liefde, diep
'lijk deze helle, en...
- Maar toen look het oog
vorst Ploutoon, en zijn boezem zwol gelijk
de zee bij ebbe. En hij bezag mij niet,
maar zei: ‘Vraag het aan Dezen.’
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Zij zaten, deze drie, gehurkt en stom
binnen het schrijn van hunne vlerken. En
geen had geraden mensch-gelijke leên
binnen het starre kolder, dat van vlerk
aan vlerk gesloten was vóór het gelaat
en 't laag-gekromde lichaam, ware niet
verschenen boven dees geslotenheid
een nest van kleine slangen, in een bos
van haren. En zij waren, deze drie,
de wreede zusteren van wrok en wraak,
van bloed-dorst en van lijk-lust, en van 't blij
gespot om alle lijden. En haar naam
zegt hare liefde en lust: Tisiphonè
die mint de bloed-wraak; en Alekto, zij
die onverzoenbaar grolt; en deze die
de nijd is met den boozen blik, en heet
Megaira; zij, die m'Eruniën noemt
en zijn de vijandinnen der natuur
en haten menschlijkheid...

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

185
- En weêre zou
ik zingen gaan voor haar; reeds zwol mijn aêm
naar mijne kele, en ik zou zingen.
Als
zij alle drie ontsloten 't vleuglen-paar,
mij toonden haar afschuwelijk gelaat;
maar toonden tevens eenen milden vloed
van tranen aan haar oogen. En toen zei
de wreedste, Alekto, met een weeke stem:
‘Zij ga’; en daverde aan zijn schoudren toen
vorst Ploutoon, en aan hare blikken wierd
Persephonè te gloeien...
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Ik had niet eêr begrepen dat dit was
verlossing van mijn vrouw, mijn lief, mijn heil,
van Eurudikè, of ik was ineens
zwellend van vreugde... - Maar sprak koeler dan
en scherp Megaira: ‘Ja, ze ga. Maar zoo
hij, Orpheus, keert zijn oogen waar ze volgt,
waar ze hem volgt weêr aarde-waart: daar zal
ze weder falen hem, en keeren híer.
Zoo dan gij tracht te zien alwaar ze u volgt,
gij, Orpheus, wie u volgt, verzaak dan uw
geluk: gij zijt niet waardig dat Geluk
u volgt.’
-Ach, wist ik toen? Ik was te rijk
aan vreugde, dat ik verder kommren zou!
Zou zij niet zijn de mijne weêr? En waar,
ze volgde mij van haren zoeten gang
op blijde zolen, en haar stemme zou
thans zingen aan mijn ooren weêr, en weêr
zou ik na reis haar vinden, frisch ontwaakt
in 't rozen-bedde die haar graf-plaats was;
en zij zou rijzen weêr, en lachend, biên
heur mond me, en zeggen: ‘Vriend, ik sliep zoo diep!
Sliep ik te lang? Wat was dees slaap me lang!...’
Zóó zou zij. En ik keerde mij ter zij;
want ik gevoelde dat zij naedrend was.
Er kwam een zoelte aan mij te naedren die
'k verkende als hare zoelte... En toen ik ging
ziende vooruít, de klaarten tegen van
een verren dag, toen was ik verig als
een twinter: 'k had héur adem in mijn hals.
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o Mijne vrienden! - en wij gingen, en
zij volgde mij gelijk een schromig kind.
Wij gingen al valleien, rotsen-bar;
een stroom was log aan onze zijde 'lijk
gesmolten lood; en geene lucht was, dan
van lood... Ik sprak geen woord. Halsstarrig ging 'k
naar mijne vreugde. En zij, ze volgde mij.
Zij had een kleed dat wuifde in zoet gerucht,
en geurde waar het wuifde. En ik en sprak,
het aangezicht aldoor mijn vreugde toe,
geen woord. En zij en sprak, dan voor een kleinen kreet:
‘Mijn Orpheus!’ en ik raadde een harden kei
onder heur voete'; of voor een schoonen lach:
‘Mijn Orpheus!’ en ik raadde dat ze had
een vreugde om eene eenzame bloeme; of voor
een angst'ge vraag: ‘Mijn Orpheus?’ en ik wist
dat haar de reize lang scheen... Maar ik ging
de hals gestrekt, de harde landen door,
bloed aan mijn zool weldra, en dorst ten mond.
En 'k dacht: ‘o Lange reize! Heeft ook zíj
thans bloed aan hare zole, en dorst ten mond?’
Maar 'k ging en zou niet ommezien... - Ik wist:
thans zuchtte zij. Een bons was in mijn hart
dien ik herkende háren bons te zijn,
gelijk ik vaak hem hoorde, van heur hart.
En zij en sprak mijn naam weer. Zachte ging
ze me achteraan. Ze zuchtte maar, en bleef
een wijle staan, en ging dan weder aan,
en zuchtte dieper...
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Tot plots heur kreet me ontstelde: ‘Orpheus!’ was
heur gil; ‘Ach Orpheus!’ weêr, en weêre dan:
‘Ach Orpheus, Orpheus!’ - IJlings bleef ik staan.
Ik voelde dat ze bleek werd. Zijlings spande haar
ter keel een dubble peze, wist ik. Stijf
was van haar knie de dubble peze... - Ik zweeg...
'k En roerde. Ik zag de toekomst in. Ik zweeg...
- Maar weder was, en smeekend thans, heur kreet:
‘Mijn Orpheus! zie toch! zie: deze adder weêr;
weêr naar mijn hiel deze adder; Orpheus, oh,
de adder van Aristaios!’...
- Vrienden, ach,
'k héb omgekeken toen. Haar stemme had
mijn hart verscheurd. En... 'k had mijn hoop verscheurd...
- Toen 'k omzag vlood een nevel vóor mij weg.
‘Eurudikè, Eurudikè!’ bezwoer
'k de vliedende gestalte: maar 't en hielp.
Ik liep haar na; ik holde; ik had de kracht
des sterken winds in 't bol zeil van mijn kleed:
't en hielp... - Zij was, Eurudikè, zij was,
o mijne vrienden, Eurudikè was
verloren, mijne vrienden...
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... o Gij, die eens dit woord vernomen hebt;
gij die dit woord ten boôm bezinken laat
aldaar het zaad ontkiemt, dat wordt de bloem
van uw gedachte; - o gij, die niet en plukt
de bloeme, maar gedijen laat tot vrucht,
en dan der vrucht bewaart den kerren, en
den kern gaat planten, dat hij menig word'
ten tuine van uw leven: vrienden, gij
die dit mocht hooren, en in 't binnenst hoort
als een gehamer weêrklank van mijn woord,
gedenk de broosheid van het aardsch geluk;
wil niet om 't geeren van het oogenblik
breken het heil der dagen, welke zijn
voor ieder nieuw ontwaken als een schrijn
dat nimmer wordt geslote'... En waar ge weet
dat het geluk u volgt: o sluit uw kleed
over uw blikken, sluit uw ooren toe;
en hoe 't u smeeke, dat ge u ómkeert, hoe
't uw hulpe vrage, en eisch' van u gehoor:
vrienden, gedenkt 't geluk dat ik verloor...
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De vliegende man
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Norschelik-krommende schroeve
die telkens, in duizelig buitlen,
biedt viervoudig den wind
neigend een nijdigen nek:
'k zinge u; en 'k zinge u, o vlerken
die spant als den schoft van een trek-os,
maar die teeder en licht
zijt als de vlerk der kapel;
motor, 'k zinge u en ronk
in me-zelf als het dommelig ronken,
('lijk aan de deur van een biekorf gonst hommelen-ronk,)
schuddend uw binnenst, en schuddend
de schuitë en schuddend het want-werk,
schuddend als de aêm van den hengst
waar hij den meester verwacht;
- 'k zinge u; en naar me in het brein
de begeerte van 't zingen bemeestert,
duizel 'k als dronken, omdat
boud ik te zingen u durf.
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I Het rijzen
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Zóo als een vogelken, 't nestjen
ontvallen, met trillende vlerken,
heft aan den rijzenden hals
't kopje dat hankert en vreest;
- 't lijfken is lam, en de veêren
des staarts zijn slepend ter aarde,
maar aan gehevene borst
bonst zwaar 't levende hart;
heel het onmachtige diertjen
en leeft dan van 't kloppende binnenst
welk in de vrees van het oog
smeekt, en de pennen bebeeft; -:
zóo ligt siddrend het tuig;
en de staart en de schuit en verroeren;
maar daar-binnen is de aêm,
trillend aan vlerken en schroef;
nijdig, en wachtend den vlucht
die het voere ter wegende streken
waar 't zwaar hijgen vermeêrt
vreugd om het stijgend gezwoeg.
Nijdsch om den wachtenden ijver,
en machtloos, ligt het te morren:
‘wáar mag wijlen de heer?’
- Zie, hij is naedrend, en lacht.
't Lederen kolder omsluit
de geriemde en beladene lendnen;
't blinkend gelaat is een bloem
goud in den donkeren helm:
zóo men van Hermes het oolik
gelaat in den ronden petasos,
zóo men z'n monkelen loos
binnen zijn hoedeken ziet;
moeilik en links is de stap
als de stap van een valk; en z'n oogen
zijn - en zij zien hoog-óp oogen eens valken, en star...
-Naderend, is hij genaêrd;
en hij stapt in de schuite, geniepig
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't handen-gebaar, en beducht
't zitten van romp en van knie;
't hoofd naar voren; omzichtig
de varende blik, die de ronde
schrijft, aan den einder, des wils,
metend de cirklende baan.
Peilende tuurt hij; verzet dan de voeten;
z'n vuisten, omzichtig,
roeren ter stangen. Hij zucht.
Ronkend vermeert in het tuig
de adem. Een scheut vooruit;
en een nieuwe, en een scheute ter hooge.
Heffende recht zich de schroef,
roerend al rasser, en slaat
heftig aan 't draaien; de vleuglen
vertoonen der vlekkende zonne
't vlak van 't gebogene zeil;
wegend beweegt aan den rusch
slierig de staart. En na liggende reis
en een rukkende reutel
gaan in een kolkenden draai
vlieger en man hoog óp...
Hooger en hooger, en kleiner
en kleiner de kring der gekromde
kreitsen, die stijgen, bespringt
steigrend het rilde gevaart.
Doch: staakt plots. En de lucht,
en de winden, en 't wolken-bewegen
staken hun roeren: de man
zoekt, steil hangend, zijn wit.
Wachtend en ledig aan adem
is roerloos de aardë: en heeft hij,
zoekend, der aarde geleerd
't wáchten, opdat hij het vind'?
Weêr gaan echter aldra
en geluchte en gewolk aan het stuwen;
ruischende gaat van den wind
koelte aan het menschen-gelaat;
waar zij verheffen, de menschen,
het hoofd, en de wondrende blikken
schietend ontwaren, en krommer van vlerk,
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want schuiner van vlucht,
wippend van wolke te wolk,
- en de wereld is zindrend en zingend, man en gevaartë, en raên
brallend van kinne de man,
krakend van want het getuig...
En die gaan, thans zéker in 't weten,
zéker in 't willen, en blij,
zéker te zijn; - en zij gaan
steevnend den lucht-kring door,
en de wolken te boven, 't orkaan te
boven, een dunner stramien
tegen van licht, een gewieg
tegen van ijleren wind,
en het teêre getintel des aithers
tegen... En wáar ze aan het oog
zwarter vertoonen den stip
welken zij wierden in 't rijzen,
verkleinend aldoor: in den hemel
worden ze grooter en licht,
daar ze de zonne bedruipt;
daar zë een edeler zon,
die van dampen en doezlende wolken
vrij blijft, stralend ze slaat,
kaatsend van draaiend gestraal
man en gevaart... En aldus,
tot de bron van al leven genaderd,
neemt weêr ruste de man
vlak het gezicht aan de zon.
Stout is z'n blik; hij en sluit
oog noch wimper; z'n harte
bonst in z'n kele; hij staart.
Feller gaat blaken het licht.
Nóg blijft open, al starend
het oog. Aan het laaien en koken
gaat, rood-baeklend, de zon,
priemend zijn oog-slag blind.
- Dán is verwonnen zijn hoogmoed;
pijnelijk sluiten z'n schalen,
purpren bewemeld, alwaar
wereld aan wereld er rolt.
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Zachte herneemt hij zijn vaart,
en z'n hart is bedroefd en begeerend.
Laas! wie de zon in 't gelaat
zag, kent 't eigene zwart...
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DE VLIEG-MAN ZINGT:

Kilt', die, waar 'k blij rijs, me bekeilt met pijlen,
boort van doods-kou 't lijf en het leêren kolder
dóor, en bijt nijdsch lippen en wangen, bijt nijdsch
't vleesch van m'n tanden;
lijk-kilt': 'k vrees geen kilt! In m'n oogen moge
priem aan priem 't fel ijs me den blik beketsen,
moe ter vuist 't lui bloed me beknellen: 'k blijve
blijde de reis gaan.
Want ik weet: geen kilt welke 't harte en warrem';
geen doods-kou wier neep tot verweer en nope;
noch een schroei-aêm ijzig ter lippe, welk geen
zoen van een god zij...
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EEN DICHTER ZEGT:

'k Zal u beminnen, o God,
en bezingen uit 't diepst van een armoe,
welke de kelk werd waar
'k uwe genadë aan drink;
'k zal u den schamelen tocht
van de pijnlike voeten vereeren,
waar ik, gelatene, ga,
lovend de baan die ge schreeft.
Want waar 'k stof me besef
en terug tot het stof moet keeren,
wetende en willende, buig 'k,
lovend uw godliken wil...
- Doch, thans sta ik, en zie,
het gezichte gekeerd in den hemel,
ganschlik 't gezichte verklaard,
licht van uw dalende licht,
- daar ik aan zuigende wolken
de zwartende vlerken van menschen
klimmende zie, en verkleind
naar ze vergrootende zijn
ú in 't gelaat, mijn God,
(en een mensch-aêm nadert een Gods-aêm,)
- waar 'k, mijn God, u gedenk,
denkend aan de' eigenen groei;
denkend dat eigene kracht
u genaakt in een hoogere zate,
eindlike haven en rust
voor ons dolende schuit:
zou 'k niet zingen, o God,
en u minnen met blijdere minne;
zou geen dank als een roos
rijzen uit slijkigen boôm?;
dank dat ge gaaft dees kracht,
dat ge gaaft de gedegen gedachte,
gaaft het beleid en den moed,
dichter ons brengend tot u,
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zóo, dat ik loven u mag,
zwaar nog staand in uw aarde,
maar rijs-machtig gelijk
't woord dat Het Woord benedijdt.
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II Het dalen
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Valt uit de kolken van 't licht,
uit den laaiënden baaiërd der wolken,
daar geen arend? En hangt,
hoog aan de diepte der lucht,
geen roof-vogel, die tuurt
en die pijlt van z'n azende blikken
door het gerafelde zwerk,
wáar moog' dalen zijn vlucht?
Zoeken van honger zijn blikken
de plaats waar peistern gevalle;
waar zwaar bloed aan z'n tong
warreme lavinge brengt?...
- Neen, geen vogel en ís het,
een arend of andere vogel,
welke het lichtende zwerk
boort van z'n zwarte gedaant;
honger en is het, en dorsten en is het,
die 't ronkende naedren
melden, en toren en is 't
welke uit de wolleken grolt.
't Is, rijk-vliegend, een man.
En hij daalt. En z'n vlerken, bij 't dalen,
dragen der dalende zon
't rozig gelaat weêrkaatst.
Hangende, drijft hij. Hij wacht.
En z'n wachten is domlend. Zoo gonzen
brons-groen draaiënd in 't licht
vliegen bij middag-uur.
Wachtende wijlt hij een stonde...
Tot plots uit een dieperen adem
't domlen vergramt. Het gevaart
slenkt... En een stuwen begint
zijlings. Recht in het hart
van den wind gaat duwen de reize;
schreef-recht gaat in het ruim,
zichtbaar lijnend, het tuig.
Cirkelen teeknen het trechterend naedren.
De ronk is een zwerrem
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naedrend, verwijderend, - naêr,
vèr weêr, kringende biên.
Nijdiger, nijdiger; ó,
dees nijdige naedring... - Nu glanzen
gouden de vlerken niet meer:
lager dan 't zon-licht staat
't varende tuig. Maar plots
en al gloeiend: 't gelaat van den vaarder
laat in het licht. Weêr staakt,
wetend zijn heerlijken stand,
dalen en vaart hij. Hij rust.
En de zonne is een gloed en een rust... Dan
ronkt weêr de aêm, en die zweeg,
wáar dees man en de zon
scheidden in laatste bezoek...
En nu nadert de laatste, de zwarte
daling. Strijkende valt
- zwaluw ten avond - het tuig,
grauw plots, grauw aan den rusch,
die verzwart in den avond, en ruischloos
't moeilike vallen alleen
biedt nog de kilte des nachts...
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Zie, hij is rijzend de moeilike
schuite uit. Z'n handen, die beven,
slaan weêrszijds in de lucht;
ijlings snelt men hem toe.
Tillende arremen rechten den held
op z'n beenen, die zwichten.
Lomp hangt 't lijf hem. Hij rilt;
Grijnzende wringt hem de mond.
Breed is het koopren gelaat
in den duisteren hellem, en zwijgend.
Starende de oogen die blind
staan, en verbijsterd. De neus
trilt en vertrekt. En een duizel
aan 't voorhoofd walmt en verduistert
't vreemde gezicht, dat verdoofd
dompelen kwam uit de hoogt...
Angst is in 't harte der menschen:
is dood hij der menschen, geslagen
godliker schrik? - Doch neen:
schuddende recht hij den kop;
doet drie treden aan schragendë armen.
Dan, hevig en blijde,
niest hij, en, schaterend, lacht:
lachende gaat hij voorbij
aller gelaat, waar, juichend op-eens,
het gebroken den toover
voelt, die de man aan 't geheim
bond van de oneindelikheid.
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DE VLIEG-MAN DENKT:

'k Zag de zon: geen licht dat m'n blik nog wekke.
'k Beet de zon: geen bete die still' m'n honger.
'k Mat de zon: welke einder die 't oog bevredig'?...
Arme geslaagne!...
- Want geen zege is vroed in het ledig harte
waar geen vrede ontwaakt uit het worstlen; geene
vreugde is schoon waar 't hoofd, na gewonnen ruste,
vragend en ijl blijft...
Vragen!... 'k Voer, rouw-dragend, het tuig in 't duister
waar het hoort... Zag 'k God in het teistrend aanzicht?
'k Wéet het niet... Zwaar zucht in m'n hart de kranke en
hankre begeerte...
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EEN DICHTER ZEGT:

Ben ik genezen, o God,
en het kleed van de warmende wanen
eindlik gescheurd, dat m'n mond
bitter, en rillend mijn leên
zijn? Was gulzig de lippë,
en pralend de romp me, dat dronk en
kolder me laten koud
't lijf, en gefolterd de keel?...
- Duurzaam leeren! de vlucht
blijft ijdel den dwaas die de sporen,
láag maar zéker, der aard,
voor 't onbekende versmaadt;
welke verlaat wat hem hoedt
en die slaakt wat hem bindt, om in 't ijle
't vreesloos wagen te slaan
zonder het zékere heil...
Ben ik genezen, o God?
o Behoedt me van verdere wanen;
laat, dat ik wone in het huis,
veilig en zonder begeert,
dezes, die vrede geniet
in het rustig verloop van de tijden,
wien de onbekende begeert
de eêlste genieting en is,
welke het venster en opent
op peilloos-diepe verschieten,
maar het betrouwen ontvangt
eener geduldige ziel.
- Laat me genezen, o God,
en gedoog dat ik worde 'lijk deze...
Doch, waar schrijnend een wond
bloedt in m'n binnenst, o God;
waar 'k mag dragen de steek
die me sloeg dees speer der ontgoochling:
laat, dat ze bloede, m'n God;
laat dat ze nimmer en sluit!...
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III Thrênos om den jongen gevallene
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Blijde nacht, die me waakt in m'n kamer,
mag ik niet treuren dan?...
- Sterren zijn duizelig duizend en duizend;
smachtelijk-geurend zijn de aarde en de kruiden.
En, waar de lampe me trekt en heur licht naar mijn
wakenden angst,
roept me uw duister; o Nacht, dat blijde is en troostend.
Mag ik niet treuren dan?...
Recht zijn de wanden en naakt, bleek van het licht en de stilte
hier om me heen.
Wachtend en stom liggen de ijdele boeken,
wit het papier.
- En, waar de lampe me trekt, gloeiend heur licht als m'n angst,
gloeiend heur licht, als mijn laaiende harte,
zingend heur vlam 'lijk mijn smartelijk hart zingt,
en ik den zang wou teeknen aan 't witte papier:
roept ge mij, Nacht; roept ge mij, blijde, smachtende Nacht;
roept ge mij...
En er zijn tallooze vlamkens aan de aarde,
en geen hemel was schoon als de hemel van nacht...
En aan 't venster waar 'k sta
- o verlatene, stroef-droeve kamer, voel 'k de luwte der koelende lucht,
voel 'k in 't lauw aaien van haast-benauwende geuren,
- aedmen, o aedmen, mijn God! bleek mijn gelaat, o Nacht, van uw jonge en nijpende bleekheid,
en bleek van mijn grauw-bleeken kommer...
- 'k Heb hem zien vallen.
Als een meeuw uit een storm-zwerk is hij gevallen.
Hare vlerk heeft de storm gebroken,
en ruggelings, de éen vleugel nog klappend, slap-hangende de andre,
draait ze, kort cirklend, de zee toe.
Zóo heb 'k hem zien vallen;
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Zóo is hij gevallen ten rugge.
En er was geen bloed, dan ten hoek van zijn mond, in een beekje.
Open was me zijn mond, als een donkre viool;
en als klare violen open zijne oogen.
En waar hij blauw al was om zijn bleeken neus,
was ongeschonden-rijk de bleekheid zijns voorhoofds.
Zóo is hij gevallen,
zijne armen open op 't kruis der vlerken,
en aan zijn armen de handen die smeekten als handen van beedlaars;
en gewrongen zijn lijf in het kreukige wambuis;
en plomp als lood zijne schoenen.
Zei toen een vrouw: ‘Doe toch zijn hoed af.’
Zijne haren waren blinkend en glad van zijn zweet.
Onder het kille zweet was warm nog de kruin hem.
En toen men hem wilde tillen omhoog,
toen viel zijn hoofd als een vrucht op zijn borst...
- Mag ik niet treuren?...
- IJl en stil is de kamer waar 'k wilde, waar 'k wilde...
Och, hoe schoon is de levende nacht mij!...
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Interludiën II
Annotatie
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Adonis
Woud-spel (Fragment)
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Dramatis personae
ADONIS

|

PERSEPHONÈ

ATTIS

|

APHRODITÈ

EEN ZINGENDE HERDER
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TOONEEL:

Een open plaats in het bosch, in boog-vorm geteekend en van geringe grootte.
Vooraan, links, een rust-bank, van russchen en mos gemaakt. Geen vergezicht, dan op dichte
boomen.
TIJD: In den zomer; zoele val-avond die naar volledige duisternis neigt.
Men hoort in de verte, op onderscheiden afstanden, de wisselende en samen-smeltende zangen
van twee fluiten: herders, vermoedt men, die met hunne kudden huis-waarts keeren.
- Aanzwellend en aarzelig-verwij derend, het lied van
EEN HERDER
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EEN HERDER,

die zingt:
't Is de ure dat de kudden keeren,
en dat uit welkend avond-rood
de vrede ontwaakt, en 't zoet begeeren
te zinken in den diepen schoot
van liefde of dood;
van liefde of dood, of 't vroom vergeten
(dat de eindelijke rust u wijdt)
hoe, daar ge keert, ten heerd gezeten,
geduldig, stervens-leed u beidt
of liefde schreit.
- 't Is de ure dat de stallen wachten,
en ieder de eigen deure vindt...
Wat baat een hoop? Wat baten klachten?
't Is de uur, dat voor wie lijdt of mint,
de nacht begint.
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Bij 't einde van den zang zijn ATTIS en ADONIS opgekomen. Korte stilte. - Terwijl,
heel ver, de fluiten zingen, zwijgen, en hernemen, zegt
ATTIS:

Hoe zijt ge, Adonis, weêr zoo wonderlijk te moede?
Waar staart uw waar'ge blik? Hoe bijt ge een lip ten bloede
die veel te rood me al voor den een'gen glim-lach docht,
o gij, wiens mond alleen nog bloeien moest en mocht
van 't wak ontwaken dezer teeder-bleeke roze:
een dauw'gen glim-lach, die den nachten kwame ontblozen
om, donkrend naar de dag zou groeien en vergaan,
in de'avond als een hart, van minne zwaar, te staan...
Thans is me uw lippe lam, Adonis, en ontploken
gelijk een late bloem ten herfst, van veege roken
gedrenkt, verkleumd van nachtlijk-naedren kou,
die zich te sterven weet, en eíndloos sterven wou...

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

225

ADONIS:

Gij spreekt van sterven... - Kén ik sterven, wien het leven
geloken blijft?
ATTIS:

Welhoe? En werd u dan gegeven
't verbázen, dat ge zaagt - waar ge, ónbekende, reest
en rankte als eene winde omhoog, - hoe mensch en beest
rond 't schielijk beeld der cier'ge leden u ging reiken,
om van úw levend schoon zíjn duister te verrijken?
ADONIS:

Hoe waar' verbazing wien geen zatheid ondervond?
Hoe leerde ik, wien de waan geen zoeten nacht en bond
aan bittren dag, - hoe wist ik heil, of stond te leure,
die geene pijn en ken om vreugd, of vreugd om treuren?
Ach, Attis, die bedroefd en weiflend áan me staart,
hoe kon hun hulde mij het eigen heil bedieden?...
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ATTIS:

Vergeet ge, Adonis, toen ge in-eens gekomen waart,
hoe 't vrome woud nog leefde alléen van úwe klaart?
Gij waart ons licht; - gij wierdt ons schromen, waar ons spieden
den schemer-dans der blanke nymphen-rei zag vlieden
om u, en keeren, daar ons geeren, tot op 't uur
dat, tanend aan uw aangezicht, het vale vuur
der mane al daalde, - daar ons onverzade wake
u volgen dorst, tot dauw kwam koelen aan ons kake,
en de al te vroege dageraad ons vreezig vond
met nieuwe liefde als jonge bronnen in den mond...
En toen de dage-reis dan weêr de hooge boomen
berees, en, herder weêr als wij, ge uw schapen dreeft...
- Maar welk is 't woord, waar 't licht van onzen dank door zeeft?
Adonis, eeuw'ge lente in eeuw'gen herfst gekomen;
Adonis, schelle en donkre spiegel onzer droomen;
gij, van wiens weelde onze angst om schoone droomen beeft;
Adonis, onze ziel,... - die loochent dat ge léeft...
ADONIS:

Mijn Attis, laat dien lof en uw bewonderingen.
Hoe woog het leve' in mij, wien de eigen deugd ontging, en
die me ónbewogen voel? Hoe smaakte ik aan uw dank
de waarde van mijn zijn? - En ben ik als de rank
van 't geite-blad?: hij kringt waar braam en brank hem beuren
ten hooge, en wiegelt dáar ten luchte, en reikt zijn geuren
zóo, dat wie kommrend ging en droef, in-eens blijft staan
daar hij dees goden-adem door zijn aêm voelt gaan,
en óp-ziet, en de rill'ge bloem zijn oog verwijden
en 't hart hem drenken komt met lang-herdacht verblijden;...
- terwijl de wilde rank, die brank en braam omkleedt,
daar-hooge wiegt, en geuren blijft,... en 't niet en weet...
- En, Attis, ik, hoe 'k moge uw hanker hart bezwoelen;
hoe 't weze, dat...
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ATTIS:

Gij weet het niet, maar wij: we voelen,
we dragen 't in ons oog gelijk de zoetste ster:
al weet hier niemand hoe ge kwaamt; al staat ge ver;
al blijft ge onraakbaar voor ons schuchter-wenkend nooden:
gij zijt het nieuwe felp, wij weten 't, dezer zoden;
gij zijt de duizend-knall'ge scheute, die het hout
opnieuw vol bleeke lichten stelt, van 't oude woud;
gij zijt het, dat door 't groen de schuiv'ge schijven dalen
van lage zonne, die onz' schaaûwen gulden malen;
gij zijt het, die deze' avond opent; o, ge zijt
die weêr 't violen-geur'ge liefde-bedde ons spreidt;
- want ach, Adonis, weet: wij hadden 't ál verloren...
Maar toen gij kwaamt, mijn jonge zonne, en, blankend, stond,
toen wies een vraag, toen wies een antwoord te onzen mond;
toen wierd in iedre bloem ons spiegel-beeld geboren;
en ieders blijde schroom erkende in 't eigen ik
de zonn'ge koestring van uw zegenenden blik...
ADONIS:

Ach, arreme Attis, mocht het wezen, mocht het wezen!
Mocht ik aan 't zindren van mijn hart uw woord verstaan!
Hadde ik een trane om eigen macht; hadde ik een vreeze
om eigen schoon! Voelde ik me-zelf maar ónder-gaan!...
ATTIS:

Te loor, Adonis?! - Neen: gij wierdt der goûn gekoren,
‘dat gij gedoogen zoudt hoe 't ál u zou behooren;
dat alle liefde uw ziel te cier en heule waar’...
Voel: heel deze avond aarzelt in uw deemster-haar...
ADONIS:

O Zwijg, mijn Attis...
ATTIS:

't Zwoel aroom der zware schoven
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draagt aán, en 't rijpe geur-gezeul der zwangre hoven,
op al de harsen die daar barsten in dit woud,
Adonis, ú ter vreugd...
ADONIS:

Helaas!
ATTIS:

Het lauwste goud
der lage zon komt nóg uw aangezicht verblijden...
ADONIS:

Hoe ken ik vreugde, wien geloken blijft het lijden?
Ach, Attis, lief me, omdat ik blijde u leven zie
gelijk een brand die vecht met zonne-vuur, maar die
zijn zege viert waar hij de nachten dóor mag zengen!
o, Zich gelijk een vlam in 't leven mogen plengen;
zich-zelf verniet'gen, en het weten, maar te zijn
naar elke oneindigheid een wreede' of zoeten schijn,
en 't wéten! Schroei'ge zoen of stervens-moede vrage;
verwondering of pijn, het duister toe geslagen
der schromple menschen, die de erinnring hebben, om
in vreugde of vreezen u te wezen 't wellekom
als de ure naêrt van 't eindlijk rusten, en uw daden
u vreugde of vreeze biên van wroeging of genade;
op de ure dat ter deure u 't eindloos zwijgen wacht;
't verwijt zijne oogen sluit; de spijt u tegen-lacht;
dat elk verdriet u begeleidt met vrede-wenschen;
en dat ge, mensch, de liefde voelt van alle menschen...
Onder de menschen ménsch te zijn; een mensch, die gaat
met aller foltring op de bleekheid van 't gelaat,
maar van wiens laaiend hart wel duizend haarden gloeien,
mijn Attis!...
-waar 'k, de róodste roze, sta te bloeien,
maar ongenáakbaar-hoog, en die verlang, noch lijd,
noch trots en weet om de eigen ongenaakbaarheid...
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ATTIS:

En toch, Adonis, als een gód te mogen wezen...
ADONIS:

- Van mijn troostelooze godlijkheid genézen!
Al ware 't maar te mogen lijden, dat ik ben
de god die 'k, onverbaasd, me-zelf te wezen ken!...
Maar nog 't herdénken slechts der verre kinder-wenschen
als éen'ge vreugde, vriend, en 't eeuwig-eenig leed...
- Want, Attis, luister: 'k ben een kind geweest van ménschen.
Haast vijftien jaren zag 'k ontbotten en verslensen
ten witte' en bronzen boom-gaard waar, in 't priester-kleed,
mijn vader bloesem won en 't vleesch der zware peren,
't verlangen en verzaên van Aphrodita te eere.
Zijn glim-lach bloeide in zijnen baard, aldaar hij zag
hoe 'k, rijzend in verwonderingen, iedren dag
ontwaakte met een vrage, en 's avonds neêr-zeeg, vroeder
aan wijsheid uit zijn mond en liefde uit dien van moeder.
- Mijn moeder! Hoe ze aan 't kloppen van heur borst me drong!
Hoe 't zwijgen van heur lip, die zwoel van zoenen hong,
mijn luistrend weiflen als een duister lot voorspelde,
toen ze aarzelde, 'of ze in kus aan kus de dagen telde
van 't samen-wezen, naar 't hals-starrig afscheid toe...
Maar wist ik? 'k Was een kind; en waar ik, zalig-moe,
aan 't blanker glanzen van haar oog de nacht zag naken,
ging 'k zorgeloos ter ruste, om zorgloos weêr te ontwaken...
Zoó lag de kreits van mijne dage' in 't kringend gaan
gesloten van de sluimer-trage boome-schaaûwen.
Geen horizon, dan 't ronde deinen der landouwen,
steeds zélfder verwe en licht op 't éender uur bevaên.
Geen zorg, dan vaders blik in mij te voelen zinken;
geen angst, dan waar 'k in zwarter oog een trane pinken,
een koorts ten sombren mond van moeder marren zag;
en geene vrees, dan 't wachten naar heur glimme-lach...
Zoo wies 'k. Zoo wies in mij naar rede en vroom ervaren
het rijzig ranken van 't gepeins, haast vijftien jaren.
- Tot op de stonde, dat me de eerste wonde sloeg
der liefde om eene vrouwe, en 't wónder móest gebeuren...
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-- Ik had te druilen mij geleid in 't droeve geuren
der rozen-wiege, die mijn nieuwe droomen droeg
sinds ik der doornen pijn en pijn om liefde minde;
en 'k had gevoeld hoe, lengerhand gezonken in den
licht-ademenden vreê des slaaps, wegend een zoen
mijn ruste wijdde. En 'k sliep...
- Ach, hadde ik níet geslapen!...
Want toen ik, Attis, 't naedren hoorde eens ochtends; toen
't ontwaken koel mijn oog berees, en aan mijn slapen
de dauw ronde, - o mijn vriend, toen was het ál gedaan...
Waár lag ik? Om me heen zag 'k vréemd de boomen staan.
Geen rozen: kroozig mos. Het wieglen van een varen
dat schaduwde aan mijn wang. En in mijn oogen, 't staren,
benieuwd en hoedend, van een klaren nymphen-blik.
Waár was 'k? Eén somberheid. - En 'k heb niet eens den schrík
gekend, dat ik, en hoe?, den vader-tuin ontweken,
rond mij den dageraad door zwartre blaên zag bleeken;
en geen verbazen, om dien nymphen-mond, die zweeg;
om 't wankend schaaûwe-gaan dat vreemd ter wang me zeeg;
om 't woud dat toe me trad om, wijkend, te verwijden;
vriend, - en geen spijt, en zelfs geen schromelijk verblijden...
En sedert dien...
ATTIS:

En sedert dien zijt ge ónze zon;
van úwe zilvren spraak zingt blankend bron aan bron;
nauw rust uw blik, of blinkt in blijde-ontloken bloemen;
gij hebt ons vreugd geleerd, als, bij hun zinder-zoemen,
het koopren kolder van de hommels is een vuur
dat blindend wielt en priemen drilt in 't middag-uur
zóo, dat, door-boord, 't beloomde loover gaat verpaarsen
rond al de de zonne-wiel'ge stippen, die 't bespaarsen;
gij zijt het, die het avond-goud in staven klinkt
aan elken stam, aldaar te heeter blaakt en blinkt
hun laaie, naar het hoofd des dages lui ter kimme
verlamt, en die ze recht, tot waar de mane, aan 't klimmen,
het lange druipen van haar stralen dalen laat,
en weêr bemaalt van licht ons avond-vaal gelaat;
gij zijt - en hoe en wéet ge, Adonis, het te wezen? gij zijt ons dorsten als een blozende aarde-bezie,
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al blijft aan onzen mond den nooit-gedrenkten dorst;...
- en menig meisje weent in heur gebeurde borst,
waar, reikend, ze u bekroont met dagelijksche rozen,
Adonis, 'lijk ze 't elk bij beurte doen, en blozen...
ADONIS

(neemt de rozen-kroon, die aan zijn kruin verwelkt, af):
Ach, arme rozen, van mijn heete slaap verlept,
ontdoornde krone, die niet eens gekoeld en hebt
mijn zoele kone, van uw bloedend felp bezegen,
en van wier huldend schoon mijn binnenst heeft gezwégen...
Een krone?... En ik een vorst?! - Mijn Attis, wist g', hoe moe
'k me voele in 't zwaar ornaat van uwe woorden, hoe
deze onbegrepen krans me weegt der teedre maagden,
'of alle cier, 'of de eigen schoonheid me belaagde
en 'k niet dan lui en loom hun last bedróomen mag.
- Want, Attis, ik ben eíndloos moe; 'k ben de ónverzade
van rust die, hooploos moe, steeds dichter wordt beladen
met moeite uit elke wereld-diepte, 'lijk (een dag
in 't teeken van den Hond), de hitt'ge zon, aan 't gruwen,
heur stralen-kreits uit alle kolken tegen-luwen,
heur straalloos wezen voelt beklemmen van 't geweld
dat iedere afgrond steunt en log heur tegen-stelt.
Zóo staat de moede zon in de onverzoenb're dagen
des Honds; en, Attis, zóo mijn eindelooze vrage
in de' afgrond, en den ijlen duw die óm me gaapt
en, ondoorpeilbaar-lui, mij niet en hoort, en slaapt...
En, - Attis, slápen! Zélf te slapen: eenig heul en
verzoenen! Zich ten tragen vaart te voelen zeulen
der loome Lethe, het Vergeten te gemoet,
en, bij den slaap, de lamp der rúste in uw gemoed;
o dróomelooze slaap...
ATTIS:

Wij weten 't; en we breidden,
Adonis, u dees leger dat uw leên zal lijden
als te elken avond, tot het wittend nymphen-heir
u weêr ten nachte wekk'.
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ADONIS:

Helaas!
ATTIS:

Gedoog, u neêr
te leggen, daar voor kou dees mantel u behoede...
ADONIS:

Slapen... Om welk ontwaken, Attis?
ATTIS

(sussend):
Om 't bevroeden
dat weêr een nieuwe dag vernieuwde liefde u brengt...
ADONIS

(met heel moede stem):
Och, door álle eeuwigheên gewétenloos te slapen...
ATTIS

(na korte wake over den insluimerenden Adonis):
o Teedere ure, die de malve schaaûwen lengt,
laat slepen uwen vrede en wijlen aan zijn slape;
de onzaal'ge!... - Want waar vroom een vrouwe-liefde ons wacht;
waar ons begeeren tóe heur aarzlen lodder-lacht;
- o bleekende uur; waaraan ons tengre hopen leunen,
ons lengen reikt, en ons verzaden zalig zijgt;
verzachtende uur, dat hij, door wien de pijnen kreunen,
in-eens de milde stilte hoort, en, monklend, zwijgt;
- waar te onzer deure, 'lijk een feestelijk gebeuren,
als iedren nacht de brooze roos der lampe blankt,
en elk het voor-hoofd neigt, en, waar hij 't weêr gaat beuren,
zich spiegelt in een blik die, 'lijk den zijne, dankt;
om tafel, daar het bleek gebaar van 't hande-rijzen
bedaard ten monde voert de zegenende spijzen,
o buigende uur;
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-- terwijl Adonis, grauw aan 't grijzen
in 't lager loof, en liefdeloos, en lam als lood,
Adonis, o...
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Terwijl hij, traag-verwijderend en met gezonken hoofd,
verdwijnt, verneemt men, haast onhoorbaar en heel treurig,
't herhalend gezang van den
HERDER:

...te zinken in den diepen schoot
van liefde of dood...
Als hij gezwegen heeft, en de fluiten nog even na hebben gezongen, staken
ze, kort en schriller, plots. Op 't zelfde oogenblik bemerkt men achter
Adonis' leger, de gestalte van
die, donkerer stemme, zegt:
Is dit de tijd? Is deze de uur? - Hoe droogt mijn mond
als van een rijpe vrouw die, moe-gezwoegd heur lenden
van drift, plots in heur blik den prillen lievling vond.
APHRODITÈ

Ze tracht het zwoele, vlam-doorwoelde hoofd te wenden;
ze nijpt te schreien 't mookrend hart; maar door heur lijf
flitst bral de min van al de mannen die ze kende.
Ze sluit heur oog; ze rekt heur leden, krampen-stijf;
maar elke wimper brandt van donker-vuur'ge bollen,
en door heur dijen rijdt de pijn van 't liefde-wijf.
Heur wange trilt, waar trage en heete tranen rollen;
ze weigert, maar ze weet der passie zich gewijd
die dreigt, en gaat heur weêr de wijde flanken hollen:
gebonden ligt ze, en moede, onzaal'ger min bereid...
-- En ik, godesse, oneindig-zatte en niet te lesschen
in eindloosheid: hoe vangt me de avond weêr, die luwt
en als een lauwe zoen zoel huivert door mijn tressen!
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Gebiedster die van 't eigen grimmen lijdt en gruwt,
Hoe sta 'k armzalig, in 't gestreef der rechte roken
dat warrem-walmend naar den koopren hemel stuwt!...
-Van de eigen brallen eisch verbrijzeld en gebroken,
brengt weêr de doove lucht, die zengt en broeit, dit hart
diep als een krater in de zwarte borst aan 't koken;
en, waar - ik wéet het - steeds vergéefs mijn hope mart
om menschlijk heil, strekt, menschelijk-gedwee gezegen,
dit goddelijke lijf, van de eigen wet gesard,
gepraamd van walg en drift, liefde en ontgoochling tegen...
--- En... zal het tháns zijn?... Schamel kindje, dat mijn zorg,
dat mijne vreeze om 't eindlijk wéten heeft gekoren;
dat mijn begeerte om 't eigen vólle voeden borg;
in angst om míj gebaard, en schóón om míj geboren;
gekweekt in de ongeweten weelde van uw zijn
'dat van úw onschuld míj genieten zij beschoren;
- ach, kláre Adonis, in dit donker bleek en rein
als een vol-maakte maan, ten hollen lucht gerezen
zóo schoon, dat wie zijn ziel durft spieglen in haar schijn,
voortaan te vroom zich weet om óngetroost te wezen,
- Adonis, nu 'k mij doope, en zuivere in úw glans
dit arm begeeren, en mijn zorge, en mijne vreeze,
- Adonis, zál het wézen, tháns?...
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PERSEPHONÈ,

plots aan haar zij gerezen, hiëratisch:
-Neen!...
Want wie, vaardig, volle rijpheid gaat bereiken,
hij staat ter poort reeds mijner rijke donkerheid.
Wie weel'ge vrachten voert bereist míjn wijde rijken;
de trage wagen zijner wagglende oogsten rijdt
de wegen van míjn wil, naar 't gapend goud der schuren
waar 'k éeuwigheden uit zijn loomen last bereid.
Ik ben de deur-stijl zijner rust. - Ook wien úw vuren,
Aphroditè, van zon door-gloe'n en rooder bloed,
ben 'k de een'ge zate waar zijn zaal'ge zatheid dure.
Ik ben de zolder, hol en geuren-vol, die hoedt
elk ooft voor alle vlage, elke' oogst voor alle zonne.
En wien 'k tot nieuw gekiem onder míjn zorge broed,
bloeit uit voor de eindloosheid in de eenig-eeuw'ge wonne.
APHRODITÈ,

smeekend:
o Wijl!... Hoe wilt ge, vóor 't ontwaken nog, dit scheiden?...
PERSEPHONÈ,

geweldiger:
En ben 'k de jageres die, nacht aan nacht geknoopt
heur sluier bindt uit morge'-en avond-schemer beide,
en, snuivend, dús de wuiv'ge baan der winden loopt,
de tijden over, 't spoor der schuin-beloerde buiten
onder heur schamp'gen schicht, en schiet, en sluipt, en sloopt
elk hinder; - tot ze sleept, van geen gejank te stuiten,
heur hekatombe uit honderd oorden aan, al-daar
de schorre hond des Doods komt snufflen aan heur kuiten
en, reeuwsch van bloed en zweet, ze staat in 't star gestaar
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des bleeken konings, wien geen offer kan verblijden;
- om weêr, een nieuwen storm in 't waaiend flapper-haar,
ten woesten jacht te slaan, 't jaar over, en de tijden?...
APHRODITÈ:

Ach wreede! Deze week-dooraderde anemoon
gewelkt, nog vóor een dag blauw dampt van 't dralig dauwen,
nog vóor mijn zonne-zoen gaat huivren aan zijn koon!...
Zie: déze is schoon, Persephonè, - gevréesde vrouwe,
want gij zijt de éen'ge die geen minne-macht ontziet
en kleedt 't geliefdste lijf in star-gesloten rouwe;
maar - déze... - 'Lijk bij diepen nacht ge een bloeme ziet,
een bleeke, in 't duister van het woud en van uw vreezen,
die needrig u den troost van haar stil lichten biedt,
- ach, harde zuster die mij slaat, - zoo waar' me deze
't verzoenen van mijn slechte menschlijkheid geweest
die van zíjn zuiverheid míjn maagdlijkheid zou wezen,
en rechten tot godes dit tucht-doorjaagde beest!...
- Maar néen: gíj zijt, en zult in valen dood verstarren
deze eêle leden, bleek als veeg een morgen-maan;
gij zijt, en 't bral gebod zal rillend hem door-arren...
PERSEPHONÈ,

wrang en met ingehouden woede:
Hoé, hebt ge 't niet verstaan?... Hoe hebt ge 't niet verstáan!...
- o Gij, van 't eigenst leed der godd'lijkheid bevangen,
gij zoudt niet smeekend daar en niet verbleekend staan;
gij zoudt niet rouwend, en der banden van 't verlangen
gepraamd, en van den angst des scheidens in uw keel,
aldus gelijk een weeûwe aan mijne woorden hangen,
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indien ge wist wat ik als een dievegge heel;
waarmeê 'k, ten droefste' en zoetsten hoek der zaal gezeten
van mijn gewete', als met gewaande weelde speel;
- ach, zuster, wist ge; ach, arme zuster, mocht ge wéten!...
...............
...............
Boschvoorde, Winter, 1907
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Eroos en Anteroos
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zegt:
Vóór allen dag, dat ik hem kennen zou,
hém, in wiens beeld 'k me-zélven kennen zou:
Anteroos (zóo klonk in mijn borst zijn naam
met felle stooten, toen ik hem in 't woud
moest vinden, bleek aan mijn verbleekt gezicht;)
- vóór ik hem leerde kennen in mijn hart
en hij zou wegen in mijn hart als lood,
had nimmer ik, aan water of metaal,
aan spiegel-vlak van vijver of van brons,
had nimmer ik mijn eigen beeld gezien.
EROOS

'k Wist: mijne dunne en warme huid geleek
een leen'ge scheede, een veer'ge schinde, waar
de scherpe scheen door glansde en 't hard gerijs
der spann'ge spier aan zwol, die dubbel is
ter kuite. Ik wist dat aan den hoogen hiel,
gerecht op bleekre teene', een peeze pijn
kon doen van dravens-vreugde, en die het stel
geheel bewoog der beenen, waar het spel
door vaart en viert van heel 't bewogen lijf.
Ik wist mijn lange beene'; ik wist mijn buik
die glooide, en duisterde als een glooiënd schild
ten navel toe, en hol kon staan gelijk
de buik eens panters in den minne-tijd.
Ik wist dees borst gelijk een bromm'ge trom
onder 't gestomp van mijne blijde vuist
métend heur macht en 't spannen van mijn arm,
(die 'k dunne wist en wit als van een maagd,)
ten aangestooten romp, - aldaar 'k, helaas,
zou leeren kennen 't stooten van een lijdend hart.
En 'k wist mijn hoofd, o menschen! 'k wist mijn hoofd.
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Want 'k heb mijn hoofd gekend aan 't wezen van
god, mensch en dier, zelfs waar verholenheid
ze bindt in schaamte...
- Want en waren zij,
god, mensch en dier, elkanderen gelijk,
waar 'k tóe ze trad en waar 'k ze weêr verliet?
Ik trad ze nader, en hun hoofd werd warm;
een gloed zwol in hun hoofd gelijk een dorst
aan 't korstig mond-gehemelt; koorts was zwart
en blinkend in hun oog, en snoof een aêm
van vuur hun door den neus. Hun lichaam zwol
pijnlijk ter ribben. Eene rilling miek
killer hun leden, en hun flanken heet.
De pezen van hun beenen werden hard.
Hun pols stond strak van koorden. En een grijns
plooide verschriklijk hunne lippe', en droef.
En toen 'k ze weêr verliet, god, mensch en dier:
was hun niet strak het lichaam, en de leest
als van een weduw na een zevendaagsch
geween? Maar holler stond een smartlijk oog,
gelaten, maar begeerig eindeloos.
Hun hoofd ging hangen aan 't gehijg der borst;
het voor-hoofd grijzer, en gestrekt gelijk
een steenen tafel. Wankel wierd hun tred;
hun leden wegend en hun kuite slap;
hangend de buik van weeë leêgte, en loom
de plattre polsen...
En toen ze in hun polk
van wolken, wolle of dorre blaêren, zwaar
vielen van slaap, en open wierd hun mond
in zwartheid, en hun lip gezwollen: toen
bestaarde ik ze in hun grauwe machtloosheid.
En 'k voelde strakker worden mijn gelaat,
naar lengerhand weêr gladder mijn gelaat.

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

243
En dan: en heb ik mijn gelaat gekend
aan dat der Moeder, schoone Aphroditè?
o, Zij, van wier geboorte geurt de zee
zoelig en zout, en van wier schoonheid slaat
schaetrend de zee, aldaar ze rees aan 't licht
en 't miek te schittren van haar water-kleed,
kristal-bezilverd en van rozigheid
doorstraald der rill'ge leden; zij die lucht en meer,
die dal en berg, zij die verholenheên
als blakke vlakt' beglanst van blijden gloed:
zij, mijne moeder, heeft zij niet getoond
aan 't eigen wezen, hoe míjn wezen was?
o, 'k Heb niet steeds begrépen. Maar ik weet
hoe 'k, na een ganschen dag van jacht gekeerd
ter koetse, aldaar zij waakte en wachtend was,
vond kóud heur voor-hoofd in een rag van zweet
en strákker heure wang, naar mijn verhaal
was héeter van de slachting, die mijn pijl
geslagen had in god en mensch en dier.
Ik toonde haar hoe trillend en hoe hard
nóg stond de linker-arrem van 't gespan
des boogs en hoe een lamheid zwol de hand,
die rechts ter borst den pijl had aangehaald.
Zij hoorde hoe nóg in de kas der borst
mijn aêm was bevend, die der diepte ontrees
ten mond die harsen-geurde. Maar zij slóot
heur oogen die niet wilden zien, en wendd'
'et hoofd waar zij mijn aêm niet voelen wou.
En 'k was verwonderd, dat alleen, wanneer
'k was moede en moedeloos, en heel de dag
woog van vergéefschen jacht in lende' en hoofd,
zij hief een glim-lach, die géen troost en was;
zij bood een kus die géenen dank geleek;
maar van heur wang de grijze strakheid week...
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Ik kende mijn gelaat, zooals het stond,
zooals het staan moest op mijn breeden nek:
op, beider zij, de zuilen van mijn nek:
hoog boven 't rekken der drievoud'ge pees
die beider zij ten schoudren strekt. Het stond,
mijn hoofd, van kinne die gelijk een schale was
rondend en peerlemoerend; van een mond
gelijk een wonde in donkre woud-bes; van
den rechten straal die schittert aan den neus;
van de oogen, donker in hun duistre holt'
gelijk een donkre roos die in den nacht
is lichtend en is lokkend. 't Stond, mijn hoofd,
tusschen de rechte wanden van de wang
die beider zijde groeide naar den wand
des voor-hoofds, dat het morgen-licht ontving
gelijk de tinne eens tempels. En in 't woud
van 't zwarte kroes-haar, dat een aureool
van warme duisternis miek om mijn hoofd:
daar stond mijn hoofd zooals een tempel in
een donker woud van pijnen...

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

245
Zóo wist ik wél mijn leden en mijn hoofd;
maar nimmer had mijn gril hun spiegel-beeld
gemeten in de diepte van een meer
of in de diepre diepte van metaal.
Mijn gríl: hij kende alleen, dat ik zou gaan,
van bij den rijz'gen dageraad het bed
van wak gebloemte ontrezen, tot op 't uur
dat zoel het bed van wak gebloemte weêr
wachtte mijn beenen en de warme pijn,
die blij de moeite leide in lende' en leên.
En 'k ging, gedachte-lóos, met pijl en boog,
en met den pijl van mijne blikken, en
den boog van mijne sprongen, door het woud.
En 't woud, verblijf van dier en mensch en god,
het woud waar schuchterheid me wachtte en stond
in vrees'ge smeeking; 't woud aldaar ik vond
man-moed'ge borst en die mij tarten dorst;
't woud, in wier holen 'k donker leven wist
dat mij verwachtte en mij niet nooden dierf;
't woud vol van vluchte' om mijn gevreesden pijl;
't woud vol van hunkren naar mijn straal'gen pijl;
't woud vol van dulden om mijn heeten pijl;
't woud vol van vreeze' om mijn geduchten pijl;
't woud vol van klagen om mijn schrijn'gen pijl:
ik kende 't woud; 'k doorzag het woud, en 'k had
eenzelfden blik voor vlucht en voor begeert,
voor vreeze en voor geduld, voor klacht of zucht.
Ik kende 't woud; ik ging door 't woud; ik schoot
àl naar mijn gril en zonder will'ge keus
naar wie zich dook of open bood zijn borst,
naar wie me riep of schuilde in duisterheên.
Ik schoot, en 'k wist niet wat mijn schot me wás;
ik kende vreugd noch angst, ik kende pijn
noch kommer; 'k wist alleen, hoe harder wierd
mijn kuite naar de dag ten einde liep,
en hoe mijn harte klopte...

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

246
Klopte mijn harte? Ja. Maar 't klopte van
niets anders dan mijn springend loopen door
struweel en struik, door braam- en brank-gewas.
Ik, jonge god, die gretig groeiënd was,
ik was als 't jonge dier dat aan zijn hart
meet breed de gave zijner krachten, en
zijn krachten spilt tot het zijn hart hoort slaan.
Dan hurkt het, en het luistert naar zijn hart;
er rijst voldaanheid in zijn warmer hoofd;
het smaakt een fierheid om dat kloppend hart.
Maar blij der wordt het als het kloppen stilt,
weêr maatlijk wordt en, eindlijk óngevoeld,
gaat nopen weêr tot spring-vlucht of tot dans.
Zóo was mijn harte-klop; hij was 't bedied
dat ik zou rusten, in de varens waar
een geur van peper en van lente in wast.
En 'k lag, de slapen warrem, heet de vuist,
en 't stel der ribben rijzend. 'k Lag, en 'k was
verblijd in mijnen monkel, waar ik lag.
Maar zonk de borst weêr, en de hamer week
die klopte aan nek en voor-hoofd; werd mijn huid
weêr klam en koeler, en mijn pols bewoog
in lenigheid; en in mijn oor en zong
niet langer 't bloed, maar ik vernam opnieuw
de fezelende stemmen van het woud:
daar rees ik van het leger, en mijn' knie
ontschoten weêr de galm'ge sprongen... Zóo
mat ik ten klop mijns harten wél de vreugd
der moeheid of der moeheid stramme pijn.
Maar andre vreugde of pijne en kende ik, - dan
ten dage, dat...
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Tot op den dag dat ik ontmoeten zou
hém, in wiens beeld 'k me-zelven kennen zou...
- Weêr had een ganschen dag door woud en beemd
mijn rilde pijl gedaverd, god en mensch en dier
te treffen. En het uur ging neigen naar
den Wester-einder, en ik zag mijn leden, die
bleeker verblauwden, naar het avond werd.
En ik zou keeren, heel mijn lichaam vroom
van wreed'ge moeite, en 't voor-hoofd ijl en koel;
- toen 'k aan het uiterste einde van het woud
vond staan een knaap, gelijk de knapen zijn
die rijzen gaan ten mannen-jaren. Bleek,
hield hij zijne oogen toe. De grauwte was
te hoog al, dat ik zijn gelaat vermocht
nauwer te aanschouwen. Maar zijn leden: zie
zij waren als míjn leden. Dun en fijn
geleek zijn huid een lenig-veer'ge scheê
aldaar de scherpe scheen in glansde en hard
de spann'ge spier aan zwol, die dubbel is
ter kuite. Ik zag zijn hoogen buik
die glooide en duisterde 'lijk een rondas
ten navel toe; ik zag zijn blanke borst;
ik zag zijne armen dun en wit gelijk
de armen van eene maagd; ik zag, ik zag...
- tot hij opeens een rechten fakkel hief
aan zijn gelaat, en 'k zijn geláat kon zien...
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'k Zag zijn gelaat in 't gloeiënd fakkel-licht:
bloed-rood een bleek gelaat op breeden nek,
op, beider zij, de zuilen van zijn nek;
een hoofd van kinne die gelijk een schaal
was rondend en van peerlemoer; een mond
gelijk een wonde in donkre woud-bes is;
de rechte straal die schitterde aan zijn neus;
de oogen, die, donker in hun duistre holt,
waren thans open als een donkre roos;
de rechte en strakke wanden van de wang
die beider zijde groeide naar den wand
des voor-hoofds, dat het fakkel-licht ontving
gelijk de tinne eens tempels, en die gloeit
van onweêr-avondzon. Zóo stond zijn hoofd;
zóo stond hij gansch; en plots stond van zijn toorts,
die, ros en roetig, de een'ge klaart nog was,
het gansche woud dat ik vermocht, bij nacht
als dage, lijk een arend te door-zien, stond plots het woud in rouw'ge duisternis...

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

249
En 'k zag hem áan in 't bloedig-rood gelaat:
de droeve bitterheid van heel 't gelaat;
heel dit schoon weze' in zijne onzaligheid;
zijn oogen, en hun wrokkig-diep verwijt;
zijn mond gelijk een wonde; 't voor-hoofd, strak
in walmen. En ik sprak hem toe: ‘o Gij,
die komt aan mij gelijk mijn angst te staan,
wie zijt gij, die niet blij zijt en die wrokt,
gij die 'k gevoel gelijk een spijt'ge broêr:
wie zijt gij, god of mensch; wie zijt ge, geest?’
- Toen wies een bittre glim-lach aan zijn mond;
hij sloot zijn oog, maar dat hij weêr ontlook
op eenen blik die 'lijk een bete was:
‘En kent dan Eroos nóg zich-zelven niet?
En weet dan Eroos niet dat mijn gelaat,
dat deze leên van Eroos-zelven zijn?’
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... Niet langer stond zijn beeld aan mij. Hij zweeg
en was verzwonden...
En - o pijn, die 'k draag
hier in mijn hart, dat eindlijk 't klóppen kent! ik had hem ál te goed begrepen. 'k Stond
verbijsterd in mijn vreezen en den angst
dat dít dan was mijn wezen. En ik wíst.
Ik ging het leed beseffen van mijn daên;
ik leerde 't wreede spelen van mijn pijl;
ik wist dat smárt alleen ik baren kon,
en 'k was onzalig.
- - En dien avond ben 'k
gegaan aan 't leger van mijn moeder; en
toen zij vernomen had mijn vreemd verhaal,
toen ging een blos ontwaken aan heur wang,
toen straald' heur oog, en wakker wierd heur lip,
die zei: ‘Zijt gij geréd dan, o mijn zoon?’...
- Maar hare vreugde en duurde. Loomer dra
zonk haar gelaat; heur oog-leên daalden; recht
wierd heure wang en dor heur roze-mond.
Ze zuchtte. En 'k zuchtte: 'laas! wij wisten bei
dat ik geschapen was ten wreeden jacht;
dat níets me rust zou gunnen, en geen klacht,
niet meer dan 't harte dat mijn pijlen zocht,
mij van mijn pijn'gend lot bevrijden mocht...
En waar zij lag, de schoone Aphroditè,
en waar ik lag, ik Eroos, die tháns wíst,
hebben wij beî gehuild, den ganschen nacht.
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En sedert?
- Ach, ben ik dan Eroos niet?...
Ik ga door 't woud; ik ga, met pijl en boog,
en met den pijl van mijne blikken, en
den boog van mijne sprongen, door het woud.
En 't woud, verblijf van dier en mensch en god,
het woud waar schuchterheid mij wacht en staat
in vrees'ge smeeking; 't woud aldaar ik vind
man-moed'ge borst en die mij tarten durft;
't woud, in wier holen donker leven schuilt,
dat mij verwacht en mij niet nooden durft;
't woud vol van vluchte' om mijn gevreesden pijl;
't woud vol van hunkren naar mijn straal'gen pijl;
't woud vol van dulden om mijn heeten pijl;
't woud vol van vreeze' om mijn geduchten pijl;
't woud vol van klagen om mijn schrijn'gen pijl;
ik ken het woud; 'k doorzie het woud; - maar thans,
tháns, dat ik-zelve lijd om elke wond
die 'k sla uit boog en pijl: thans kíes 'k mijn wit.
En, waar ik lijden moest, ik, gód, om 't leed
dat ik verwékte: het heeft mijn wil geleerd
te treffen dáar, waar 't félst men lijden zal.

Brussel, Voorjaar, 1912
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Hebe
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Toen hij, zijn vleesch verteerd bij 't Nessus-kleed,
zijn smartlijk vleesch verteerd tot op het been
van romp en schouder en van 't machteloosgeworden arm-geweld en vuist-geweld;
- toen Herakles den laatsten lijdens-gang
aan zijne beenen, hard van wil en hoop,
ten hoogen stapel en vierkant gestel
van rechte dennen en het dichte hout
der beuken, langs het steil en ruig gebergt
en hoog ten hemel afgeteekend, ging;
- toen Herakles ten steilen stapel steeg,
en uit zijne eigne hand en toortse stak
de spaanders áan en 't vlugge kronkel-vuur:
toen hief hij zijnen blik de heemlen in.
Hij dacht niet, maar hij hief zijn bleeken blik,
die veeg al was en van de pijn gekrenkt,
de heemlen in. En waar de geur van hars
wolkte uit het krakend schubben-pantser óp
der stammen, en een trillend floers van rook
ging blauwig stijgen om zijn rechten stand,
en de eerste vlam ging kleuren zijn gelaat
in goud: daar hief hij hemel-waarts zijn blik;
en zie, naar vager werd zijn blik, en strak
als van een doode, werd hij klaar en strak
gelijk een zout-krystal in ochtend-licht,
bij tij, aan zee...
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Zóo ging hij sterven. En naar-mate hij
eerst om de kuiten en dan, heupe-waart,
de dijen óm, en om den weeken buik,
de vlamme lekken voelde als heet gestreel,
maar als de bete straks van vratig beest,
en raezrig kluiven tot op 't been weldra;
- maar híj stond pal; zijn leden stonden pal
als zuilen in een wervel-kolk van vuur;
en recht zijn nek stond op 't vervreten stel
der haaksche schoudren; en zijn nek ontrees
het vuur-beglansd, het vuur-beketst gelaat
récht, en zijn blikken récht de heemlen in;naar-mate dús hij stond in 't haeglen, in
het hakken, in het scheuren, in 't geplof
van felle pijnen, dáár in 't kláre vuur
van goed-droog hout en bij een heldren dag
die, windloos, 't spel der vlammen ongedeerd
recht-òp liet joelen; - zóo, naar-mate hij
de pijne lengerhande mindren, en
een zoeten gloed ging voelen in zijn hoofd;
naar-mate hij bezwijmde, en had geen wil
aldra, en geen bewust-zijn meer, en zonk
het knokig rif ineen, en bleef aldra
het hoofd alleen nog over: stond zijn blik
nóg in de heemlen, kláarder steeds, en strak
gelijk een zout-krystal in ochtend-licht,
bij tij, aan zee...
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Zóo stierf hij, naar de slaap hem zoet omrees
der pijn. Hij stierf. Hij sliep; en 't scheen hem of
het werd een lange slaap, en droomeloos...
Het was een slaap in warm en duister licht,
in een fluweel'ge weelde en trage stilt
die niet en roerde en die niet luistrend was...
- Maar ging de stilt daar niet als aedmen gaan?
Ging als een bloemige adem, frisch en zoel
en lichtlijk-rillig als te Meie luwt
een fezel-wind op 't jong gebladert, gaan
een veil'ge en zeekre warmte matelijk
aánluwend door den duister-rust'gen slaap?
Ging niet het dichte donker klaren van
een verren, overfloersten schijn, die zoet
maar ónvoorzien was, en als vreezig miek
'lijk vreezig maakt verlangen?... - En zijn slaap
ging zien door dichte oog-schalen, en een dag
drong binnen in zijn wezen, 'lijk de dag
dringt in het best-gesloten huis, en maakt
van taan'ge glanzen levend elken wand:
zóó voeld' hij een ontwaken, Herakles;
vóor-voelde ontwaken uit den langen slaap;
en wist niet meer of hij nog slapend was;
en wist niet meer of hij geslapen had;
wist niets meer, wist niet meer van wáke zelfs,
van levens-wake, of zelfs wat leven ís.
Het was het wakker-worden aan nieuw licht,
aan een nieuw wezen, aan een nieuw ontstaan
- maar dat hem níet bevreemdde...
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En toen ontsloot zijn oog. Zijn oog ontlook
gelijk een donkre bloem: zij kijkt niet uit
haar geur'ge kroon; zij ziet niet naar het licht;
zij zoekt het zoete dag-licht niet te zien;
maar ze is gelijk een schaal, ze is als een kelk:
daar-binnen vloeit de koele, dankb're drank,
en zij, ze ontvangt hem. Zóo de bloem den dag:
ze ontvangt den dag, ze ontvangt het zoete licht,
ze laaft en koestert zich aan 't dankbaar licht
dat neemt haar vorm aan, en wordt één met haar.
Aldus ontlook zijn blikken Herakles.
Hij wist niet of hij zien kon, maar er kwam
in hem een schoon visioen. Hij lag, en wist
te liggen in een rust-bank, stapel-hoog
van donzen kussens en een klaar tapijt,
daar-in hij lag, geschraagd ten elleboog,
zijn hoofd recht op zijn schouderen, zijn romp
hoeks aan zijn heupen, die gevallig in
de donzen kussens zonken, en zijn leên
blinkend van zalven. Zóo lag Herakles,
die look zijne oogen open, ónverbaasd
om 't schouw-spel dat zijne oogen zagen...
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Want hij lag áan om eene tafel die
schitterend was van witte weefsels en
het goud der nappen en den gouden drank
die vloeide uit hooge kannen. Om hem heen
lagen gestalten, edel aangedaan
van blanke kleedren om het pralend lijf.
Het waren zware mannen, zwart-bebaard,
glanzend hun wangen, en hun handen wit.
En 't waren vrouwen zwáarder, op haar borst
wogen juweelen, en fluweelig stond
aan haar bloote armen wazig dons, gelijk
een ochtend-damp op verre weiden hangt.
Maar waren mannen, waren vrouwen dit?
Waren 't geen goden en godessen, aan
den goden-disch? - Hij vroeg het niet. Hij keek
een wijle rond. Hij sloot zijne oogen weêr.
Herakles sloot zijne oogen weêr: hij wist
dat hij thans lag ten goden-dissche, en dat
zij allen, goden en godessen, hem
bezagen, uit hun wel-gevallig oog,
hem, nieuw-gekomen aan het eeuwig maal.
Hij sloot zijn oogen, en hij was beschaamd
dat z' hem bezagen...
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Maar toen klonk eene stem, die diep was als
de slagen van den ernst'gen nachtegaal
wanneer hij gaat te zingen in den nacht:
de al-eerste slagen van den nachtegaal.
Zij sprak; en hij zag niet: hij hóorde haar
te spreken. - ‘Herakles’, zoo hoorde hij,
‘de tijden zijn verstreken van den strijd.
Heb, Hera, ik, gewild van brallen zin
dat gij zoudt dienen wien ik wist te zijn
een lafling, maar aldaar 'k u wilde zien
heerlijk van daden en van blij geweld:
thans zijn de dagen óm die te elken dag
tartten uw krachten en uw pratten plicht;
vol-streden is uw leven, en ik ben
gelijk een moeder thans, een moeder-schoot
die haar moe kind ontvangt na langen dag
van spelen. Thans - en 't was mijn dure wil
die kreeg van Zeus, bij wenken van zijn brauw,
kreeg van uw vader Zeus, en vreugde-vol
instemming, - thans is 't, dat ge aan onze zij
zult liggen als een god, en drinken uit
de gouden nap gouden ambroisia.
Ontsluit uw oogen, Herakles, en zie:
zélf bied ik u de goude' ambroisia'.
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Toen dronk Herakles. Om de tafel blonk
van mond te mond een milde monkel, en,
waar hij gedronken had, wist hij te zijn
zijne oogen blinkend 'lijk hij de oogen zag
die hem aanschouwden. - Toen hernam de stem
van Hera, hol als nachtegalen-slag.
En hij sloot weder, als in vroom ontzag,
zijne oogen; en ze zeide: ‘Herakles,
wij hebben een zoet meisje, Zeus en ik,
bloem onzer liefde, een roosken, eene bloem
van rozelaar, een witten rozelaar.
Zij is ons meisje, zij is ons zoet kind.
Zij is pas huwbaar; zij is huwbaarheid;
haar naam is Huwbaarheid, maar zij en weet
het niet. Ze is zuiver als een klare nacht;
ze is zuiver als de dauw, en broos als hij,
en kan, als hij, weêr-spiegelen 't heelal,
en weet het niet, als hij... Zij is ons kind,
het kind van Zeus en mij; en... - Herakles,
ik gaf te meester u booze' Eurustheus,
den kwaden lafling met den blauwen mond,
den hond met bleeke blikken. 'k Heb gewild
uit brallen luim dat gij zoudt lijde', om hém.
Maar... 'k heb een kind, een schoon, van Zeus en mij.
En, Herakles, ik geef het u...’
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Zij zweeg. Er wies een vrage, waar zij zweeg.
Er wies een vrage in de ijlte, aan elke lip,
aan elken mond die opende op een vraag;
maar niemand sprak. Er was alleen een vráag...
- Toen zeefde een matte klaarte de ooge-leên
dóor van Herakles, en een beeltenis
zóo schoon kwam in zijn brein ineens te zijn,
ineens in 't oog, dat tóe maar glans-rijk was,
dat schroom beving hem met een harte-klop.
Het was een prille meisjes-beeltenis,
en zij bewoog met huiverig gebaar,
maar in het aangezicht was aarzelloos
een glim-lach. - En toen zegde Hera weêr:
‘o Herakles’. Maar nóg ontsloot hij niet
zijne oogen... Klaarten waren aan 't albast
der staande dijen, die niet roerden, en,
een krans van licht, rezen heur armen, om
heur hoofdje. Maar hij dorst haar niet te zien.
- Zei Hera toen opnieuw: ‘o Herakles!’
En nóg ontsloot hij de oogen niet... Hij zag
de knieën die bewogen, en de huid
door-schenen met een blanke schijf, alwaar
zij rezen. En hij zag den wakken mond.
- Toen wilde weder Hera spreken, maar
zij sprak niet. En zij zag heur dochter aan,
heur meisje Hebe, en deze zag heur aan,
en, aerzlend dan, zei deze: ‘Herakles’.
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Een felle klaart brak open dan zijn blik.
En zooals brons, als warrem-donker brons,
als glad en diep brons voelde hij te zijn
zijn blik. - Zij stond aan zijne zij, heel dicht.
En hij verbaasde, haar zoo ná te zien,
en dat hij niet en voeld' heur nadering.
Maar zij was kuisch, zij had geen warmte aan haar
die is verwitt'ging voor de mannen. Hel
gelijk een witte roos in 't schemer-uur
stond ze aan zijn duistre zijde, en argeloos.
Nóg dorst hij nauwlijks op te kijken. Zíj,
ze had een glim-lach op heur lippen, en
ze was verlegen; maar zij zag hem aan
als wou ze smeeken, dat hij haar bezie...
Hij voelde zich bewogen. Hij herdacht
den woed'gen nacht dat hij de dochtren won,
de vijftig dochtren, állen, in eén nacht,
de schreeuw'ge dochtren van Thespios won;
- en hij werd spijtig, en hij dorst haar niet
bezien... - Maar wierd nog náder hare tred.
Hij zag, uit zijn gezonken oog-schaal, recht
heur kuite rijze'. En waar ze weêr heur lip
roerde, en ging zeggen: ‘Herakles’, daar schoot
een vlamme door zijn hoofd en door zijn blik.
Vrank zag hij in 't gezicht heur, en zijn mond
viel open. Maar tóen ging héur schichtig oog
dra schuilen onder schale. En waar hij zag,
hij siddrend, heur gestalte, zonk heur hoofd
ter zijde, en 't was, of siddring heur beving.
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Een brand, en star, maar plóts een schóone brand
volde zijn borst toen en zijn strakken nek.
Hij zag heur hoofdje. 't Stond gesloten in
het groenend goud der dubble haar-vlecht, die
wies uit de gulden geule van den hals
naar voren, voer om de ooren, kroonde schoon
het voor-hoofd, ging te loor weêr in 't licht haar
des halsen. En heur voor-hoofd: als een plaat
van zilver, die de krijgs-man draagt ter borst,
daar-aan het hemd van maliën zich hecht,
zóo was het gelend blank, en glanzend, en
bewaasd van blauwen aanslag, waar een aêm
kwame te naedren met te heeten gloed.
Daar-onder welfden brauwen, dun en bruin,
waar-uit de kring wies die het oog omsloot
in groen'gen schijn der fijn-doorschijn'ge huid
en daar de milde bol in brandt van 't oog.
Maar hij en zag den brand niet van haar oog
dat zedig stond geloken. Maar hij zag,
stengel waaruit het effen voor-hoofd wies
als een pioene wit, de rechte neus,
heur neus voor de' adel van den reinen geur.
En dan zag hij heur mond: en was die niet
een krieke, en 't welven van de krieke, waar
een dunne kloof ze dreigt te scheiden? En
heur kin: en was hij 'lijk de perzik vóór
zij rijp wordt? Maar hij zag heur wangen, en
zij waren als een perzik...
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Toen draaide zijn verbaasde en schroom'ge blik
om 't prille rijzen van heur ambren hals,
aldaar, drievoudig, als een zilvren snoer,
een zilvren draad, de prente van een draad,
stond eene blauwe en witte, een ronde lijn.
Hij zag de hals, en hoe daar te elken kant
als huiverend de dunne lijn vergleed
naar 't schoudren-paar, dat, uit een blanken wal
deinde ter hoeken, waar de ronding geelt
der boven-armen. En hij zag de diept
die, beider zijde van het weeke dal
der kele, legt de warme delling waar
zoo zoet de zoenen rusten (en er wies
als een zoel water in zijn keel). Hij zag
heur armen, nog heel tenger, en niet hard
van spieren, nog niet hard als spoelen die
men draait uit palm-hout, maar die spoel-gewijs
liepen van uit den schouder naar de plaats
waar de aedren naedren tot een schoon verschijn
van blauwe teekning en de teêre huid
is dun en zoel; en weêre dan van uit
den elleboog, tot waar opnieuw de pols
vertoont, maar groener, aêr aan aêr verzaêmd
tot nieuwe teedre teekeninge... Zóó
zag hij heur hals en schoudren, en, al-langs
smal borstje en hoeksche heup, heur armpjes, aan
de donker-ambren okselen, en die
aan handjes, die geen kinder-handjes zijn,
aan handjes, die geen vrouwe-handjes zijn,
kruisen haar vingren gelijk mazen, vóór
de dijen...
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Hij zag heur borst. o, Schóon was heure borst!
Zij had de trots niet en de uitdaging niet,
de zure scherpte noch de vaste vreê,
heur borst, noch zekerheid noch geerte, die
keetnen aan vrouwen, en beslechten 't spel
der worstling die de man bij voorbaat weet
voor hem de zoetste neêr-laag, en voor haar
die lokte hem ten kamp, het klaar besef
dat ze, onverwinlijk, nieuwen ijver wekt
bij wien ze steeds tot weerloosheid verneêrt.
Zij had de zware en weelde-rijke rust,
tot schreiens toe de zwellend-rijpe rust
niet van de moeder-borst, die voedt en, arm
aan zog, weêr rijk is eindelóos aan zog;
die moede, geene vrede kent dan weêr
tot pijne toe te voeden, en die steeds
in liefde put weelde onuitputtelijk.
Het was de borst niet van een kind, de borst
die deinst ter neêre, en grijs is, en zeer arm:
hij zag héur borst, en 't was of blind hij werd;
want eene tafel zag hij, en zij hief
diep-schijnend hare schuinte, en was gelijk
uit elpen-been haar vlak, tot waar een geul,
een glanzig-uitgediepte, een geelre goot
ze deelde tot twee helften; en daar wies,
rozig, een zachte bezie, beider zij;
een malsche, een matte, een teêre kleine vrucht;
de vredige eenvoud van een rust'ge vrucht;
de aanminnigheid van een klein vruchtje... En zonk
de vorm toen van een schale, een bleeke schaal,
zonk neêre-waart, en dubbel, de eêle vorm
van een door-aêrden beker, uit albast,
die korrel-blank is, met een vrome zorg
gesneden...
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En toen zag hij heur buik. Heur buik was teêr
gelijk de huid van een jong katje, dat
arg-wanig is, en dat niet zitten blijft
als gij het houdt op uwen knie, maar zoekt
schuin-oogend u te ontsnappen, hoe ge 't vlijt
en drukt bij zachten vinger iedre pees
en spier-hoek. En waar 't loopen gaat, daar voelt
ge los de huid over het spieren-spel:
aldus vertoonde zij heur buik; hij was
zeer week, en ongespannen; maar hij was
naar vorm en welving, in het raam der heup,
vast in de vormen, en van welving vast
gelijk een schelp, gelijk een beukelaar;
om diepen knop des navels welvend als
een beukelaar die glooit en deinend vloeit
zijn boorden toe. Zóo was heur buik, en bleek...
En hij bezag heur buik, en voelde zich
ontdaan van schaamte en norsch-bleek in zijn oog,
gelijk een jongen van geen zestien jaar...
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Maar heure beenen vond hij lang. Haar heup,
die duisterde aan de hoeken van haar buik,
was vierkant. Maar haar heup uít vloeiden zacht
heur dijen, 'lijk een room, gelijk een melk,
geel gelijk melk en effen gelijk melk
waar ze eene trage kan ontvliet, en vloeit
naar vorm der tuit. Zoo vloeiden uit haar buik,
room-bleek, heur trage dijen, glad en gaaf
heur knieën toe, die waren als een ei.
Zij waren klein gelijk een duiven-ei,
en witter. En hij zag ze, hoe ze ineens
trilden, wanneer zelfs onbeweeglijk bleef
het been, en hoe ze waren als een lamp
van glansloos porselein, en stil van licht,
aldaar ze stonden op de scherpe spil
der scheen, die was gelijk een pijl-schacht. En
hij zag heur kuite, en die wel duister was,
die was de scheede van het water-lisch
daar zwellend ze is van bloemen: hare kuit;
en weêr ontstak ze een warmte in hem... En zag
zijn oog haar voet toen, lang en los van teen,
die welfde hoog en was gelijk een brug,
hard, geel en blinkend, en die geen begeert
en wekte, maar die drukkend was ter aard
als plat-gedrukte, witte krieken...
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- Zóo zag Herakles Hebe. En hij lag
in zijne rust-bank roerloos; en zij stond
roerloos aan hem, en zij bezag hem niet,
en zij was geurenloos... En hij dacht na
dat hij thans was een gód, en deze maagd
zijn gade, zoo dit was zijn wensch en wil.
Lang dacht hij na, en vleide met de hand
over zijn lokken, zwaar van olie. Zwaar
voelde zijn hart hij, en niet blijde...
- Maar
toen hij zijn hoofd hief, zorgelijk en traag,
toen hij zijn oogen gaan liet over hen
die zaten áan naast hem, en hij vernam
hun momplen van bewondring, en hem docht
dat in hun hart de meening wonen moest
hoe hij mocht dubbel-zalig heeten, die
aldus het duurst bezit van 't hoogste paar
uit den Olumpos stond te winnen, - dan
rees als een water-vloed de wroeging hem,
en boorde-vol van tranen, toen opnieuw
hij zijne vrouw, dees Hebe, ging bezien
en aan zich-zelven dacht daarop...
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Want och! toen wies herdenken weêr in hem.
Hij stiet zijn beker vol ambroisia
bij lange vingren af van hem. Er wies
herdenke' in hem, van toen hij ménsch nog was.
Tóen loerde hij, gelijk de herders doen,
de herders en de boevers, en wie gaan
van hoef te hoeve, al-om te pikken graan,
te binden wingerd, of te kelen vee,
te snijden zwijnen of te dorschen koorn;
maar bij laveie ligge' en loeren zij
ter schaaûw der schoof, ten schemer van de haag,
waar zij de gulle meiden geerend zijn;
- tóen loerde hij, gelijk de visschers doen
die schuilen in de booten, en geen sprong
van snoek of karper wekt hun grage zorg;
want zij en ruilen de' oever voor den plas,
daar zij de komst en de' argeloozen gang
kennen der maagden, hunnen oever langs;
- tóen loerde hij, gelijk hout-vesters doen,
hokkend in mossige oksels, beuk of eik,
'dat zij betrappen mogen nymph of vrouw,
en nimmer missen z' hun onwil'ge prooi:
zóo was Herakles toen hij ménsch nog was;
toen hij een gretig mensch nog was, en meer
dan welk een mensch was maatloos-forsch en -schoon.
Hij had een borst gelijk een marmren deur.
Zijn borst stond open als een marmren deur.
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Thans stond aan hem het meisje Hebe, dat
van Zeus bij Hera was gewonne' in min.
En ach, hij voelde 't, zij en zou niet zijn
een lange vrouw, naast hem in rust-bed, die,
moede van zaligheid, met open mond
die geurt, ligt slapend; 'wijl hij, Herakles,
wakend, en zat zijn zinnen van geneucht,
haar zou bezien, en er zou warmte zijn
binnen zijn oogen. - En dan zou ook zíj
ontwaken en zij zou hem zóó bezien
dat weêr zijn schoudren warrem van begeert
en strak zijn nek en kinne zouden zijn.
En zij, ze zou alreê genaderd zijn
van dij en flank, en zou zijn vróuw weêr zijn...
Neen, déze en zou zijn inn'ge vrouw niet zijn:
hij wist het, Herakles; helaas, hij wíst;
o vrees: hij wíst, - en lei zijn zwaarder hoofd,
en lei zijne oogen binnen zijne hand
en zegde niets...
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Maar toen ging lichten hare blikken zíj.
Hebe hief haar oog-schalen, blank als melk;
heur schale', als roze-blaên door-aêrd en blank.
Zij naêrde niet; zij hief heur oogen slechts
op Herakles, en zag hem talmend aan...
Hij lag ter bank, de breede duistre hand
vóor zijn gezicht, 'dat hij niet zien en zou.
- En toen wies een verwondering in haar.
Zij kon niet denken, Hebe, hoe dit was:
dees schonk'ge man, held van 't twaalf-voudig werk,
veller des leeuws, moorder der water-slang,
vanger des evers op Erumanthos,
drager der aarde, hij, vorst Herakles,
- hoe hij kon liggen dús, en had verdriet,
waar zij, zijn Hebe, stond, en was gereed
te ontvangen zijne min, al wist zij niet
wat minne is, en verlangen niet en wist,
noch wist haar eigen schoonheid... En zij ging
drie stapkens nader nog, tot waar hij lag,
en lei haar handje aan zijn schouder, en,
wel aerzlend, maar meewarig in haar spraak,
vroeg ‘Herakles?’...
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Hij rilde, en deed zijn hand van vóor zijn oog.
Hij wist niet of hij haar binnen haar oog
bezien zou. Maar hij zag heur aan reeds, en toen kwam ineens een zoetheid in zijn borst.
Zijn blikken gingen in haar blikken, en
zij faalden niet. Zij draaiden niet gelijk
in duizel, zooals de oogen doen wanneer
een man de vrouw beziet, waarvan hij weet
dat zij de zíjne zijn zal. Hij bezag
het meisje Hebe, maar hij zag tot op
den grond van hare maagdelijke ziel,
en hij en wist niet hoe hij zóo kon zien...
En daar wies nu een groote zékerheid
in hem: hij kon ze gánsch doorzien, tot op
den grond van heel heur wezen... - En ook tot
den grond van eigen wezen zag hij thans.
Er was een stilte als nooit voor deze in hem.
Hij wist dat hij de kwelling zou ontgaan;
dat hij ditmaal beminnen mocht en zou
zooals de menschen níet beminnen. Hij
gevoelde thans de volle mate van
zijn loutering. En uit de keldren van
zijn borst rees dankbaar en van vrijheid warm
een zucht vol geuren...
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Hij trok het meisje aan zijne macht'ge zij,
het witte meisje Hebe aan zijne zij
die glansde als koper. En hij lei zijn hand
op heure kruine en gouden dubbel-vlecht.
En hij wou spreken, en hij zegde, zoet:
‘Hera’; maar verder ging zijn stemme niet.
Stil zat het meisje aan zijne mach'ge zij:
en hij gevoelde, geerteloos voor 't éerst,
en zalig, werkelijk een gód te zijn.
En weder wild' hij spreken: ‘Hera’; maar
de stroom der woorden brak den dam niet door
die lag hem om het harte... Hij bezag
zijn vrouwe, en zij, ze zag hem teeder aan.
Hij nam zijn schale vol ambroisia,
bracht ze aan heur lippen, en zij dronk. En toen
leêgde hij-zelf de schale ambroisia.
- Toen ging, als zoet geluid van bijen, een
gemompel aan den mond van 't goden-tal.
En Herakles zag áán ze, beurt bij beurt,
en allen was een glim-lach op den mond,
en allen knikten, dat het goed was...

Brussel, Januari, 1913
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De stieren-dief
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Waar hij zwaar lag, de schouder-platen zwaar
in 't verig mos der leger-stede, en lag
ten rugge, en voelde aan zijne lenden dat
hij ging ontwaken, - waar Alkuoneus,
waar reus Alkuoneus, nóg de oogen bol
van slaap, nóg bol de blazers-mond, nóg bol
uit baard en 't breed-gebreide warre-haar
de wangen, bruin en rood van warmen slaap;
- waar vorst Alkuoneus, gestrekt ten polk
het logge lijf en de uitgelengde leên,
onder het dreigend-laag spelonk-gewelf,
gewaar-werd, aan de dagelijksche pijn
der moe-gelegen lenden, dat hij weêr
ontwaken zoude, (en hij verlegde een been
en sloot zijn vuist op de inn'ge warmte van
zijn hand-palm, en hij ging zijn adem door
het brieschen hooren van zijn breeden neus,)
- waar, de oogen tóe nog, held Alkuoneus
ontwaken zoude en in zijn hoofd bewoog
't ontwakende bewust-zijn, voelde hij
aan zijne borst, plots, dat de dag begon.
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De dag begon over zijn naakte borst.
De lage dag legde aan zijn ruige borst,
aan zijne donkere, aan zijn warme borst,
plots eene rilling en een veege klaart.
Hij lag, en zijne borst werd klaar ineens
en kil... En hij ontwaakte thans gehéel.
Heel werd het lichaam hem gekoeld, en wies
al zindrend leven door zijn loome leên.
Zijn lijf werd hol. Thans wist hij weêr zijn hoofd
vol wisse wetenschap, en wrok, en leed...
- En hij ontsloot zijne oogen, en hij zag
den dag die reisde, uit de open poorte van
zijn steenen hol, over zijn koude borst
zijne oogen tegen. En hij werd gelijk
een morrig dier dat van den nieuwen dag
nog kent alleen het hitsig knagen van
den honger, en de onwill'ge zekerheid
der last'ge jacht...
- En reus Alkuoneus
keerde in zijn polk, die geurde als droge schors,
het logge lichaam, bood aan 't lage licht
dij, flank en arm en 't schoftig schouder-stel
die werden koud. Hij sloot zijne oogen weêr.
Maar hij ontsloot zijne oogen weêr. Hij zag
hoe 't licht kroop aan de wanden der spelonk,
rechtte aan de wanden grauwe spiegels, droop
als duistre peerlen aan het hoeken-rijk
gewelf. En hij sloot weêr zijne oogen; maar
ontsloot ze, en morde...
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Want weêr, - alleene heerscher zonder volk,
híj, eenig woner in dit barre land
dat nimmer bloosde in zonne, nimmer lag
in zomer-kleed, dat nooit een zomer-kleed
zag zwellen van een vrucht aan oogst of ooft,
maar wachtte, eenbaarlijk, dat het baren zou,
jaren aan jaren, eeuw aan eeuw, en eeuwigheid
aan eeuwigheid, als-dat het baren zou;
- heer hij, en heerscher over deze streek
die strekte, oneindig, uit het hard gebergt
naar eene zee toe, die niet was dan ijs,
nooit was dan ijs dat nimmer draagt of teelt;
- hij, reus Alkuoneus, verworpeling
van bij den schoot der slechte moeder Aard,
en nooit en won, dan meester mogen zijn
dáar waar slechts híj kon leven: zie, hij lag
in zijnen polk, naast knods en boog en pijl,
ontvoerd aan droomen die hem waren als
een zoet gesprek moet zijn ten avond met
een jonge en stille vrouw. En hij had kou
en hij had honger...
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Lastig verlegde hij zijn leên, en rees
op zijne knieën, en zijn vuiste greep
knods, boog en pijl. Op zijne knieën kroop
hij 't schimmel-geurig leger door, en zag
den dag dien te gemoet hij kroop, en die
hem 't mor-gelaat bleek miek van ijzig licht.
Hij kroop tot aan de poort van rots-steen. Dáar
rees hij, de hand ter aard, van knie op voet.
Hij stond dan op zijn linker-voet; hij stond
thans op zijn beide voeten. En hij was
een Reus. Naakt stond hij, en hij was een Reus. Waar hij, minachtend, de ijselijkste kou,
in smadelijken trots, gekozen had
als kleed, en weerde woll'ge beren-huid
en huid des zwarten leeuws uit bar gebergt,
- hun vleesch alléen bedoelde, zwaar en wis,
zijn knods ten knoopen van hun ruigen rug, stond hij, en hij was náakt, en hij was zwárt.
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Zwart stond hij, want het dage-licht, dat blank
hem had gemaakt voor 't wreed ontwaken, miek
dat hij werd zwart waar hij weêr léven zou.
- Wel was hij bleek nog in zijn aangezicht.
Drie barmen huid waren aan 't voor-hoofd hem,
die waren bleek, van eene kromme lijn
als een drievoud'ge boog. Zijn hooge neus
was, als een kegge, een bleeke boog. Zijn wang
was rechts en links bleek als een schild. Zijn kin,
zijn laag-bebaarde kin, was bleek. - Want zie:
hij stond, zijn hoofd en heel zijn aangezicht
gelijk een heuvelige tafel, naar
de hooge en trage welving van de lucht
gekeerd; en, was de lucht bleek in haar welving, zóo
was bleek het aanzicht van Alkuoneus...
- Donker was echter al zijn sterke nek.
Hij was een stam, en, loover-kruine, licht
maar dicht aan duisterheden, hief de baard
boven den nek een schaduw. 't Was een stam,
en hij liep uit, een gladde beuke-stam,
al rechts, al links, in eene teekening
van wortlen, over schouderen en rug.
Aan schouderen en rug, daar lag het veld
der wél-verdeelde huid. Maar zij was grauw.
Zij deinsde als trage heuvel-grond. Zij ging
in trage deining naar den buik toe, en
de lage glooiïng toe der heupen. En
zwart waren heupen en de lage buik;
maar stonden op de zuilen, dij aan dij,
der beenen, gelijk staat een arends-nest
op hoogen spriet-boom, en 't is warrig van
bramen en mos, en zwart; maar woelend ook
van krijschend broedsel, dat naar leven dringt.
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Hij stond, en hij zag áán de lucht en de aard.
Maar hij en zag ze níet misschien. Hij wist
de baan der aard die, eindloos, aan het paarsgewijze spel der beenen bood de dage-taak
der nood-druft van wie gód zich noemen mocht.
- Hij wist de lucht, die ijl van vooglen was.
Hij zocht ter luchte vóoglen. Waren zij,
- arend die ligt op dubbel vlerk-gewelf;
gier die den nijd'gen waaiër zwaait der vlerk;
kort-wiekige ijs-gans die ter neêre ploft
bij elken last'gen hef des lichaams, - waren
zij, aan de heffing der gestolde baren,
waren zij, moede of heftig-weiger, niet
het voedsel dat hij zich, aan fel vuur, bried,
en, bradend aan fel vuur van hout en bramen,
die hem een heil van ménsch-zijn brengen kwamen?
Waren zij niet, dat hij zich, schande en vreugd,
mocht voelen lévend, wen hij hóngrend was?...
- En hij zag de aard. Maar hij zag méér de lucht,
en zocht, ter luchte, te eten.
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o Smaad die wrokte, wrang tot pijne toe,
in zijne borst!
- Hij zag, onziende, de aarde
die niets en was dan moeite hem; hij zag
de lucht die niets en bood dan ijlte hem,
hij, die zich onder de Eerst-geboornen wist
en onder de Aller-sterksten...
- Was hij niet,
in 't leêge van zijn peilloos-diep verdriet,
éen van de zonen welke de Aarde won
bij 't bloed des Hemels? Wist hij niet zijn Wil
hemelsche gave, en zijne breede Kracht
gave der aarde, 'dat ze bei vereend
werden beweging naar een zéker doel
dat hun, de Reuzen, meester maken zou
van 't wentelend Heelal?...
- Helaas, helaas!
de hemel bleef gesloten hun, té hoog
dat hunne woede treffen zou den gril
der slechte kindren van den slechten zoon;
de kinderen van Kronos, vader-beul.
En de Aarde, de arreme Aarde, weduw van
de' ontmanden Hemel, kon ze méer nog zijn
dan oord van ballingschap voor zonen, die
zij nauwelijks vermocht te voede' en die
den vaderlijken Hemel nimmer meer
en zouden kennen?...
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Door-zoekend zag hij grond en lucht; hij zocht
dat hij zou éten...
- Maar de lucht bleef dood.
Hij bleef gelijk een land is, eene vlakt'
eene effenheid van grond, te slechten tijd
dat alle vrucht geschuurd is, en geen graan
nog is gezaaid dat níeuwe vrucht belooft.
Het ligt gestrekt en naakt, gelijk een vrouw
die oud al is, en niet meer baren zal.
Het ligt onroerend, onberoerd; en geen
der dieren die hun voedsel zoeken aan
vergeten aar of zaad dat nog niet kiemt,
geen dier, dat loopt op de aarde, of vlijtig vliegt,
bezoekt het, want het weet: het land is leêg...
- Zóo was de lucht aan 't wrokkig-zoekend oog:
glad en bewegenloos, en tóe gelijk
't gelaat van een, die doof en blind is, en
de spijzen niet en smaakt, dewelk' hij eet,
nimmer zijn mond ontsluit op eene vraag,
nimmer zijn handen strekt, en nooit en rijst
van op de plaats daar hij gezeten is.
- Zóo was, zoo lag, zoo stond de leêge lucht
in de oogen, bleek en scherp gelijk een mes,
van kalen vorst Alkuoneus.
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De lucht, de lucht, al-over hard deze aard...
Hóe wist Alkuoneus haar wezen, waar
zij staat gelijk de rug van een gróot man.
- Deze is veel grooter dan de Reuzen zijn;
hij is zoo groot als Ouranos moest zijn
die volde heel de wereld van zijn lijf.
En hij is wit en grauw, en geel en grauw.
Gij ziet zijn hoofd niet, dat gebukt is, laag
ten knoop des halsen, daar hij bochelt in
een keten zware wervlen, tusschen bei
de tafelen die zijn de schouder-blaên,
omhoog-geheven bij den forschen duw
der spier-doorwortelde armen, wier geweld
den horizont neêr-drukken bij der vuist
en 't nijdig pramen van het vinger-stel.
Zóo staat die man: hij drukt den einder neêr,
en heel zijn rug, zijn doodsbleek-rechte rug
werkt van 't geweld der armen. Blank-bewaasd
heffen de bolle schoudren, waar het spel
der spieren heuvelt tot eén bonk'gen berg
omhoog. Al-over 't zerk van 't dubbel blad
dat als een kegge legt ten boven-rug,
golft traag de huid die aan de hoeken trilt.
En uit de klip, die geel gespannen staat
ten nekke, stort, een scheute aan beide zij,
de lange, logge klomp, de vaste zuil
van hard en pezig vleesch, ter weeke diept
der lenden neêr, aldaar de veege klaart
van 't licht geëffend is en mat en fletsch...
- - Aldus die man; en uit zijn rugge ziet
gij beider zij, naar voren toe, en boog
aan boog, de kromme ribben, hard en dun
grijpen de borst in een gesloten rij
van ringen, harder dan het stugste staal.
Zóo staat die man, en hij is bleeker dan
een doode in schemering: zóo staat de lucht.
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Maar neen; - de lucht, zie, zij beweegt; zij wankt;
zij wiegelt als een wisslend baren-spel;
zij danst als witte hillen, beurtelings
omhoog, omlage... Zie, de lucht, zij is
een trage bende witte beren.
- Dóof
zijt ge, en ge zíet allen de beren gaan.
Op hunne platte zolen, matelijk
strekken zij stijf de beenen, zéker van
hun gang. Hun lijf is lang, en geel hun vacht
gelijk de maan is. Heel hun kop is stijf.
Hun nek is stijf. Hun rug is rechte. Máar
ten schouder priemt een dubble kim, die roert.
Bij elken stap van de óngehoorden gang,
dan rechts, dan links, schuift uit het been omhoog
een smalle klip die stoot de vacht omhoog,
de gele...
En zij zijn véle beren; zie,
zij gaan in óngelijke rijen, maar
hun stap is maatlijk-éender. De éen naast de aêr
gaan zij, met recht-gestrekte muil en nek,
áf op het verre en ongekende doel.
Maar bei de schoudren puilen, klip naast klip
bij beurte links en rechts, en links en rechts;
tot in oneindigheden, links en rechts;
zoo verre uw gruwlijke oogen kijken, links
en rechts, die gele wiegel-kimmen, links
en rechts. Zij gaan; zij gaan oneindelijk;
zij gaan, de oneindelijke beren, op
een vlakte die gij niet bezint. Zij gaan;
zij gaan gelijk de lucht; zij gaan, zij gaan,
en links en rechts gaat golvend klip aan klip
ten duizendvoud'gen rugge... Zie, de lucht...
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Maar neen; - de lucht: bestáat de lucht?
- Zij is
hetgeen ge zijt wanneer gij plots ontwaakt.
Gij ligt in een zacht leger, en gij weet
dat gij ten rugge ligt. Maar gij gevoelt
dat gij plots zinkt als in een ijle kilt,
om weêr dan plots in eene zoele leêgt
te worden opgeheven... - Zíjt gij nog?
Gij krimpt, zoo voelt ge. Maar ineens, daar gaat
gij breide', oneindig, uwe leden uit.
Gij hoort u hooren, en gij ziet u zien.
Maar zijt ge u-zélf nog? Zijt ge vréémd u niet
aldaar ge lijdlijk ligt in duisternis:
een onbegrijplijk wezen, willoos-klein
en -groot, en hebt geene eigen zinnen meer,
en kunt niet eens nog bang zijn? - Voel, gij rolt
de afgronden door der hoogte en van de laagt.
Uw hoofd is als een gloe'nde kogel. En
gij zijt niets meer dan hóófd. Maar is 't úw hoofd?
Gij zíet uw hoofd: kan dit úw hoofd nog zijn?...
- En gij bezwijmt; gij gaat het donker in,
't fluweelig donker van het níet-bestaan;
gij voelt u worden vríj; gij voelt te zijn
hij die niet is; híj die niet ís...
- De lucht
is ijl... Bestaat zoowaar de lucht?
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Doch reus Alkuoneus, de bittre, wéet:
de lucht bestáat...
- De lucht zíet. Zij, de lucht,
is éen groot oog. Neen, zij is duizendmaal
een oog... Want staart gij láng haar aan,
staart ge in haar grauwe holte, staart gij strak
den welv'gen muur, die nimmer zon-schakeert,
met, vragend en verwachtend, uwen blik,
met, hooploos en wanhopend, uwen blik,
de stijle welving tegen van de lucht:
dan is zij vol met oogen, met witte oogen...
Zij zien u niet misschien, bij dage, waar
ze rolle' als oogen doen van blinden, die
roeren hun blik, en blijde schijne', of droef,
en schijnen blijde of droef om wat zij zien,
maar níet en zien...
- Maar, daar de nacht ontwaakt
huiverend uit de traagheid van den dag:
zie hoe ineens de blinde blikken van
den dag daar blinken als een dreigement...
En hij die niet en weet, die niet en gist
dat slechtheid hem bedreigt: zijn hart, ineens,
is als een huis met open dak, en heel
de starend' hemel valt weêrkaatst erin.
Maar wie den wrok der goden kent, - wie, die
lijk reus Alkuoneus de goden kent,
en weet: uit elken blik sart hem een god;
en hij weet tevens de onmacht van den blik
die 't eigen oog de heemlen tegen-ketst,
die weet: de luchten kíjken als een víjand.
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- Alkuoneus verlaat van blik de lucht,
de onvruchtb're lucht, de vogel-leêge lucht.
En hij ziet de aarde langs, al-over de aard...
- De aarde is een oud wijf, en een ziek. Ze is blind.
Want is niet heel de wereld blind bij dag,
heel de onverschill'ge wereld over dag?...
De aarde is een oud wijf, en een ziek. Zij ligt,
onder een deken als een ruige huid,
een harde huid, een schubb'ge huid, - zij ligt,
onroerend in haar leger, haren polk,
de oogen breed open en die niet en zien,
de mond gesloten, en waar geen gebed
bewegend is. Zij ligt, en zij heeft kou
noch warm; zij kreunt niet; ze is als wezenloos;
zij moet heel ziek zijn, want, bewegenloos,
maakt huivrig-vies zij, en nieuws-gierig, en
zij schrikt u af. Haar handen liggen smal
als haar gezicht, waar hol de slapen zijn.
Maar hare handen zijn als doode klauwen...
Zoo ligt eene oude en zieke vrouw, die riekt.
-En de aarde...
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Neen, de aarde: en is zij niet als een leeuwin,
een zwarte, en uit de holen van 't gebergt,
een oude, en in de holen van 't gebergt
eenzaam?
- Zij zag, gedood bij steen op steen,
eerst brieschend dat de wereld helmde; dan
huilend oneindig onder 't helsch gejoel
der jagers; en dan geeuwend nog alleen
een langen langen geeuw; en dan - hij sloot
zijn smeekende oogen, en hij schudde traag
zijn manen, en ging liggen, en zijn borst
hóorde hij klinken onder steen op steen,
maar hij en vóelde 't niet meer: zóo, gedood
bij jagers, zag zij sterven haren leeuw.
Zij zag, van uit het hol gebergt, haar leeuw
sterven, terwijl zij lag en zogend was
haar welpen, en zij tranen stortte...
-Nu
is eenzaam zij ter holen van 't gebergt,
en zwart. Haar oog is norsch en star. Ze is oud.
Gij ziet ze niet: want nooit verlaat zij 't hol
waar ze aan den killen wand ligt. Maar bij nacht,
dan gaat zij huilen, lang en pijnlijk-wreed,
en is zij schriklijk...
- Zóo ligt de aarde, en gij
en ziet ze niet bij dag. Maar in den nacht
daar werkt zij, en ze krijscht, en zij is schriklijk...
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Maar waar zij ligt, en is gekleed geheel
in sneeuw; en gij ontwaakt, en gij ziet plots
ten looden ochtend dat zij ligt geheel,
eenbaarlijk-lang, eenbaarlijk-breed, gekleed
in de geniepige effenheid van sneeuw, o, is ze niet voor uwe razernij
een stomme en een geheim'ge spiegel?...
-Want
gij kent de naakte onvruchtbaarheid, gebreid
onder de wade, onder den pelder van
de' onoverzienb'ren sneeuw. Uw voet en kan
ze schenden, noch de noestheid uwer hand.
Loop ze bij nijd'ge stappen zwart en vuil;
delf ze bij vingren, tot harde eelt ze stramt:
ze blijft onaangeroerd-onvruchtbaar; zie,
ze blijft onschuldig-dor; ze blijft gelijk
een witte water-ganze, die gij schiet
en die ineens dóod is, gebarenloos...
En waar ge ontsteekt in woede (grolt uw buik
niet van de pijn des hongers?), en gij raast,
en heel uw oog wordt rood van bloed gelijk
het oog is van den woud-os: zie, ge kijkt
haar aan, en zij is stóm, en zij is bléek;
ze is als een doffe spiegel, waar ge u ziet
vervaald, verstrakt van lijnen uw gezicht,
en ál uw ónmacht, waar ze onvruchtbaar blijft.
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Alkuoneus ziet áan de lucht en de aard...
- Het is thans ochtend, maar de nacht is hem
een onverklaarde meester, en bevel.
Want hij weet ook: de aarde is gelijk een trap.
De nacht hiet hem opnieuw: de aarde is een trap,
en gíj, bega hem.
-Want hij weet dat, waar
zijn rug hij keert der zee toe, en de wind
der zee kuift aan zijn rechten, zilvren rug,
- hij weet dat, waar hij 't strand van ijs verlaat
om aan zijn zool de glooiënd-gladde vlakt
te voelen hobblig worden, kei aan kei
die vuur duwt in de voeten, punt aan punt;
dat, waar allengerhand zijn zachtre rug
wordt milder aangeblazen, en zijn nek
is niet meer stijf, en hij gaat verder; maar
er komt een harde zoelte in kuit en dij,
want hij gaat láng al; doch, nu zuigt zijn zool
een mildere aarde aan, en die vochtig wordt;
en ként hij moeite, ze is niet píjnlijk meer;
- hij weet dat, zoo hij gaat, een halven dag
van zijne lange beenen, en een tráp
is de aarde, en die hij, goed-gezind, betreedt:
daar wordt niet de aarde alleen verwondering
in zijne leden: maar de lucht verijlt
en wordt zeer broos, en g' hebt een zoete vrees
als g' haar beziet en ook een zoet betrouwen...
- Zóó als ge gaat, en de aarde is als een trap,
van aan de kille zee, tot waar de berg
scheidt de aarde...
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Alkuoneus erkent het sprakeloos bevel
der nacht. - Hij ziet de lucht aan, maar niet meer
om buit: want hij telt de úren aan de lucht.
Hij rekent de uren. Gaat hij berg-waarts tháns,
hij kan den top bereike' en de' andren helft
der aarde, vóor de dag gaat rollen op
de vlugge helling van de duisternis.
Hij aarzelt. Maar hij mág niet aarzlen. Want
een ruwe duw beveelt hem, stomp aan stomp
in 't harte, dat hij gáán moet.
- En hij gaat.
En naar hij gaat, den rug ter zee, en aan
zijn voet de grond die keert, van ijs in 't stug
en stompe staan der keiën, maar allengs
wordt week gelijk een weide, en wak; en waar
- hij nadert, o, hij nádert! - zijne zool
gaat zinken in een zilver-peerlend zwart
en makkelijk-veerkrachtig, doch niet rijp
liggen der aarde: daar omlijnt zijn zool
een schoone draad van zilver; en het is
op déze plaats dat de aarde in werklijkheid
wordt als een trap, wordt als een muur, wordt als
een steil gelaat van steen; - maar hij heeft moed
als waar' hem moed een milde dartelheid -:
hij gáat, en náar hij gaat, daar lost in hem
de grol en stoot des hongers, die zijn buik
doorkneedde als een vulkaan de grommige aard,
- daar lost de grol en stoot des hongers'op
traag in een rook, een ijlen zinder-rook
die stijgt hem naar het hoofd, en maakt hem vreemd
van vreugde...

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

300
Met dezen rook gelijk een vrouwen-aêm
(Alkuoneus en ként de vrouwe niet,
doch kent ze in ál de mooglijkheden van
haar wezen en zíjn wezen, aan den wrok,
die vreet aan hem, zijns onvoldaan bestaans)
- met dezen rook die lichter is dan licht,
met dezen kláre' en zwíjgende' honger in
den grooten leêgen bol die is zijn hoofd,
bestijgt Alkuoneus den scheidings-berg. Zijn knieën scheuren. Zijne handen zijn
van binnen pijnelijke barmen. Wreed
gelijk eene over-zatte Reuze-vrouw
zuipt de aarde 't bloed van zijne voeten. - Maar
hij stijgt. Zijn arm omhelst de rots. Zijn borst
klinkt aan de rots gelijk een breeden steen
ten buiten-wand van zijn spelonke. En o!
zijn ingewand drukt pijnlijk. - Maar hij stíjgt.
Zijn schoudren werken. Door zijn dijën weegt
bij elk bewegen eene heete scheut
van drukkend lood. Zijn teenen krullen, en
zijn vingren. En wanhopig wordt hem pols
en enkel. -Maar hij stíjgt, o, Maar hij stíjgt!...
En náar hij stijgt wordt minder grauw zijn lijf.
De rots wordt minder grauw. Doch zie, zijn romp
wordt minder grauw ter rotse aan. En hij stíjgt.
Hij houdt het hoofd gestopen, neêrewaart,
en dit is donker. Maar zijn nek wordt als
van roestig marmer, en zijn schoudren gaan
blauwen als staal dat wemelt in de maan.
Hij stíjgt. - En plots, plots, plots...
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Plots staat zijn hoofd boven de lijn der kim.
- Hij heft zijn hoofd boven de lijn der kim,
en 't staat: een groote, grove, gore bol,
een zwarte kogel, een zwart-steenen kloot,
daar-boven, aan de hooge lijn der kim,
met twee wit-blikkende oogen, naar de Zon.
- De Zon. Hij ziet omblauwen in zijn blik
haar blanken, haar blij-bollen, gladden glans.
Zij schijnt niet grooter hem dan 't eigen hoofd.
Hij voelt het eigen hoofd dat donker is,
en ruig en machtig. Maar de zon en is
niet groot... Doch waar hij de oogen sluiten moet
ineens van pijn en lichten duizel, en
hij klampt zijn handen vaster aan de rots,
ontsluit dan weêr zijne oogen, en hij voelt
een nieuwe zoelte aan zijne schoudren, die
van buíten komt: dan is ineens de zon
gróot als de wéreld...
- Weêr beziet hij haar,
maar hij en kán niet. Ze is een wemeling;
ze is als een zot gestrooi, en duizendvoud,
van glanz'ge bloezems uit een spoed'ge hand;
ze is als een sprenkeling van naalden dan,
en duizendvoud, naar zijne kaken toe,
en waar zij blijde bijten; ze is weldra,
van uit een donker-purpren, ronden mond
die open staat en onbewoge', een vloed,
en statig-breed, van zachte-deinend ijs
dat warm-gesmolten is, maar houdt zijn vorm
en golving, en niet wegend is, maar zoel.
Zij is, zij is... - zij is weldra niet meer;
zij is verzwolgen in het rond heelal;
zij is verscherveld in de wereld, ze is
verduizendvuldigd in het vlugge spel
van 't hollend rollen die de hemel vult
met zonnekens. En de hemel is...
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De hemel is een madelieven-wei,
en zóoveel madelieven zijn ter wei
dat gij níet ziet dan zoete madelieven...
Het is in 't voorjaar, maar nog zonneloos.
De weide is éene blankheid, maar ze is bleek
van ónbeglansde madelieven, en
ze is mat als was: haar bloempjes zijn als was.
- Maar zie, 't gaat sneeuwen, plots. Oneíndig is
ineens een spel van vlokken, en die zijn
beglansd als stille lampkens van dof glas.
En zij zijn groot en ónstaêg. 't Is geen val,
een trage en aangezogen-kalme val
naar een weeke aarde en die te wachten ligt,
vroom en geduldig, maar met zekerheid,
zoo de aarde is in den winter, en bij sneeuw.
Dit is een lénte-sneeuw. Een weide ontvangt
aan duizendvoud'ge madelieven, sneeuw.
Neen, zij ontvángt niet: bóven haar, gelijk
het zwermen, in een lichte zinder-wolk,
van muggen, maar véel trager, en óndicht,
wemelen stil, en rijzen, om dan weêr
te dalen en te rijzen weêr, de vlokken.
En 't wordt als een gordijn, een dun gordijn,
een vaag-doorzichtig blank gordijn, aldaar
tot ooge-scheemlen toe bewegen, vreemd,
ontelb're witte schaad'wen, vormeloos.
Maar dóor 't gordijn heen ziet gij effen staan
en ónbewegend, mat als was, maar zoet,
de oneind'ge lente-wei vol madelieven...
- Zoo is de hemel een oneind'ge wei
van madelieve' en wemelenden sneeuw...
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Maar neen, de hemel wemelt niet. Zie toe:
gij kunt hem góed bezien, en hij is glad.
Maar hij buigt even dóor: een zachte wieg
en uiterst effen. Zie: hij is een zeil...
- De hemel is een zon-doorzegen zeil.
Hij is een zacht-bewogen, zacht-dooraêmd,
een teeder adem-levend zeil; hij is
de kraam van een godesse...
Neen, gij ziet
ze niet, noch houdt haar vormen 't doek
dat zoet gevold is van haar vormen. Zij,
die teèr de vrucht, en pijneloos, in min
gebaard heeft, waar ze schoon van zwellend was
jaren aldoor, en aldoor schooner, daar
ze een ongerepte en slapende eeuwigheid
droeg in haar spannende en klaar-blanke flanken:
zij heeft gebaard, en zij is moede, en lacht.
Ze is moede, maar zij wil niet slapen. In
het zeil ligt naast haar de geloosde vrucht,
de met een zucht van vreugde en vrees geloosde.
De hemel heeft haar lang bezien, en bloosde.
Al goden kwamen, en godessen al,
en allen was een glim-lach zonder schal,
maar schoon van wakke lippe en blinkende ooge;
en zij, ze lacht: ze mag heur kind hun togen...
- Zij ligt ter kraam en zacht-doorademd zeil;
het zeil, door-blonken van den hemel-blos;
het zeil, door-zegen van der goden lach;
het zeil, dat zoet om zien is van háar lach...
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En waar Alkuoneus bewondering
zijn oog verwijden voelt, en zijne lip
opent op 't wijde duistren zijner keel,
en uit de keldren van zijn boezem stijgt
een zoele zucht als van verloste vreugd:
daar is het - hoort! - of heel de hemel gallemt...
- De hemel is een gulle gaanderij,
een diepe glazen strate, een hoog gewelf
dat strekt in diepte, als van uw diepst gedacht
naar 't diepst gedacht van de anderen. De lucht,
zij is een holle en klare buis, die loopt
tusschen het hart van wie op aarde zijn
en denken aan elkanderen. Ze is ijl;
ze is zinderend van ijlte. De ijlte weeft
een aldoor-trillend leven van gezang
door de open pijpen, die men niet en ziet
maar voelt te zijn zóo klaar van licht en broos
van wanden, dat ze onzichtbaar zijn. Zij staan,
zij rechten zich, zij dweersche' elkaêr, zij gaan
uit brein naar brein van wie zich voelen blij
of in wie moede een zoet verdrietje zingt.
Zóo zingen ál de pijpen van de lucht
blijde of van zoet verdriet; zoo zingt de straat,
de diepe en menigvuld'ge strate; zóo
het hoog gewelf dat menigvuldig is;
zoo zingt de holle en gulle gaanderij,
de menigvuld'ge hemel-gaanderij.
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En 't wordt ineens nu, of de hemel heel
in hem treedt; - neen: of heel de hemel is
in hem als in naturelijken staat,
als naar behooren van een blijde wet.
Hij heeft de hemel héel in zich, gelijk
eene verwondering om zekerheid,
gelijk eene verrassing om een zoet
bezit, dat hij eerst nú ontdekken mag
in zich, maar dat er ééuwig is geweest.
- Het is een kleine roes. Hij is voldaan;
maar licht beklemd toch, en al meer beklemd,
dat hij weldra vervreemd wordt van zichzelf.
Het wordt een vreemde roes. Zijn hoofd, zijn lijf,
zijn klaar en schoon hoofd en zijn helder lijf,
voelt hij in zinderenden duizel staan
wel eén en vast nog, maar vermenigvoud
en als op alle plaatsen te gelijk:
éene doorschijnend-guldene gestalt
die duizend-tallig staat, de wereld óver,
die aêmt en siddert van het ritsel-loover,
die rilt van 't gaan der wateren, en schier
bezwijmt om 't zwijmlen van 't geringste dier;
maar die ook weet, in zijn bewonderingen,
dat niets bestaat van dieren of van dingen,
en kriept of kruipt, en slaat de luchten aan
met lied en vlerk, of 't is zijns geests bevaên.
- Zóo staat hij, heel de hemel in hem, heel
de schoone, rooz'ge dag in zich gegaêrd,
ónwezenlijk van lichtheid, maar zóo echt
dat hij zich zeer bewust is van zijn lijf,
maar hij zich anders niet meer voelt dan hémel.
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In wondre ruimte gaat hij uít-staan thans.
- o, Wél nog weet hij, en het is een vreugd
hem in het bonzend hart en gulre hoofd,
hij weet wel wíe hij is, en dat zijn leên
zwart zijn en hard, en hard de kas der borst,
en hol de zwoele buik, en heel zijn doen
als van Alkuoneus, Alkuoneus,
de kille en norsche vorst, de noeste reus
der óngemakkelijke stranden... Maar:
staat hij niet híer thans, aan de hoogste kim,
de héele zonne-dag in zich, van binnen goud
gelijk de zon, en ruimer dan de zon
daar hij zich ruim weet als de hemel, waar
wel hónderd zonnen rollen?...
-Hij is blij.
Er komt een blijde ruste, na de roes.
Hij mag thans rústig worden: heel de lucht
heeft hij in zich tot eigen duur bezit,
tot onvervreemdb're zekerheid in zich
diep opgenomen. En zijn oogen, die
de oneindigheid binnen hun dubblen bol
bezochten eerst en thans bezitten mogen,
de kalme veiligheid van bei zijne oogen
mag dalen thans uit de eigen licht-gebiên,
en als het licht de wereld over-zien.
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Hij is gekomen, tot de hoogste kim:
thans over-ziet hij de áarde...
- Maar of Verbazen heel dees weel'gen dag
hem wilde zijn een meester, en die slaat
met zijne blijde zweepe door de lucht,
waar 't oor het minst dat hel geklets verwacht,
en schokt heel 't hoofd onder den luiden striem
óp tot nieuwe aandacht die 't hoogst loon erlangt;
- of heel dees dag verbazen's rijken dwang
zou lijden, die hem wijden zou tot vreugd:
zóo ondervond hij, onder nieuw bevel
eens ijverig-bedienden meesters, weêr
verbazing, waar hij over de áard ging zien...
- Zij lag gelijk een eindelooze schelp.
Gelijk een platte en eindelooze schelp
die, grijzer hare ronde boorden toe,
telt gladde en glimm'ge glooiing, éen voor éen,
ten komme toe, aldaar het weeke dier
rustte, en het lag in eene ronde ruimt,
een navel vlakke klaart: zoo zag hij de aard;
zoo zag Alkuoneus deze aard, gelijk
een effen vijver die op zonne-groott'
de zonne droeg en goud was als de zon;
daaruit, en verder steeds den einder toe,
en vager steeds van veie tinte, naar
den einder die een ronde grauwte was,
deinden de keetnen van de klingen, die
hieven een klaarte naar een blijden kam,
tot weêr zij vielen in een lichte schaaûw
om weêre traag te rijzen. - Zoo was de aard
gelijk, oneindig is, niet te over-zien,
een schelpe...
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Doch de aard, zij is veel schooner dan een schelp.
- Zij is de weelde van een ruiter die,
ten prillen uchtend al den huize uit,
zijn schoon wit huis, dat is gelijk de lamp
der vlakte, wipt ten zadel, en zijn paard
is wit, gelijk een licht, gelijk een lamp
die dwaalt over de vlakte. - Zie, hij zit.
Hij is een duisternis op zijn wit paard.
Maar hij is blij, daar hij te rijden gaat...
Een rust'ge draf eerst, een gelijke draf
zooals 't gemoed van een jong meisje, voert
hem naar den eersten horizon. Hij ziet
de' eerste' einder als een schoon-bewogen kring
van hillen, blankend in den blooden dag.
Maar - waar zijn paard den draf verrascht, en snuift
naar ruimer zicht al voor zijn blekker-blik keert hij zich óm aldra, en drukt zijn hand
vlak 't kruis aan van zijn paard; want zie: daar zijn
de heuvlen hem voorbíj al, in den rug,
en hij en ziet ze niet, of keert zich om...
Wéêr is in nieuwe en klaardre vlakte hij.
Al vlugger draaft, al drukker vliegt zijn dier.
De tweede rij der klingen nadert. Zie:
ze zijn in 't oog hem een beglansde schuint
van bloem'ge kruiden; néen, ze zijn alreê
voorbij, en híj alreê den ring in 't zicht
der dérde klingen... - En, waar 't vurig ros
in blijde woede al naar nieuwe einders reikt
die rasscher wijken naar zij nader zijn,
brandt in den ruiter eene greet'ger vreugd.
't Is of hij is de reis des dages aan
't gezicht der aard. 't Is of zijn vlugheid meet
de aard; maar of de aard nog vlúgger is dan híj.
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De daevrende aard onder den drukken draf
eens ruiters; o, de áandaverende draf
der aard.
Maar neen, zij draaft niet aan;
zij is geen voorjaars-ebbe, en glinster-lach
van eene stuw'ge zee die naêrt, die naêrt.
De aarde, zij woelt, maar zij en stréeft niet; ze is
een vlakte, waar wel duizend kindren zijn.
- Wel duizend, duikelend in 't neersche groen,
wel duizend aller-kleinste kinderkens,
nog borelingskens haast, die zwak nog zijn
van leden, maar die naakt en spartlend zijn
over elkandren, gelijk hondjes doen
die, pas geboren, nog niet goed en zien.
De kinderkens zijn naakt. Het licht is blauw.
Het licht is blauw over 't bewogen spel,
het spartel-spel der rulle ruggetjes,
der ingediepte bilkens; over 't staan
der rechte hoofdjes die de' onhand'gen stomp
weren der rooz'ge vuistjes; over 't klaar
spannen der hooge borstjes in 't gehijg
dat hel ze maakt en bleeker nog dan melk...
Zij wriemlen door malkanderen; zij zijn
felle bewogenheid, maar zoet als melk
die zacht aan 't zieden gaat, en zóo beweegt.
En zij zijn duizend, zij zijn duizend: zie
hoe naarstig zij daar woelen door elkaêr;
zie hoe zij wriemlend woelen; zie, hoe de aard...
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Maar de aarde woelt niet. De aarde woelt niet meer.
Alkuoneus kan rustig áan ze zien
en zij, ze is rustig.
- Zie, ze wordt gelijk
een witte veerze in veie Meie-wei.
Ze ligt, en lui langt zij der zuivre zon
heur buik en ongewassen uiër, waar
heur stramme pooten strekken, en heur hoef
is blank en zacht als nog van kalvren is.
Reeds kent zij huivering ter heete holt
van de achter-bille. Maar deze' ochtend is
zij lui, en wiegt alleen van haren staart
de zwier'ge zwerm der vliegen tot een kroon.
Haar wit-bewimperde oogen roeren niet.
Gij ziet ze blauw als door een lage melk.
Haar hoornkens zijn zeer klein; nog borstelig
haar voor-hoofd. Maar ze is lui en lusteloos.
- - Doch waar zij ligt aldus, ter lente-wei,
beven daar niet de stallen? Alle deur
is aangestompt van elken tocht'gen stier.
De duisternis is rood er van hun bronst.
Zij slingren slijm door de ijlt. Hun pooten staan,
hun achter-pooten, gelijk starre stammen staan...
Maar zij, ze ligt, de veers, van allen stal
verre, en 'n hoort de deuren aangestompt,
en kwijlt niet...
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Alkuoneus is thans verbazing's vríend.
Verbazing is niet meer een goochel-ring
die draait hem vóor de zinnen. - En hij weet:
hij ziet thans de aarde 'lijk ze een sperwer ziet,
een taaië, en 'lijk een smalle duif ze ziet.
Hij ziet ze als eene véerze. En zie, daar is,
daar is in hem geworden, ernstig-zwaar,
een klaar bewust-zijn en ontwaakte plicht:
dat hij zal éten, éérst, en dat deze aard
is rijk aan rundren...
De aarde is als een veers.
De aarde is een veerze. Goed. Maar is zij niet
gevuld, hier, in dit land dat onder hem
strekt eene heuvel-rijke oneindigheid,
en Erutheia heet, en blozend is
in 't licht der zon die rozig wordt en teeder,
- voert zij de volte niet van zonnig vee;
voedt zij aan 't volle voeder van de zon,
de oneindelijke kudde niet der stieren?...
- Alkuoneus voelt in zijn voor-hoofd víeren;
maar weêre voelt hij in zijn ingewand
víeren... Weêr kijkt de vlakt hij in.
Hij ziet de vlakte in, en de vele kringen
der bloem'ge heuvlen en der klare klingen;
hij kijkt gelijk een gierigaard; hij kijkt.
En nú is 't, dat verbazing uit hem wijkt:
hij ziet de bleeke heuvlen, en zij roeren;
hij ziet ze, lévend, wemelingen voeren;
hij ziet de klingen, en hun fellen cier
van bloeme', en elke bloem wordt er een stíer.
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Een vlam wordt 't hoofd thans van Alkuoneus,
en zijne beenen. Heel zijn tong is vlam.
Zijn kuiten wapperen als vlammen, en
zijn ingewand wentelt een vlamme door.
- o, Hij heeft wél gevonden, wat hij moest.
Hij wéet het wit thans dat hem hier-waart dreef.
Hij kent de drijf-veer die hem rugge-stoot
was toen hij ging, en toen hij klom, en toen
te staan hij kwam, hier aan de hoogste kim.
Want elke bloem, ter klingen, zie, o zie:
want elke bloem, ter klingen, is een stíer...
En hij, Alkuoneus, voelt zich een vlam:
hij voelt zich een noodzakelijke vlam;
gelijk een vlamme wuift hij; 'lijk een vlam
die, aan een steile helling, door een woud
woedt, en zij springt van boom op boom;
zij bonst gelijk een bol van boom tot boom:
- gelijk een bol van vuur bonst thans en botst
en rotse aan rotse vorst Alkuoneus.
Geen plomp gewicht en is hem 't lichaam meer:
hij is een veer'ge vuur-bol, en hij wipt;
hij kaatst van rots te rotse, en rots te rots
klaart van zijn sprong, een enkle stonde maar;
klaart van zijn stem, die luid en luider wordt
naar naedrend hij de vlakte wordt. Hij roept;
hij vindt voor iedren bons een luidre keel. Tot hij geheel beneên is, en zijn gil
slaat ál de streken tegen van den wind,
en wordt een eindelooze schater.
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Hij staakt een wijle, van verwondering.
Maar, waar hij 't haemren hoort zijns harte', en ziet
te díchter thans, de dichte stieren-drom,
- en dreunend rommelt door zijn ingewand
de honger, en hij ziet de stieren ál:
daar gaat, en raetlend, over de aard, zijn schater.
Schaterend, schrijdt hij over de aard, bedaard
van stap, zijn schoudren breed, en blank zijn borst
van licht. Hij schrijdt. En, onderscheidend, gaat
en blinkt zijn blik van stier op stier, aldaar
zij zonne-fel staan bloeiënd aan de klingen...
Hij schatert. En zijn schater, als een klok,
een dolle klok, klinkt dra den heuvel-rug
rakelings tegen. - En 't verbaasde vee,
het trage-grazend, plots verbaasde vee:
het recht het hoofd, en ziet Alkuoneus.
Het ziet Alkuoneus, de reus, die schrijdt,
die statig schrijdt, maar schatert, aldoor schatert;
de hooge reus, een reus van vuur, die schatert;
de felle borst, die rustig is; de leên
die maetlijk schrijden; 't maetlijk wage-gaan
des halzen, als een zuil van zon, die wankt.
Maar 't hóofd dan, 't dolle hoofd, het wreede hoofd
- o, hij gaat éten! - dat te beven staat,
dat trilt geheel, gelijk een horzel in
het licht, van schaetren, o, van schaetren!...
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Het recht zijn kop, het vee, en norsche blik;
het heft zijn oog, dat kijkt als donker bloed;
het heft den snuiv'gen snoet die, rimplend, kwijlt.
En rimplen gaat, tusschen de dubble vraag
der wrokkige oogen, 't voor-hoofd; en de ster,
de harige, aan het voor-hoofd, draait ter zij.
Weêrs-zij van 't starre schedel-haar, gaat aan
de lucht de bocht-gekromde scherpte staan
der vaste hoornen. En hun wange rilt;
maar vlugger rilt hun schoft en vóor-bil, fél.
Ten kwabb'gen kossem rollen bollen, want
de beesten zwelgen bij het plots gezicht.
Hun vóor-poot heft, tewege; wachtend heft
hun vóor-poot. - Maar, daar al den rugge vaart,
van uit den loggen nek, die traag verlegt,
een scherpe scheute en priem, en onbekend
maar zéker van een onheil, - rugge-langs
een pijl, een schot dat schittert door hun bloed:
daar keggen ze in den grond hun áchter-hoef;
aan beiden strak-gespannen poot, hun hóef.
En beider zijde gaan drie balken staan
van ijzer in hun hespen, en hun staart
gaat staan als een gedrilde lans, en gansch
hunne achter-vlak wordt effen als een berd...
- Zoo rechten zij, aldaar ze Alkuoneus
zien, en zijn schater davert door hun bloed,
door hun verbolgen en verbazend bloed;
zóo staan zij, aan den hemel, waar de zon
al neigt, en gulden wordt als gloeiënd goud.
En zij zijn bronzen, roerelooze stieren.
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Niet langer aarzelt in zijn zinnend hoofd,
zijn zot maar zínnend hoofd, Alkuoneus.
Hij heeft het stel der stieren stúg gezien;
stug maar onrústig, zijn veelvoud'gen stand.
- Hij staakt zijn schater, en hij kromt zijn rug.
Hij vouwt zijn lijf, haaks. Zijne knieën zijn
klippen aldra, boven den rug uit en
de diepe dijen. Zijne voeten, plat
als planken, hoeken op hun teenen-tred.
Hij trippelt thans aan langen pas. Zijn hoofd
hangt, zwaar bewegend, tusschen 't hoog gestuw
der gele knieën. In de rimplen van
zijn buik legt hij zijn vingren. Hij gevoelt
zich sluw en geestig... En hij gaat. Hij gaat.
Hij gaat geniepig, dubbel t'hoop. Hij gaat
gelijk een duister beest gaat in den nacht.
Hij gaat, en lícht is aan zijn knieën slechts.
Hij gáat, en trippel-vlug, op zijne teenen,
vlakte-óver; vaal over de vlakte henen...
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Daar-boven staan de stieren. En hun oog
praalt prat van vuur als git, van git als vuur.
Zij zijn niet meer verwonderd, maar geréed...
- Gerééd.
Maar wáar ging wijken dan 't gedrocht,
't meervoudig wezen dat bewoog van klank
angst-barend, méer van klank dan van gebaar?
Waár week het wezen dat ze wakker miek
tusschen hun hoornen-stel en 't werend staan
van hunne hespen? Wáár de vlagge van
den lach die kittelt erger dan 't seizoen
der minne? En wáár, tot spiegel, koper-klaar
de borst, die brallend welft, hun woede tegen?
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De dag ging buigen naar den wand des slaaps.
Gelijk een wand van koper werd de dag. En hunne flanken werden warrem als
van warrem water...
- Was die schater wáan?
Hun oor beketst dan van een wáan, en 't oog
te rasschelijk ontsteld, dat het in zich
te moeiëlijk vergloeiën voelde woede?...
- De dag ging buigen naar den wand des slaaps.
Waren zij dan (zij wimperden heel traag),
waren zij zotte kalvren, waren zij
zuigende kalvren nog, en óngespeend,
zij, stieren, dat zij stonden in geweld
bij schuine schimmen en bij schoonen schijn?...
- De dag ging buigen naar den wand des slaaps.
Hun logge en vinn'ge kop zonk. Aan hun tong
geurden de ruige grassen, en het felp
van bloemen, en het nootje van een knop.
Hunne onder-tanden dweerschten wijslijk-traag
hun boven-tanden. En hun oog was vol
van de weêrspiegling eener kruid'ge wei...
- De dag ging buigen naar den wand des slaaps.
De dag ging knakken in hun knieën, en
zou dossem worden in hun hoofd. De dag
was zoet en schoon...
- Was het een wáan geweest?
Zij sloten wit hunne oogen. Zwaarder woog
de schoft. Een knie ging knikken. Dralend kwam
een draad van slijm te dale' aan elken mond.
Was het een schim geweest? De dag begon
te dalen naar den welv'gen wand des slaaps.
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Maar welk een fleemen strijkt hunne oogen langs?
Zij willen slápen; maar het is geen slaap
die wijlt een trage wijle aan trill'gen wimper. Zij wilden slapen. Maar welk ongeduld
schudt daar hunne ooren plots, en doet ontsteld
rijzen ter oore hun het rechtre haar? Zij wouën slapen. Slápen loost hun knie
en nek. Maar nakend wordt in hen
een wee; en zij en weten niet wélk wee.
Te beider zijde duwt een pijn de holt
aan hunne hespen. Huivren gaat hun huid.
Zij zwelgen speeksel, en hun mond wordt dor.
Zij willen niet meer knielen. - Wát? Daar rilt
hun vóor-bille, en zij zien een zoet geluid...
Want uit de diepten: hoort, het is een záng.
(De dag gaat lager worden.) 't Is een zang,
een zoetlijk-klagend beurelen, ter diept
der flanken van een pijnelijke koe.
Zij kláagt, daar in de diepste vert. Maar neen:
zij klaagt niet, want zij zíngt. Zij beurelt zacht;
zij beurelt plots geweldig, maar zij beurelt
weêr zacht aldra, en van een éerste geeren.
Zij weet niet, wat begeerte is. Hoort, zij beurelt
een lange en effen wijle; - tot daar schiet
geloei haar langs den donkren binnen-kant
ten nek naar boven, in den bollen mond
die breed en hard staat van geloei... Maar weêr
gaat kreunen ze in een beurlen, eene klacht,
een zoet niet-weten, en een vréemd niet-weten.
Zij wéet niet... In de diepste diepten loeit,
eenbarelijk, een koe. Zij weet niet.
-Pal
staan plots de stieren, en zij staren, ál.
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Zij staren. Maar zij staren niet te lang.
Zij punten hunne hoornen. 't Voor-hoofd komt
te staan, de donkert tégen en de diept,
gelijk een duister vierkant. Rollend zoekt
hun blik iets op den paarser-groenen grond. Maar zij, de koe, de zoete jonge koe,
zij beurelt... - En dan, of een graag-geloofd bevel
bewoog hun beenen, dalen zorgelijk
de heuvlen af ze. Zie, zij gaan. Hun nek
is krom nog naar der aarde en rimpelend
viervoudig aan de kake. Zie zij gaan,
bedaard en torve, maar met zékerheid...
- Maar, naar ze gaan, krijgt klánk de zoete stem.
't En is geen verre klacht meer: 't is een zang.
't En is geen zang meer, 't wordt een holle klacht;
't wordt als een eisch, een klaeglijk-smeekende eisch,
een galmende en een grollende en een bloode...
- Zij gaan, hun voeten in de zachte zooden;
maar in de lucht thans, die van zonne trilt,
van roode zon, hun heffend hoofd, dat rilt.
Zij stáppen. Neen, zij stappen niet, zij dráven.
Een holle rochel komt hun kele schraven;
want rochelt thans, maar níet van woede, en vér
de stemme van de veerze, en bang, en bar.
- Zij loopen. Hunne koppen staan omhooge.
De wijde wind komt hunne schoften droogen.
Zij schuive' als schuiten door de vlakte, en aan
hun lange hoeven hoort gij de aarde slaan.
Zij schuiven en zij schieten, en zij botsen
elkander áan. Zij naderen de rotsen.
Zij naedren waar een liefde-zieke kreet,
luíd thans, ze leidt naar 't smartelijke leed
dat koppig spant al in hun kossem, tegen
heel 't pijnlijk ingewand, dat staat te leêgen
zijn opgehoopte woeden, maar daarna
in 't looden hoofd den spijt draagt van zijn schâ...
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Zij draven. Neen, zij draven niet: zij zijn
een drift alleen nog, die ze drijft, gedwee
aldaar ze wacht de vorderende stem.
Zij zijn, wel duizend, naar de vorder-stem;
wel duizend, vordert naar haar klagelijk
bevel de stemme, en die al nader wordt. Zij woedt al woester, wisselt ze ook in kreun.
Alnaar ze naedren, en zij worden woest,
wordt zij al wilder, naar zij dichter ligt...
- Zoo stuiken zij, wel duizend, met hun kop
de krampe-kreun'ge stemme tegen; en
alleen van áchter is hun lichaam licht.
(En buigt al naar den wand des grauwen slaaps
de dag)... Zij stuiken en zij storten. - Uit
een afgrond huilt, miauwend thans, de veers,
de jonge, en in de hachelijkste vrees
en 't hachelijkst begeeren... - En zij gaan.
Hun lichaam klinkt elkander tegen. Als
veelvoud'ge pezen slingren door elkaêr
de pooten; en de hoornen, kruisend, gaan
inéen-staan, raezrig niet te ontwarren...
Zij stooten en zij stuiven. 't Bar gehuil
holt hunnen flank en volt hun hollen bek
van zwellend-ronde tonge en speeksel. Stroef bestrijkt
een averechtsche streuvling hun den steern.
Zij storten. Neen, zij storten níet. Hun achter-lijf
is vuur, en moede en woedend en vervoerd
van vuur... - De stemme fezelt en zij jankt. Zij jánkt.
De stemme...
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Neen, neen! De stemme jankt niet. Neen, de stem,
de koeië-stem, de neersche veerze-stem,
de nader-nijd'ge wee-stem, jankt niet. Neen:
zij stáákt. En waar de stieren, naêr-gestort,
voelen haar staken, pijnlijk plots ter borst,
en stuiken, álle dúizend, op hun voor-hoofd:
daar zwijgt, nog vóor ze 't vallen rechten konden,
de stemme... - Maar een luide schater gaat,
een klaterende schater gaat, inéens,
een daver-klaterende schater gaat,
de oneind'ge schater van hun vijand gaat, hij stáat: de wervelende schater, aan
hun neêr-gestorten stoet, en lacht, en lácht.
- En, waar de zon die zij verlieten, ros
gaat vloeiën over 't rugge-ronden van
de hille', ontvlamt zij hém, die dús bedroog
hun kudde aan koe-geloei en luide kunst.
- Hij staat, de loeiër, en hij schátert thans.
Hij staat, éen vuur, star éen gestalt van vuur,
geschoven uit een rots-kloof, als een klomp
van vuur. - Hij schatert.
En zij stuiken op hun hoofd,
maar klaevren récht weêr, en een klepper-angst
door-keent hun tand-vleesch. De achter-leên zijn dol
en keeren al, ter kimme toe, die lokt
van de' ouden vrede. - Maar een koud bevél,
een wáter-koud bevel is 't schaetren thans
en een veel-voud'ge zweep van leen'ge teenen.
Eén vlucht, aldaar hij lacht, en óm hen henen,
een vlucht van hem, die dús ze lokte, en lacht,
vergaêrt ze, en jaagt ze naar den smallen schacht
des bergs. Eén vlucht, rond ál die duizend henen:
en zie, zij gaan, bij 't vuur der leen'ge teenen...
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Voldoening volt thans reus Alkuoneus,
en spant de veren van zijn lichaam. Bral
gebiedt zijn stem, aldaar zijn noeste loop
sluit in éen kring het botsend dieren-tal.
Zij gaan onwillig eerst. Maar zijne zweep
is honderdvoud, en weet te treffen, waar
de huid is pijnlijk en de pijne vuur.
Hij zweept. De lucht zingt van zijn zweep. - En daar
hij zweept, gaan klauteren, de rotsen óp,
de schamp'ge hoeven. Stort een stier, en bloed
leekt aan zijn schoft: een schóp, en weêre rijst
en rekt en reesemt hij ter dichte rij
die, dicht-aaneen, omhooge streeft, en recht
de' armzalig-schicht'gen blik van duizend muilen.
Eén wijl hun blik den bleekren hemel in.
Maar weêr, algauw, waar scheurt de schart'ge wand
hun huid, de kop ter neder, in 't gespan
der traag-verlegde schouderen...
- Zij gaan.
Gij hoort gewrijf der strak-gespannen lijven.
Gij ziet de lijven, grijzend aan de rots
die grijs is; en zij gaan, zij gaan, zij gaan.
En grijs is de avond al. Zij gaan naar 't grijs.
Grijs zelfs Alkuoneus, dien de ijver voert
om zijne schoone kudde, maar die zwíjgt.
Weet hij dan niet dat weêr naar 't gríjs hij gaat?...
Hij zweept zijn beesten aan. 't Geklaver slaat
van hunne hoeven tokklend op de rots.
Zij gaan, en geen geloei wast in hun mond.
Zij gaan, en zwijgend, en alleen gehijg
maakt, dat ook hijgen gaat Alkuoneus
van moeheid in zijn schonken...
En aldus
bereiken zij de rij der kimmen, hóog.
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Eén lange rij van beesten aan de rij
der kimmen; en ter asch der lamme lucht,
der oude lucht, der loome en leêge lucht,
der arreme avond-lucht, hun hoornen, hárd...
- En weêr vergeet Alkuoneus de zwaart
des tochts om 't loon dat hij geworven heeft:
die duizend zonne-stieren voor zijn honger.
- Opnieuw gaat huilen door de lucht zijn lach,
gaat snikken van zijn tuimelenden lach
de huiver-lucht. En, van een nieuwen schrik
bevangen, storten thans de bergen neêr,
hollen de bergen neêr, rollen de bergen
neêr, naar de diepten van zijn nijdig land,
de stieren.
En hij ziet het, daar hij staat,
groot en alleen, ter kimme' en aan de lucht,
hij, reus Alkuoneus, en ziet de lucht
ijzig en grijs weêr als een weduw-kleed...
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Maar plots: welk krijschen heeft de lucht gescheurd?
Van welke klaart door-priemd is plots de lucht?
Van welke... o Wee, van welk een plotsen pijl
brandt daar zijn voor-hoofd?
Eene duizeling
bevangt zijn groot hoofd. Als een lamheid slaat
zijn leden met verschrikking, en zijn knie
gaat zwichten. Pijnlijk spalkt hij de oogen, en...
- Hij sluít ze, en heeft begrépen: als een straal
van bliksem schicht een níeuwe pijl hem toe.
Hij dénkt niet meer; hij heeft den tíjd niet meer
te denken; slap en loom en zwaar als lood
rolt over 't starre staan der rotsen, 't lijk
van reus Alkuoneus, den Stieren-dief...
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- En, waar de lucht scheurt, en een schijn is mild:
daar staat 't gelaat te monklen, éen oog dicht,
van Herakles, den goddelijken schutter...

Laeken, Kerst-avond 1913
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Zon in den rug
Annotatie
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De Spartaansche Helena

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

335

I Leda
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Eurotas, gij, die van uw kromme baan
de bane, al rasscher, van de zwane sneed
maar Leda...
- Aan den rood-doorgloeiden muur
des steilen Taügetos, schilfer-schoon
van rechte ribben avond-vuur, is paars
het weeke lijf van Leda, bleek en schoon,
ten hooge. Onvast staan hare voeten, waar
de rots, bemost en daauw-nat, naauw behoedt
voor glijden. Maar al snijdt en boort de steen,
zij rijst, de breede dijen uit elkaer,
de kuiten harder naar de voet zich schoort,
den buik onroerend.
- De avond rilt in haar,
heft hare borst, die siddrend zwelt en zakt,
slaat nijdig aan de rots haar rechte hoofd.
Zij zucht; zij sluit haar oog; en rooder brandt
de zon een spetterenden stempel in
haar hart... - o, Zal de droom, de wonder-droom
doorslaan haar wezen als een werklijkheid?...
Maar plots, de waetren stuiven. Wuivend gaat
en waaiërend de lucht zoeven aan haar,
open en toe, en zacht en krakend. En haar schrik
die uit gesperde en gaauw-gesloten blik
in éens de heele wereld over-zag,
zwijmt in het zoetste lijden. Vleugel-slag
van hard-gewrichte wiek drukt aan haar borst
te beider zij. Ten monde ontwaakt een dorst.
Een snavel breekt haar tanden uit elkaêr.
Zij is van deze zwane, zwoel en zwaar.
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Zij zuchtte, en legde, Leda, 't linnen klaar,
de luiërs en de zwachtels, en de strook
wit linnen dat de weeke beentjes bindt.
Boven de koffer-ijlt boog moe ze 't lijf
waar 't kind woog en haar pijnelijk bewoog;
zij langde 't linnen, heel dun, stuk aan stuk,
en zuchtte, en rechtte stram den krommen rug...
Alleen te zijn, zoo gansch alleen te zijn,
zij, vrouwe van een god! Welke eenzaamheid
is wranger dan van wie de moeder wordt
eens gode-kinds?... Geen zorgende echt-genoot;
geen hoop op 't danken van een vader-blik;
en geen kinderen wegen loomer dan
de kindren van de goden...
- Leda boog
zich weder over koffer-diepte. Een traan
zwol in haar oog. Maar toen, toen voelde plots
ze een zachten stamp van 't kindje. Zij zag op.
Zij zuchtte en had een glimlach.
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II Het kind Helena
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Klare Helena en manhaftige Agenoor,
beiden gerezen in huns vaders tuin
die, naauw gescheiden door een hulsten haag,
ze rijzen zag tot zelfder hoogte, en zag
hun kruine reikend neigen naar elkaêr...
Zij hebben naauw 't veertiende jaar gehaald
en, waakt gelijk een licht hun lijf bij nacht:
bij dage staan ze als zuilen, hard en kuisch,
staan ze 'lijk koele loten van den esch,
en mengelen hun haar bij 't worstlen, naakt.
- Want beiden worstlen. De olie brandt hun huid
als een te dichte hand erover schraaft.
Soms trilt een flank van vlak-gekletste hand.
Het meisje voelt - en kroppen vult haar keel dat in haar borst een krielend leven roert
wanneer 't gebaar des makkers haar bedreigt;
maar telkens lacht zij, als zijn hand-palm draalt
aan hare gladde dij, en plots ze wijkt...
- Zij worstlen, in den ochtend, en de daauw
koelt hunne kuiten. Hakend hangt hun kin
en speels, op 't been dat aan den schouder hoekt
van wederzijdschen schouder. Agenoor
gaat teeknen aan Helena's rug den druk,
wit, van zijn vingren alle tien. Zij bijt
heur lip tot bloed. Zij duwt een elleboog
tusschen de ribben, die gevoelig zijn,
van Agenoor. Maar deze holt de borst;
grijpt bitser toe; zijn knie ontmoet haar knie;
en - zie: hij heeft onder de harde schijf
gevoeld het schuiven van een schelp'ge schijf,
zacht, en... hij aarzelt, en wordt bleek...
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Van af dien dag was in Agenoor's borst
een zwoelte, en zijne moeder zag hem aan
met zorge en lange blikken in haar oog...
- Zooals een boom werd hij, een appelaar:
hij staat in praal'gen boom-gaard, over-zwaar
van vruchten. Maar hoe sterke staak of schraag
hem schore en dús weêrhoude een loenschen groei;
hoe vlijtig hem een rechter groeien word'
verzekerd, daar zijn zwaarste en rijkste tak
gestut is van een gaffel, dubbel-hoofdsch,
waarin hij ruste: onder steeds zwaardren drang,
onder een wet, die reeds de wortlen wringt
als slangen over de aarde en uit den grond,
verwringt den stam, verwringt de heele kruin,
en hare macht toont in den rijksten tak
vooral, vergroeit de welige appelaar.
En waar, ten boom-gaard, de andre boomen staan,
en aan hun eigen voet een eigen schaauw
verplaatsen naar de reize van den dag;
hoe bij de lente een eigen bloemen-tooi
ze omvlindert en een schoone krone maakt
van teêren bloesem om den eigen stam;
hoe te elken koopren herfst de vruchten-vracht
hun weegt, te zwaar dat zij niet vallen zou
in 't neigend-glanzig gras, aldaar zij staan:
hij, déze boom en welige appelaar,
noest buigt zijn kruin en zwaarste en rijkste tak
en al zijn bloemen-vlindring in de lent'
en heel zijn vracht, de heele reize van het jaar
door, buigt de heele reize van zijn schaauw
den buur-man toe, die mest noch zorge draagt
om groei of bloesem, - buigt den buur-man toe
over zijn hage, en zijne blikken toe;
en die geniet, van oog en mond, geheel
zijn weelde aan bloem en vrucht, bij lente en herfst,
en heel zijn schaduw, die verkwiklijk is...
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- Zoo wies Agenoor over buur-man's haag
Helena toe en tegen...
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En hij, Agenoor, zong daar niet een lied,
een needrig lied, dat zwolg gelijk een traan
en nóg een traan in zijne kele, en miek
hem vreezig? Zong hij niet een lied, een lied,
Agenoor:
‘Gij staat, uw kone in rooz'ge vreeze;
gij staat, beschaamd zóo schoon te wezen;
en ik, wiens aêm van de' uwen aêmt,
ik stare en sta, en ben beschaamd.
‘Zal ik nu gaan? Ach, eeuw'ge vreeze:
gij zult toch immer bij me wezen...
Is 't leed, is 't vreugd die ons verzaêmt?
Gij zijt beschaamd. Ik ben beschaamd.’...
Zóo zon en zong deze Agenoor. Maar in
zijn hart zong dieper nog de vreemde wijs,
en geen der woorden kwam ter lippe hem
die zeiden:
‘Ik ben beschaamd, ik ben beschaamd:
ik heb genomen wat gij naamt.’...
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En zij, Helena, werd ze niet gelijk
een huis dat, open van het West naar 't Oost,
gonst van het leven dat een heele zon
verwekt en heel een dag doordavert?
-Want
haar hoofd was als een huis dat open staat
van West naar Oost, van 't Zuiden naar het Noord,
naar alle winden, vóor het dagen al,
vóor 't kriepen van het eerste vogelken,
en láter dan de laatste ster verschiet
en lang al zweeg de laatste nachtegaal.
- En luister hoe het leeft! Een eerste straal
leert zindren elke lijne, broeit, doorgloeit,
doorblakert elke kleur; ketst te elken hoek;
doorgenstert en doorschettert en doorpriemt
de blijde-ontwaakte ruimte. En, naauw gevuld
het vierkant van een venster met dit licht:
daar gaat de dwaze en dommelende drom
van bromm'ge hommels aan het ochtend-werk.
Ook zij gaan vollen 't huis van leven; slaan
hun harden kop aan wand en meubel-rib;
staken opeens voor een bedwelmde rust
hun zomm'gen vlucht, maar langer niet
dan hun de zindring aanroert, en 't gebrom
van andren hommel, en gaan ijvrig weêr
hun dwaze' en drukken gang...
- En waar, ten tuin,
de daauw verdoomt, daar komt een nieuwe vreugd
door de open deur de kamer binnen: 't zijn
de geuren die, bij zonne-zoen ontwaakt,
frisch gaan aan 't beven, in reeds zoelre lucht,
rijzen als ijlt door reeds verdichte lucht,
ontwekkend in het hoofd der menschen 't eêlst
genot: geraden bloesem van gegeerde vrucht...
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En zóo, van 's ochtends naar den middag toe
die rijp en rustig is van peren-geur;
den sober-vollen avond te gemoet
aldaar het heer van 't keerend vee de wegen
bestuift van walmend goud, den nachte tegen,
den kuischen nacht die, vol van vreemden vreê,
nóg is doorkriept van heimlijk leve', en schrijft
de schoone lijnen van 't vertrouwd geheim
der sterren over 't rustig-open huis:
aldus Helena's hoofd en gonzend brein
vol blijde en schroom'ge wondren...
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Lied van Helena
‘o Wondre bloesming, plots gerezen;
dag die van weelden spant en berst;
gij, als een sappen-zware bezie
te pletter aan mijn mond geperst;
o duizend duizelheên, o wonne
die 'k, haast in pijne, leven mag;
- en zeven-kleurig beven zonnen
in 't weemlen van mijn tranen-rag.’
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Van eindelooze diepte en sterrenloos
welfde over aard de hemel van een nacht
doorschijnend zóo, dat 't lang-aanstarend oog
aldoor maar dieper zijn krystallen boog
zag zinken in de hoogten, grondeloos;
tot waar hij zonk, de hoogten uit, ter lijn
des ronden einders, die geteekend stond
op 't brooze blaauw der lucht vol tinteling,
gekarteld van de heuvlen en den burcht
die nachtlijk-dood stond. En op aarde was
onder dees hemel, een gedoken vreê.
Wel zag men huizen, schrompel neêrgeblokt;
maar stille waren ze, en in ruste, waar
geen licht meer was dat leven meldde, en zelfs
de teedere adem van wie slapend zijn
niet te vernemen was ten ijlen nacht.
En ook de boomen waren rustig, en
geen glans begleed ze en miek ze levend, want
het was geen tijd van klare maan; 't en was
den tijd niet dat de boomen staan, zóo hel
van blanken bloesem, dat de zwartste nacht
nóg praalt van hunne glanzen...
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Maar welke bloem is pralend van zóo'n glans
dat zij dien nacht maakt licht en roerend haast?
Zij rijst in 't midden van den duistren tuin:
een lange en rilde stengel, rank en schuin
en bleek de hooge bloeme...
't Is Helena.
- Waar sliep haar moeder, en haar zuster sliep,
de donkere, en het tweeling-paar der broêrs
dat over dag steeds om elkander wendt,
is zij, Helena, aan het gladde bed
ontrezen, eene koelte in hare borst
vol warme bonzen. En ze en weet, ze en weet
wat zij zou willen, maar er is een angst
dat zij iets weten wou, en 't níet en weet
en die haar praamt ter kele, en haar beklemt,
en, waar ze tracht van adem stil te zijn,
stuwt door den slag van haren pols, die stoot
heet bloed naar hare slaap, om weêre dan
kil als den dood te laten hare slaap.
Ze is hopeloos bij beurt van ijle diept
en luchtelooze broeiing... En ze rees;
ze ontrees het bed; ze ontgrendelde de deur;
ze kwam ten tuine, barrevoets, en staat
ten tuine...
En thans en weet ze langer niet,
zij voelt niet langer wat hierheen haar dreef.
Zij wiegt 'lijk aan haar stengel eene bloem.
Zij huivert. Zij en ziet de grootheid niet
die tintelt in den nacht. Maar als een vloed
rijst rijp en zwellend in haar bloô gemoed
een meer van tranen, banglijk. Traan aan traan
gloeit in haar oog.
Zij durft niet binnen-gaan.
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Maar toen rees in haar mond een vreemde troost;
een onverwachte troost rees in haar mond,
een warrem lied en dat zij niet verstaat,
een zeer oud lied dat hare voedster zong
en die in haar zingt als een trouwe droom:
‘Hoe kreunt uw schoone kele
van alzoo droeve wijs?
- De koele peterselie
smaakt zwoelend als anijs.
Hoe staat uw koon te blozen
gelijk de rijkste wijn?
- De felste en roodste rozen
ter lippe 't bitterst zijn.
Ach, schitterendste weelde
is die het diepste loog...
Hij die me 't eerste streelde
is die me 't eerst bedroog...’
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En om den mis-troost van dit eenzaam lied
dat zong in haar te midden van den nacht,
was plots ze stille en in verzoende rust.
Ze wachtte, en luisterd' hoe haar binnenst zong.
- En zie, toen ging allengerhand heur voet
teeknen gebaren, en haar heupe ging
staan schuin, en 't rilde lijfje schuinen ging
en wiegen. Zie, zij danste. Aan 't armken zonk
de wijde mouwe, waar de smalle pols
rees rankend, en een spoele-dunne hand
hing in de hoogte 'lijk een lange tros
van witte druiven. Maetlijk neeg het hoofd
gelijk een blonde pruim ten hoogen hals
die schaadwend was van donker-wegend haar.
Zij danste, trage. Om haar ging schroeven 't kleed.
Smal stond ze, en danste. En zij wist schoon te zijn
recht op haar rooz'ge teenen...
En wanneer
zij lichtlijk hijgde, en staakte haren dans
en wijlde, en luisterd' hoe haar herte ging,
toen hoorde ze in haar herte ineens een naam:
Agenoor.
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- ‘Nu ga ik heen. 'k Ben blijde. Maar 'k ben droef.’
Zoo sprak ze, en zag, in 't zilver, spiegel-klaar
gewreven, hoe ze alleen wat bleeker was,
en rooder hare lippen...
- 't Morgen-uur
had nog geen daauw gezogen. In den tuin
lag 't gras bepereld van de zeven-kleur
die toont, gebroken door een scherpen braam
van broos metaal of door een hoekig glas,
een zonne-straal. Zoo zag ze, oneindelijk
bekorreld als de korrlen van het zand
aan zee, het zeven-kleurig tuin-gras glinstren...
- Zij zuchtte... Deze reize... En zij was blij;
maar zij was droevig. Want, waar ze aan heur haar
de zalve goot die de effen vlecht beglanst;
waar hare borst befrisschte 't linnen van
het hemd dat haar ten knie reikte (en hoe ziet
ze, half-beschaamd, en nooit voorheen gezien,
de fijne schale van den knie gelijk
een schelpe, 'lijk een melkig-matte agaat
tusschen het harde en dubble rijzen van
haar kuite en 't week ontluiken, rond en blank
van hare dij;) - waar ze aan haar kleeden waagt
uit ranke vingren de eerste hoovaardij:
dan is ze blijde dat ze reizen gaat
naar verre en schoone streek, en op een boot.
Maar zij durft denken naauw, dat Agenoor,
die hare reize weet, en op dit uur
de koetse niet ontrijzen durft misschien,
niet meê-gaat.
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De lucht was als amandelen zoo zoet,
was als amandelen zoo bitter; want
waar geur-gezwollen zij van de aarde zwenkt,
beladen van den zoele' amandel-geur,
zwaar van de wakke bloesem-zwoelte, in 't uur
dat nat nog zijn de kruinen, nat van daauw,
maar reeds een hoogre zon ze laauw bevleit
en dampen zuigt van zoele' amandel-geur:
daar is de lucht zoet van amandel-geur.
- Maar zij is bitter van amandel-smaak,
daar zij, van de aarde zwenkend over zee,
gedrenkt wordt van het sterkend-blijde zout
gerezen diaphaan, op luwen wind
uit blaauw het water (en de zonne breekt
in pijltjes zout, in duizend naalden zout
die de ijlt doorschieten als een ijzig licht
van zout): zoo bijt de lucht een blijde keen
ter lippe, en smaakt ten donker-hollen mond
gelijk de amandel, die wel bitter is,
maar zoet...
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En waar zij zat van voren in den boot,
spelend haar handjes aan het straf geklots
der golfjes, slaand haar handjes golfjes-waart
met kletsjes, of ze hooge drijven liet
als bleeke, holle bloemen op 't gedein
der waetren; - waar ze aldus ter diepte zat
des boots: een wit en needrig beeldeken,
het hoofd gebogen en bewogen van
den adem die, nu traag, dan rasser, ging
naar 't varen der gedachte; - waar ze aldus
gezeten was, was blijde klein' Helena...
- Zij zag de zwarte spanen angstig-hoog
en weder plots en ploffend neêre-gaan;
zij zag de vuist der roeiërs fel gestrekt
in dreigement te haar-waart; en ze zag
hoe zij dan weêr, de vuist ter borst gehaald,
snokte als ter zelf-kastijding; en ze zag
de roode hoofden met den starren blik
opeens, als fel verwoed, haar tegen-slaan;
en zag dan weêr ze, en met een witten blik,
afkeerig draaiënd, wijken. Maar ze was,
tóch was ze blij, Helena...
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En toen zag óp ze, en keek de bergen staan,
den Taügetos en zijne kroll'ge vacht
van zoete loovren als een wollen huid.
Hij stond, voorover-buigend naar de zee,
van uit den boôm der zee zwaar boomen-kruin
aan kruine hij schend, en van diepe kleur
de golving hunner kruinen. Maar de kleur
werd lichter, waar de boomen-kudde rees,
al dichter en van effener gedein
en van egaler verwe: heller groen,
en fijner geel dat van de bloesmen was,
of schelpig-blank als schelpig-blanke rozen.
En waar hij rees, thans schilferig van steen,
daar stond aldra zijn top in 't aangezicht
der zon, en hij werd rozig als de zon.
- Zóo stond de Taügetos aan haar oog;
en zij en wist of nevelen haar oog
in ijle sluiërs wonden, ongezien.
Maar als door neevlen van blaauwe ijlte zag
zij 't donkere gevaart, dat feller werd
alboven; en alleen de zonn'ge spil
des tops zag vrij ze in neevlenlooze lucht.
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Zij voer. En waar ze al verder varend was,
werd dichter 't neevlen-kleed der einders. En
naauw zag ze nog de hooge bergen staan;
naauw zag ze een lijne land, en zag ze alleen
die lijne land aan eene zilvren lijn
van zee.
En toen ze lengerhande alleene zat,
alleen met deze donkre roeiërs en
die fel bewogen; en alleen met, vér
van haar, aan de achter-bank, gescheiden van
heur klein, klein wezentje door 't zwarte lijf,
dat hijgde en joeg, der roeiërs, - vér van haar,
haar moeder in den duistren omslag-doek;
en dat zij haar geen ‘Moeder’ zeggen zou,
want het zou klinken al te luid, en zij,
kleine Helena, slechts zoet knikken mocht
haar moeder toe;
- en toen ze lengerhand,
alleen zich, gansch alleene voelen ging:
toen was opeens de blijheid uit haar weg;
haar handjes, zilver-druipend, haalde ze uit
het water, en ze borg ze in haren schoot;
zij drukte warm haar armkens aan haar borst;
zij zuchtte. En toen, toen dacht ze aan Agenoor.
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En Leda zag haar dochter aan, en wist.
Wat dan wist Leda van haar dochter? Niets;
dan zij de dochter van een god te zijn...
En Leda kreeg een lied in haren mond:
‘Ik heb het peil-lood traag gelaten
ter diepe ruste van den poel;
daar rijst de drasse in mijn gelaat, en
ik zie te beter wat ik voel.
‘Het woelig rijzen van de drabben
Komt mij het innigst leven biên.
Zoo heb 'k, ter peerlemoer'ge schabben,
geheel een moer'ge ziel gezien...’
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III De vrouw Helena
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... Want op den eersten nacht, dat ze, in haar bed
van allen slaap verlaten, 't hoofd te klaar
en vol gewisheid haar gesloten mond,
te vol gewisheid, 'dat ze slapen zou;
- den eersten nacht al, dat ze, in heldre waak,
lag naast den man die haar bij worstlen won:
naast Menelaos die, van eten moe
en al te rijk-geslorpte wijnen zat,
aan hare zijde blonk van zweet en van
het blazen der gezwollen snorkens-wang;
- van bij den eersten nacht had zij verstaan
dat zij van hare schoonheid bateloos
gebloeid had als een volle en vaste roos...
o Deze dijen die, van 't nachten klam,
geen manne-dij binnen zijn nepe nam;
geen warreme arm eens mans, die klemmend bond
een gordel drift haar veer'ge lenden rond;
geen bete aan hare borst, van 't nachten koud;
en haar gelaat dat strak zij voelde, en oud...
- En waar zij huiverde, en niet denken dorst;
waar zij besluiten weerde, en weerde vrees;
maar telkens alle hope blind wist, die
hare ooge ontsluiten woude op liefde of vreugd;
waar zij niet langer mocht gelooven dan
in 't ongeloof, dat nijver in haar brein
keerde het liefste wat zij had verwacht,
veegde de kaemren ledig van haar brein
en liet haar brein van blijde beelden leêg,
goed-veilig thans gesloten voor wat mocht,
aan onrust of verwachting, kloppen aan
de deure; - maar ook ijdel thans aan lucht,
aan licht, aan lente-luwte en laauwe loomt:
zacht-schoon verlangen en bevrediging
van hen, die zijn gelukkig; o, zij wist,
van bij deze' eersten nacht, dien liefdeloos
zij sleet aan deze logge manne-zij,
dat hare jeugd, gespannen naar zijn drift,
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en reeds ontspannen, en van minne leêg,
vergeefs gebloeid had in de duisternis;
vergeefs, in den doorflitsten donker, van
den klaren brand harer begeerte...
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Zóo was de nacht haar: als een ijle ruimt
waar ze in verloren was, - een klein, zwak dier
dat koû heeft en niet roeren durft, en 't zit
zoo heel alleen in de onverschilligheid
der wijdte. Kilt-bekropen lag zij daar,
en roerde niet, van leden hard en strak,
haar schoudren pijnlijk en haar knieën...
- Maar
toen de eerste, graauwe klaarte rees ter kim;
toen bleek werd aan den wand 't geteekend raam
van 't venster, en, van glanzen gluipend-glad
begleden, in hare oogen gingen staan
banken en taeflen en het ledikant,
ontwaakt aan 't duister maar van 't nachten nog
onroerend en van licht onaangedaan;
- toen ze aan haar voorhoofd zilvren voelde een schijn,
haar blikken wisser werden van een doel,
en in haar mond den dorst kwam, dien den dag
wekt in den mond van wie den ganschen nacht
hebben doorwaakt: toen kwam een loomte in haar.
Moeheid ging zoelen aan de dubble plaat
ten rugge; warmte voer de weekre leên
en 't spannen van den hals door; diep uit haar
rees t'haren mond, en miek hare' adem zoel,
een zucht die draalde aan hare ontspannen lip.
Zij sloot de harde schalen van haar oog.
Traag ging bezwijmen haar bewustheid; traag
ging zij verwijlen in een ijler spel
van haar gedachten.
- Tot zij naauwlijks nog
zag keeren beelden in haar warrem brein.
Tot zij niet eens nog beelden keeren zag.
Tot zij lag ingeslapen, daar zij lag...
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En zie, toen zag ze, (en onbevreemde vreugd
werd haar een vroom-gekoesterd eigendom,)
toen zag ze 't gulden licht dat de ure dekt,
ten zomer, van de rust na dage-taak:
de lange en gulden ure dat de zon
verwijlt en draalt alvoor ze zinken zal;
- toen zag ze, bleek aan 't gulden uur, een man
teeder naast haar staan en met zoeten schroom,
geneigd van hoofd en aarzlend van gebaar,
staren haar áan. Zij zag haar-zelve niet;
haar-zelve was zij duister; maar zij zag
hoe híj stond, wit geheel van blaauwend wit,
en rozig wit aan naakte leden en
't gelaat dat zacht begleên van klaarte was;
en zwart alleen van warm en bronzend zwart
de macht der lokken. - Hij was jong en schoon.
Hoe schóon hij was! De chiton die zijn leên
en de eêlen hals liet naakt en vrij, spande aan
de borst, en toonde in 't linnen bréed de borst
gelijk twee schilden en hun navel-knoop.
Bond van zijn spijkers een goed-leêren riem
in duizend schaduw-schuil'ge plooiën 't rank
draaiën der lenden: als een buigend riet
en dat zich recht en buigt verscheen de leest.
En de armen: glanzend van doorglooiden glans,
maar glad als spoelen 'lijk de spoelen zijn
van de oudste weefsters en die 't ijvrigst zijn,
eindden ze in polsen, vlak en groen-dooraêrd,
waaraan de handen smal maar veel bepeesd.
En zijne beenen: waar ten schelp'gen knie
uitliep de dubble spiere, die de kuit
in eene dubble welving scheidt tot waar
ze éen klaart vergaêrt, ten voete toe, en waar
ze alboven bergt in weeke kuil de wâ;
- zijn beenen, daar, den schelp'gen knie ontgroeid,
breed rezen aan haar pezen elke dij
die sombrend groeide binnen 't blanke hemd,
den diepen buik en 't warme leven van
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zijn manne-schoonheid tegen; - zie, hij stond
op zijne beenen met een rust'ge macht,
gebogen slechts, in teedere aarzeling,
zijn rechter-knie, alsof hij naedren wou...
Maar hij en zou niet naderen; alleen
zag hij haar aan, met zijn beglansd gelaat,
- zag hij haar aan, en miek heur wezen warm,
aldaar z' haar-zelve niet en zag en was
haar-zelve duister, bloode en vroom...
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En zijn beglansd gelaat: 't bezag haar, en
het werd zóo schoon, dat zij verging bijna
en haast bezwijmde in haar vergulden droom.
Zij moest hare oogen sluiten; maar ze ontsloot
hare oogen onder eene vreeze, maar
onder een vrome vreugde en 't dreigend heil
van een begeerte. Want dit schoon gelaat:
gelijk een vrucht, een donzig-blonde vrucht,
een bleeke en wonn'ge klaarte, en warrem in
het koel en zwart gebladert, hong het daar
boven 't beschaduwd, boven 't ongezien
eígen gelaat; hong lokkend het, en stil:
onroerend, maar zóo vrucht-zwaar, 'of het wou
vallen ter diepste diepten van haar zijn...
En zij, ze zag het, in haar donkren zin
die klaar werd van die vrucht; o zie, zij zag
dit aangezicht dat scheen onaangedaan
en dat niet roerde; maar zij voelde hoe
het was zoo schoon alleen om háar, en hoe
dees vreemdling roerloos bleef in zijn gelaat
omdat hij wachtte dat zij hem verlange...
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Zij moest hare oogen sluiten, maar ze ontsloot
wimprend hare oogen, en een tranen-kroon
bond wimp'r aan wimper, glinstrend; maar zij zag
als in een kroon van kleine zonnen: hém.
Hij had een nek als van een kalf, wanneer
dit niet meer springt ter weide maar zijn nek
houdt strak ter aard gericht, zwellend ten schoft
en niet meer lenig; want het heeft bereikt
den tijd der onrust in zijn ingewand.
- En op een nek die, hard en breed, stond pal,
rees dan de smalte van zijn wangen aan
't drie-hoekig kinne-bak, als muren van
een rechten toren, naar zijn voorhoofd toe
dat was een zonne-plate voor de zon.
- Maar zie, zijne oogen waren zonnen-zelf:
zonnen als Hades kennen moet, die zwart
en fel zijn, zonnen der verborgenheên,
klaarder dan elke gulle hemel-zon,
maar zwárt. En met die zonnen zag hij haar,
en met zijn donkren mond, die, lam gelijk
een perzik, aangebeten langs den kant
dien paars haar heeft gebrand de zomer, hong,
maar scheen te zuigen, droef, een bloesem-zwoelt,
en zoog haar aan...
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Zoo stond hij. En zijn gladde rechter-knie
stond doorgebogen, 'of hij naedren wou.
Er was een schoon gebaar in zijne hand,
de rechtre, die hij hield 'of hij een bloem
zou houden; maar hij hield geen bloem. Zijn borst
neeg taeflend over. En zijn aangezicht
woog duister-blond over haar schamelheid
gelijk een peer... - Toen werd ze kil, en beet
haar lippe, en vréesde dat hij naedren zou.
Maar toen, in traag gestuw, hij naedren ging
van knie en hand en pere-blond gelaat:
toen wies, toen rankte aan hare vreeze een plant,
een slinger-roze, en die haar wondde, en die
haar miek gelukkig zoo de wonden doen
der doornen die u kronen met een daauw
van peerlen bloeds, wanneer gij schoon wilt zijn
en drukt aan uwe slaap een rozen-kroon
vol roode doornen...
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En toen hij nader was geheel, (een zwoelte neeg
haar wit-geworden aanzicht tegen, en
de schemer-trage en fulpen-roode zon
ging duistren om haar heen,) toen zag ze wak
en malsch zijn lippen, en zijn tanden scherp.
Hij opende zijn mond, en toonde hol,
duister en warrem-geurend, diep en rijk,
begeerens-schoon en -bevend, de' open mond...
- Maar hij zou spreken, en toen bromde een stem
diep in hare ooren, zwaar gelijk gezom
van horzlen, maar in 't harte haar gelijk
een aangestreken snaar die zindrend maakt.
Hij sprak; en daar wies een verwondering
in haar. Begrijpen kon zij niet, aldaar hij sprak;
maar zij dorst kijken in zijne oogen, daar
deze in haar staarden, en zij zag er traag
en maetlijk keeren, en vol vreemd bedrijf,
de beelden, schalm aan schallem, zijns verhaals.
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Zij zag de keer'ge beelden zijns verhaals.
- Zij zag een vrouw, een schoone en zware vrouw
en die was zwanger; maar haar aangezicht
was wit van schrik, en schriklijk. En een man
stond aan haar, kommer-vol, die sprak haar toe
met woorden-troost en sussend hand-gebaar.
Maar zij, de vrouw, zij schudde 't zwarte haar,
nijdig en weiger, en van snik-gehuil
bewoog haar borst en boezem, en zij riep:
‘Ik heb te goed gezien: heel Troja brandt!
Heel onze stad, Priamos, staat in brand!
o, Waarom zou uw liefde wekken in
mijn liefde een telg, die ons vernieling brengt?
Hij woelt hier in mijn buik; zijn schouder beukt
de pijnelijke wanden van mijn buik,
en schrikkelijker wordt bij zijn geweld
mijn zicht: eens voert hij brand heel Troja door!...
Hij, jongst-ontvangne van de schoone rei
der kindren die 'k u baarde, Priamos,
- o, ze zijn schoon, ons kinderen, niet-waar? hij wordt verdelging van ons heelen stam;
hij voert bij eene vrouwe ramp aan ramp
over ons grijzend hoofd, o Priamos;
over het hoofd van broêr en zuster, 'lijk
hij ramp op rampe voert over uw burcht,
den sterk-gebouwde, over muur en tin,
over de torens die ter deuren staan,
over de huizen die beneên den burcht
schuilen waar zijn de menschen van uw stad,
mijn Priamos; over den gordel van
uw sterke stad, uw schoone stad, mijn vriend!...
Hij brengt vernieling over heel de stad;
de torens: zie, ze staan als toortsen daar;
de poorten zijn als vuur'ge muilen; zie:
de vlammen loopen als een nijd'ge dans
om onze stad, o Priamos!... Zie, zie:
heel de Skamander klotst van golvend vuur;

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

371
zie de oever-boomen laaiën; zie de zee,
Priamos, zie de zee: zij slaat de vlam
ons tegen als, verwoed, een storrem-ram
van vuur, vuur, vuur, van aldoor-harder vuur,
o Priamos; - mijn kind, mijn schriklijk kind,
mijn arrem-schriklijk kind!’...
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Toen, waar ze blafte als een verwoede hond,
(zóo zag Helena 't kwadelijk verhaal,)
toen baarde ze in geweld, gewrongen aan
geheel haar lijf.
En toen haar kindje lag
naast haar, en ze in bezwijming huilde nóg,
maar kreunend thans, en trage stuwde een vloed
uit haar gesloten oog, aan 't veeg gelaat
dat beefde aan beiden neus-hoek, - toen heeft hij,
dien zij Priamos noemde, teêr het kind
genomen, en een zuivren doek wond hij
om 't weeke lijfje van het slapend kind.
En eene dienst-maagd liet hij komen toen
die oud was; en van stille en zoete stem
heeft hij bevolen dat zij 't voeren zou,
het wicht, binnen een woud, aan het gebergt
waar huizen herders. En zoo deed dees vrouw:
een heelen dag voerde zij 't kindje door
de witte vlakte, en toen ze in 't woud kwam, en
een rustige avond hing al in het woud,
toen heeft ze 't wichtje, witter dan een lam,
geleid ten drempel van een herders-hut.
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Nu zag zij, dat het kindje wies. Zij zag,
Helena, in haar droom dit wassend kind.
En 't wies gelijk de vrucht eens booms, gelijk
het nootje van den beuk: drie-hoekig staat
het bruin en glimmend op het mos-tapijt;
men wil, van hankren lust de tanden kil,
het blijde rapen, maar vergeefs alreê:
alreede staat het in den bodem vast
als eene kleine spille, diep gepriemd
in de aarde; en, waar uw vingren grijpen, zult
ge alleen ter hand de leêge schale, broos
en ijl, zien van 't drie-hoekig hoedje dat
de vrucht bedekte. En deze thans: ze staat,
een neersch-geel kegeltje op het fulpen mos,
en zwellend zienlings. Dra ontplooit ze, teêr,
gelijk twee schelpjes een tweevoudig blad,
hart-vormig: en daar rijst een steeltjen uit.
Het groeit; geen dag en gaat voorbij, of zie:
gij ziet het groeiën, bruin als wijn is, en
bekroond van vlinder-witte blaadjes. Zóo
wast het den zomer door, ten bosch-kante; en
wanneer de winter naakt, daar staat het forsch
en het trotseert den winter; en wanneer
het voor-jaar wordt, dan wordt het, aan het doren zwart-groen van de dennen, als een rag
van bleeke gulden stippels, blaadje aan blad,
het eerste bloeiënd van het nieuw seizoen...
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Zoo wies dit knaapje, en wies naast geitje en lam,
stoeiënd ter delling, klautrend aan den barm,
ruig als een beestje en teeder als 't gebloemt
dat, hyakint, viooltje of orchis, bloeit
aan barm en delling. 't Groeide; en zij, die lag,
die sliep, en droomde, zag zijn groei; zij zag
bewondrend hoe het schoon werd als een riet,
schoon als een berkje, schoon als boompjes zijn:
de eik en zijn rood geblaêrt; de ahorn die felgroen is aan groote blaêren, daar zij staan
in 't schaar-hout; maar zij schieten boven uit
al 't dicht struweel; schieten omhoog, gerecht
den hemel in; en bliklings kleiner wordt
hun blad, omdat het hooger staan gaat, naar
een vrijë baan, ter lucht, waar rijst hun kruin.
- Het wies, blank in het woud, en 't werd aldra
de jaren naedrend dat een angst bejaagt
de borst der knapen, 'wijl een pijne priemt
door hunne kuiten. 't Werd een jongeling:
zijn nek verbreedde, en zijne polsen. Hard
werd hem de blik, waar hij een meisken zag
dat hem bezag. Zijn vuisten werden heet
als hij ten avond door de heesters liep
en dacht dat hij niet was als vroeger, en
een wee holde zijn buik. Zijn hoofd werd schoon;
zijn hoofd werd ernstig en zijn mond werd strak,
en 't blozen zijner wangen werd een gloed
alleen op 't juk-been nog der hooge wang,
vlak onder 't blaauwen om zijne oogen van
een kring die zwart ze miek en vragend van
een vrees en een verlangen... En zie, hij
die eindloos spelen kon met geitje of lam,
stoeiënd ter delling, klautrend aan den barm:
thans volgde hij de herders, en hij zweeg
en werd gelijk een mane bleek, wanneer
zij spraken woorden, die hij niet verstond,
met geile lippe en speeksel aan hun mond;
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doch, waar de kudden keerden naar den nacht,
volgd' hij geniepig 't jonge stieren-stel
en joeg ze naar de veerzen, met een por
van zijn strakke vuist in 't verig schoft,
of 't kittlen van een braam aan neus of buik.
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En daar ze lag, Helena, en zij sliep,
daar zag zij thans ten droome (en pijnlijk werd
en bitter dat zij droomde), een schoon visioen
van eene bosch-nimph, en die lokkend was
om hem, den schoonen jongling. Wáar hij ging,
wáar hij verwijlde in 't woud of warend was
door dal of keete, of daar het dichtste staan
de boomen, wies ineens aan zijn gestalt,
ging wenden óm hem als de vitse doet,
wijn-kleurig, om het neigend koren-aar,
ging wenden haar wijn-kleurig kleed om hem
en sprak zij zoete, deze nymph, een naam
die ‘Paris’ klonk... En hij, die aarzelde eerst,
dorst haar niet weren, en hij wachtte dat
zij naedre. Maar, wanneer zij nader was,
toen schoot ineens zijn knie uit, en 't gerén
van zijne beenen ritselde door 't woud.
- Kwam echter hij te ruste, en zijn gejaag
klopte als een moker in zijn holle borst,
klopte in zijne oore, 'dat hij langer niet
vernemen mocht wat suizelde in 't gewas:
dan zag hij óm, of niemand hem en zag,
en onder beide vuisten praamde hij
zijn harte dat het zwijge en hij vermoog'
te hooren of ze hem gevolgd was. - En
bleef zij dan ver en níet-verneembaar, dan
ontrees een zucht zijn mond...
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En zie, (zij zag in haren wondren droom),
zie: daar hij op een avond vliedend was
aldús, en wachtend, en zijn lip ontrees
‘Oinone’, als waar’ 't het zoetste woord geweest,
staan plots aan hem, óm hem, en schittrend-naakt,
gestalten drie van vrouwen breed en grootsch.
Schamel zoo schijnt hij, en van verwe graauw,
waar háre blankheid aan zijn leden rijst
op hooge leden, vol en vast van vleesch.
En hij zal schrikken, en hij vreest dat dit
zal zijn een straffe om zijn geliefd geheim;
als zij, de slankste van de drie, en die
blond is als stuif-meel in de zonne, spreekt
met zoeten monkel, en haar mond beweegt:
‘Zij vredig, Paris, waar we u brengen heil.
Begrijpt gij niet, en is uw zin verward,
dat geen godesse u zou bezoeken, dan
om milde gave? Want godesse ben 'k,
bij name Athena, en mijn dier geschenk
zal wezen krijgs-roem en der wijsheid roem,
zoo 'k van uw lip verneme wat gelieft
mijn hart: de heele wijding van uw hart.’
- Maar hij en heeft bezinnens-tijd, of reeds
gaat helmen door de hallen van het woud
het woord van deze die de zwaarste stond
op hare heupen, en van tusschen 't haar
dat purpren woog om 't bloeden van haar mond,
die zei: ‘Gij zult een koning wezen, waar
ik, Hera, wil dat gij zult heerschen. Maar
geef dan gehoor, o knaap, aan dees mijn eisch:
geene andere ooit te dienen in uw hart
of uit uw offerende handen, dan
zij die u schenken wil én weelde én eer
eens konings.' - Maar hij heeft bezinnens-tijd
noch tijd éen woord te spreken van zijn mond,
of daar is aangetreên de zoetste, die
de schoonste is van een gulden aangezicht
in 't cierlijk buigen van haar vlechten; en
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een borst heeft ze, en die glanzend is gelijk
blanke applen in een donkren boom-gaard, en
die lokken: zóo, en veel meer lokkend was
haar borst. En deze spreekt niet gaauw, maar staat
aan hem, en glimlacht, en is rillend in haar heup,
en hij ziet glooiën als een beukelaar
haar buik; en vóor zij heeft gesproken, zijn
de andere twee geweken, en hij staat,
hij Paris, bevend voor haar kalm gelaat,
en geen van beî zal spreken...
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Maar wélke schreeuw gaat daevren door haar droom,
gaat dreunend daevren door Helena's droom?...
Zwart is haar droom plots, en hij geurt nog slechts
van nachtlijk-natten woud-geur. Maar zij hoort
door 't ongeziene nacht-woud als de vlucht
van een zwart hert, door jagers opgejaagd;
het breed gewei is haperend aan tak
en tak; van braam en bremst omstrikt,
hapert de hoef die 't kreupel-hout door-kraakt:
zoo vlucht een hert, door jagers opgejaagd,
en gaat het woud ontstellen door zijn vlucht;
- en aldus hoort zij hoe het woud ontstelt,
Helena, in haar wonderlijken droom,
en hoe daarop een lichaam ploft, ineens,
in 't dorre kreunen van het heester-kruid;
en dan: die kreet, die daverende kreet,
en... drenzen: ‘Paris, o mijn Paris, o!’.
En dan: de huivring van een langen zoen,
en smeeken dan: ‘Oinone.’...

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

380

15
Doch zie: daar kruipt weêr klaarte door haar droom,
maar 't is geen blijde klaarte haar...
- Want weêr
staat in een neersche lucht de nieuwe zon.
Heel 't woud is blaauw van ochtend-dampen; daauw
pletst uit de kruinen en door-fonkelt 't rag
der vochte smooren met het wisslend spel,
in wemelende tintling, van 't gewieg
der lage grassen. En van uit de diept,
van uit het diepe bed des ochtend-wouds:
bezie, bedaauwd, het nieuwe huwlijks-paar;
zie, in de strengling van de jonge leên,
het rijzen van den schoonen Paris en
van haar die heet Oinone... Beiden zijn
elkander steun waar naakt ze beiden staan;
een zoen bloeit aan hun lippen; beiden gaan
den bosch-zoom toe, de versche zonne tegen;
en waar ze, eén-parig, gaan de gulden wegen
die toe haar treden, haar, Helena, zie:
ze heeft herkend, ze weet dat deze, die,
- zij wéet dat déze...
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... Zij wil hare oogen sluiten in haar droom,
maar zij en kan niet. In een tranen-kroon
die glinstert wimp'r aan wimper, ziet ze hem
die, naedrend, onafwijkbaar-naedrend is:
Paris, dees Paris, naedrend, en - die is
hij die hier hangt over haar aangezicht...
Hij heeft een nek als van een kalf, wanneer
dit niet meer springt ter weide, maar zijn nek
houdt strak ter aard gericht, zwellend ten schoft
en niet meer lenig; want het heeft bereikt
den tijd der onrust in zijn ingewand.
- En op een nek die, hard en breed, staat pal,
rijst daar de smalte van zijn wangen aan
't drie-hoekig kinne-bak, als muren van
een rechten toren, naar zijn voorhoofd toe
dat is een zonne-plate voor de zon.
- Zijn oogen echter: zijn ze niet gelijk
zonnen als Hades kennen moet, die zwart
en gruwlijk zijn, de zonnen der verborgenheên,
feller dan elken brand der hemel-zon,
en zwart? - En met die zonnen ziet hij haar,
hier óver haar, doorpeilend haren droom,
en met zijn donkren mond, die, lam gelijk
een aangebeten vrucht, hangt wak en heet,
en schijnt te zuigen, norsch, een vlammen-lucht,
en zuigt haar leven, héel háar leven aan...
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En... waar ze ontwaakt, Helena, en haar oog
baadt in geween, en in haar binnenst woelt,
onzeglijk, mis-troost, en een diepe klacht
om 't onbekende dat daar dreigend wacht
kriept als een zieke vogel door haar hoofd,
- daar ziet ze, wakker aan haar huivre zij
vorst Menelaos die haar teêr belonkt,
neigt over haar zijn kronkelenden kin,
en monkelt, en: ‘Wat zijn uw oogen schoon,
mijn lieve, en schittrend! o, Hoe mint ge mij,
dat bij het eerste ontwaken reeds, en vóor
gij nog uw bed-genoot hebt aangestaard,
uw oog is liefde-schittrend, zijnent-waart!’...

Brussel, 1909-1911
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Het gelag bij Pholos
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Hij daalde, zijne schouder-schonken leêg,
zijn loom-gedragen leden leêg voortaan
en zijne handen aan zijne armen, - hij,
held Herakles, daalde aan den strakken berg.
Hij daalde, ros gelijk een heel bleek dier,
recht-op een dier gelijk, met blanken buik
op zijne bonk'ge beenen, been aan been
op schamp'ge hielen, schrap de berg-rots aan
die was van ertsig roest en kroezig mos
en rood en groen, maar duister-rood en -groen.
Hij daalde, en schouder-schokkig op 't gewieg
van zijnen roer'gen heup-hoek beider zij,
en 't al maar lager stampen van zijn knie
boven de scheen, en 't remmen van den hiel.
Hij daalde, zijne schouder-schonken leêg,
en tusschen zijne schoudren, aan den hals
die duisterde in zijn baard, het groot gelaat,
het rood gelaat dat lachte van het licht
der oogen en der tanden.
- Aan 't gebergt
dat naakt van rots-steen was, en rood en groen,
maar rechtte duizendvoud de speren van
het woud der naakte sparren naar de lucht
die, hoog boven de kim, vernesteld zat
in 't rank- en dicht-opstavend hek-werk van
hun stammen, daalde blank, en blijde, hij,
Herakles.
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Zijn schoudren waren leêg thans van het dier
en zijne diepe handen, van het zwijn,
den ever, 't woeste en borstelige beest
dat Erumanthos gruwzaam bevend miek
van zijne sprongen en zijn scheut'gen draf,
en van den schrik der boeren.
- Maar 't bevel
van Eurustheus klonk keffend en in smaal:
‘Ga, haal het beest, den ever die daar woelt
en wroet door Erumanthos, en de schrik
der boeren kwam rumoerend ons ter oor.
Ga, en hem halen lévend, en hij wees'
in een muite teeken van mijn macht:
dat in Mukene een vorst is, Eurustheus,
die schrik te ontbinden weet en wekt den zucht
van den bevrijde. Ga, en breng het hier,
'dat ik het zie, het duister ever-dier,
en 't dank bezorge en offerande, rijk
aan diepe bergen graans, en hesp aan hesp
van vet-beplakte stieren.’
- Hij, hij ging.
Hij ging, Herakles, en zijn kopp'ge kolf,
zijn vuur-geharde knods met knoestig hoofd
dreef, in de groll'ge duisternis des bergs
vol van het hol gebrom des zwijns, herhaald
bij vele, rassche galmen, - dreef het dier
ten kolk toe, waar zijn polk was, en gevang.
De muile ronkte. Maar zijn knoop'ge knods
sperde open ze, en tot zwijgen bracht ze. En toen
heeft hij van boom-schors rustig eene koord
gevlochten; en, gebonden 't wrokkend dier
ter dunne polsen boven scherpen hiel,
heeft hij 't getorst ten nekke, en dezen last
heeft hij gevoerd Mukene toe, en vorst
Eurustheus.
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Maar toen hij kwam in 't beidend middag-uur
de galm'ge poorten toe der stad, die lag
nieuws-gierig, en een geer'ge menigt was
hem toegetreên, en deinsde thans voor hem,
galmend van vreeze en van bewondering,
de poorten naêr die galmen van verbeiden:
dan ging hij, heupe-wiegend beider zijde,
op zijn lazuren dijën, in het uur
dat heel de hemel trilt van 't middag-vuur;
en van lazuur dat heft en slenkt, zijn flanken;
maar duister zijne schouderen, die wanken.
- Want om zijn schoudren hangt het donker dier.
Zijn vuiste, aan beiden kant, omwringt 't gewricht
der spleet'ge hoeven. Maar daarboven schokt
rilling van drift de ruige billen door;
en óp zijn nek, en dóor Herakles' nek
gromt matelijk de heete zwijnen-buik.
Bezwijmt ten zijnen rechten hals de kop
die sluit zijn oog en 't als een poel ontsluit:
het tand-vleesch bloedt en trilt ten bek-hoek en
ontdekt den slag-tand en den andren tand.
En in den kraag des diers Herakles' hoofd
dat lacht, en als cieraad des ever-buiks
het kroes-haar van Herakles. Maar zijn neus
snuift maetlijk op den gallem van het volk
dat in het trillend-heete en beidend uur
al deinzend naar de galm'ge poort hem voert
en naar Eurustheus.
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Den trechter dóor der poorte, waar in steen
hard wachten leeuwen, - door Mukene's poort
blaast áan de galm, zuigt áan de galm het volk
dat bleef in huis en angstig wachtte in huis:
grijsaards en vrouwen en 't onmondig kind.
Dra, alle straten uit, de straal'ge ster
van alle straten naar den kern der stad,
den licht-kern toe en heete stads-plein, schiet
de menigte, en maakt bont van schittring 't plein
dat, wepel, zon-wit lag van schittering.
Dáar schoot, in blijden ijver, 't huis-volk toe
en gonsde als torren doen in felle zon,
en draaide van de bane, aldaar de held
was naedrend en het beest, het vlugge hoofd
aan de gestrekte twee-spier van den nek
naar het paleis, aldaar Eurustheus school
achter den strakken gevel.
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- Deze heeft
vernomen, en de spieën, die de tin
van 't strak paleis te leven maken van
het roeren der gestalten in het licht,
verkondden hem de komst van Herakles.
Vlug legt hij 't linnen kleed af, dat is vaal.
Hij trekt de roode zijde aan, de samaar
van roode zijde en prachtig staatsie-kleed
waar zijn gezicht in wit gaat staan en recht
van majesteit. - Er druipt een kilt van vrees
in zijne borst. Doch, waar hij zich ten spiegel ziet
van zilver, en gelijk een kóning ziet,
treedt Eurustheus de koele zalen door
den volke toe, dat op het felle plein
gonst als een tor, een duizendvoud'ge tor,
en zwijgt plots, als 't den rooden koning ziet.
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Maar het en zwijgt niet al te lang, het volk:
een nieuwe galm alover de' ouden galm,
gelijk een golf-slag dekt een golf-slag, deint
van bij de poort, den trechter uit der poort
en 't ijvrig beiden van de menigt. Blij
botst zijn geluid tegen 't geluid dat komt.
Het schampen van geluid slaat in de lucht;
het ketsend middag-licht verschervelt van
't klepperend klaetren en snaetrend gesnap,
aldra, der radde tongen, en, van uit de vert,
gelijk een hoos gejuich der naderende kelen.
Eurustheus, recht en bleek in 't stijve kleed, het keelen,
staart. Maar het luide volk en ziet hem langer niet:
het volk is met zijn oog en ooren naar 't verschiet
dat zwellend nader brandt en zwaar, gelijk de waetren
in 't voorjaar uit de barre bergen bonze', en schaetren.
- En zie, het scheurt ineens, het volk op 't middagplein;
gelijk een kegge klieft 't geleidend-vlug gedein
de dichte menigt, en van elke dichtre scheute
verschiet 't geluid ter lucht in luider-schall'ge leute.
Hij komt: hij komt! Daar ligt een witte strate plots
ledig in laaië, naar Eurustheus en zijn trots
die recht en bleek is in het strakke kleed, het keelen.
Maar 't volk en ziet hem niet dat luidt uit duizend kelen.
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Maar boven alle gallemt éene stem,
éen bronzen stem, die bonst in het geweld,
alle geluid, dat plein en straat begonst,
te boven, en te boven elk gehuil
dat schalt haar tegen: een gemeten kreet
die springt in veer'ge schokken over de aard'
gelijk een tijger-kat, gelijk een dier
dat maetlijk wipt en schalt bij elken wip.
Aldus die stem, die éene, alover 't kleed,
't meêgevend vloer-tapijt, dat glooiënd veert,
der duizendvoudige, en die naedrend is
en aldoor nader.
- Tot ze inéens breekt los,
uitspat inéens gelijk een vrucht van vuur;
plots open-schalt gelijk een roode bloem,
een felle roos, een ongekende roos,
een roode reuzen-roos gelijk een vlam
in 't daevren van 't geduchte middag-uur
dat woedend staat te daevren. Hoort: de stem,
ze ontknalt, verstellend, aan het eind van 't plein;
ze niest, ze proest, ze schettert en ze spouwt.
- En 't volk, dat samen-drong een wijle, en weêr
plots schuivend scheidde in schrik, en weêr is leêg
de witte laaïe strate naar 't paleis
en vorst Eurustheus in het keelen kleed:
het volk is zwijgend thans, en bar ontzag
stijft de gestalten. - Want de bralle knal,
het hel geweld der felle stemme, ziet,
de stemme...
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Een barsch gevaart, en zwart, holt over 't plein.
Ontzettend valt, maar veert omhooge weêr,
en valt maar veert een rappe ruighied, een
gestalte vorremloos van kroezig haar
en huid vol roll'ge bochels. En zij lacht.
Zij niest; zij lacht; zij rochelt en zij hoest;
zij schatert knettrend tot ze weêr ontknalt;
zij sist gelijk een schietend loop-vuur; hoort:
zij huilt gelijk een kater. Maar zij lacht;
weêr klaetrend lacht, vervaarlijk, de gestalt
die holt de witte, laaië strate door,
Eurustheus toe, die schrikt in 't keelen kleed.
- En 't volk heeft haar erkend, en juicht thans hoog
over het helmend plein, en bouwt een boog
gejuich over het hoofd van Herakles,
't gestopen hoofd dat torst het ever-zwijn,
't zwarte gedrocht der bergen, dat zijn kop
bij 't rennen van den drager, bonk bij bonk,
den schonk'gen schouder van den schall'gen held
beukt, en hij schatert luid en luid het knort:
zoo loopt de roode en donkre held; zoo loopt
Herakles, en het bronzen zweet-gelaat
lacht wit van oog en tand; zoo loopt hij los
op vorst Eurustheus in het keelen kleed,
en staakt zijn draven noch zijn hel geschal
(en wipt en grolt het barre woud-beest), tot
hij klautert aan de trappen van 't paleis
die hij voelt branden aan zijn naakte zool,
en breekt zijn hollen plots, en staat, en niest
driemaal in 't aangezicht van Eurustheus.
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En deze, pal van schrik, is roereloos.
Zijne oogen puilen, en een bleekre hand
haakt aan den hals-rand van het keelen kleed.
- Maar weêre niest hem in het aangezicht
Herakles, en hij voelt ineens, gelijk
een ijzren stempel, wit-gegloeid, ter wang
den heeten neus-aêm van het ever-zwijn.
Thans rollen zijne oog-bollen, en zijn mond
gaapt zwart tusschen 't verpaarste lippen-paar.
Zijn kele zwelt langs binnen, 'of hij stikt.
Zijn knieën knikken...
En wanneer het beest
weêr blaast zijn wang aan, en hij ziet gekwijl,
rood, tusschen slag-tand en den andren tand:
dan keert fluks Eurustheus zijn ronden rug
Herakles toe; daar loopt hij 't poort-gat in;
daar snelt hij door de donkre gangen; de angst
heet hem te zoeken naar den diepsten hoek;
vrees, die de keel hem schroeft, zoodat hij zelfs
om hulpe en roepen kan, jaagt hem aldoor
maar voort gelijk een zweepe over het zweet,
het kille zweet dat hem ten rugge rilt.
Hij vlucht. - Maar Herakles volgt hiel aan hiel;
't gegrol van 't beest, 't schaetren van Herakles
volgen zijn vlucht, de galm'ge gangen door.
Terwijl, verstard ter wanden, en hun hand
met sperr'ge vingren aan de wanden, staan,
- terwijl de dienaars, die beweegloos staan,
staren, verbijsterd om den vreemden vlucht.
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Door gangen en door kaemren snellen zij.
Rood loopt Eurustheus, zwart loopt Herakles
over de helre binnen-pleinen. - In
de stallen brieschen paarden bij den geur
van 't reeuwsche beest dat bonst ten helden-rug...
Zij rennen. - In 't voorbij-geholde hok
snorken ontsteld de zeugen... Maar zij gaan;
zij hollen over 't bol plaveisel; tot
plaveisel keert in aard-weg, door den tuin
en door den tweeden tuin, aldaar ze scheidt
een laatste muur, een hooge, van de straat,
en laatste bol-werk om het weidsch paleis.
- In waan-zin keert Eurustheus' schriklijke angst.
En zie, daar merkt hij, in den versten hoek,
een groote tobbe, een ton, als deze zijn
waarin de boer het stinkend voedsel voert
der akkers. En hij aarzelt langer niet;
Eurustheus aarzelt niet: éen hooge wip
en 't keelen kleed verdwijnt in 't walglijk vat...
- Te luide dan bevangt de vroolijkheid
Herakles, dat hij verder gaan zou en
zijn laffen broêr vervolgen. Met éen smak
smijt hij het ruige dier de tonne toe,
en deze zingt en gallemt. Driemaal gaapt
zijn mond om diepen aêm en van de vreugd
der last-geloste leden. - En hij zwijgt.
Want hij is ernstig plots waar hij gedenkt
den nieuwen smaad door hem ten eind geslikt.
En een gebrom rijst hem van 't ingewand
den mond in; en, waar hij het hoofd buigt aan
de sponne van het vat, spat uit zijn keel:
‘Hond!’, zóo, dat heel de tonne beeft en dreunt.
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Herakles klautert thans ten tuin-muur aan.
Hij wil niet dat het wachtend volk zijn wraak
toejuich' aan 't markt-plein. - Op den hoogen muur
zit hij te paarde, en overziet het land,
het glooiënd land, van kleur gevierendeeld
in de effen aaiïng van de vreed'ge zon;
het gladde land dat kalm zijn adem stilt
en zijn gedachten en zijn monkel-mond;
het vrijë, waar hij zijne vrijheid wil
genieten gaan. - Hij glijdt ten buiten-muur.
Hij gaat nu door de ruime rust der velden.
Naar 't hangend woud, dat uit de hoog-vlakt daalt
gaan zijne lichtre beenen. En hij daalt...
- Zóo daalde hij, zijn schouder-schonken leêg,
zijn loom-gedragen leden leêg voortaan
en zijne handen aan zijne armen; hij,
held Herakles, daalde aan den strakken berg.
Hij daalde, ros gelijk een heel bleek dier,
recht-óp een dier gelijk, met blanken buik
op zijne bonk'ge beenen, been aan been
op schamp'ge hielen, schrap de berg-rots aan
die was van ertsig roest en kroezig mos
en rood en groen, maar duister-rood en -groen,
tusschen de schrale en schubb'ge zuilen van
de naakte dennen...
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Hij heeft een doel. Herakles kent zijn doel
en glimlacht binnen 't haar van zijn gelaat.
- Zijn flank, te rechter- en te linker-zij,
is hol van honger, en, aldaar hij stapt
op 't stampen van zijn hielen door 't gebergt,
klotst honger binnen 't raam der flanken. - Maar:
hij heeft zijn doel, en glimlacht. Naauwlijks heeft,
in 't stiller licht hier aan beschaaûwden berg
en van het ná-middagen, hij zijn voet
gezet ter halve hoogte dal-waart, of
hij neemt de lucht diep in zijn keel op, 'dat
zijn kele luider weze. En hoort, hij roept:
‘o Pholos!’...
- Stil is 't uur, van mensch en dier.
Uit erts en keiën, wordt de weg van gras,
van zachter gras dat zilvert van den zoen
der loof-gezeefde zonne. Zoeter wordt
en zoeler aan de zolen, na 't gebarn,
na 't bijten van een hardere aard', de weg,
de warr'ge weg tusschen de wemeling
der sparren die al dunner staan, en ijl
laten het traag geglooi, bij plaatsen, van
den vlakkren berg-wand. Want de berg wordt als
een schale, een schoone schelp. De berg wordt dal.
Herakles daalt ten navel van het dal.
Blank staat Herakles in het groene dal.
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En weêr: ‘o Pholos!’, roept Herakles. Maar
alleen de bergen, met een zachten zucht
antwoorden: ‘Pholos’. - En Herakles hoort
het kloppen van zijn hart in deze stilt.
Maar weder roept hij, luider: ‘Pholos, o!’,
en wacht een wijle... En zie: zijn oog wordt klaar
en open zijne lip: hij heeft gehoord
van tusschen 't stugge staan der dennen, hoe
paarden-getrappel nadert. - ‘Pholos, o!’.
Daar schudden takken. - ‘Pholos, Pholos, o!’.
Hij hoort gemompel van een morr'gen mond.
- Maar wanneer Pholos plots, een berg-kloof uit,
Herakles ziet en aan Herakles staat,
dan mompelt hij niet langer. 't Hooge lijf,
de goed-verdeelde mans-romp, en de borst
die dubbel is, en recht door-ploegd de buik,
de ronde, boven 't lange paarde-lijf,
recht zich, en recht zich 't hooge paarde-lijf
op de achter-pooten, en ter luchte slaan
de klaevrende voor-pooten. In een dans,
een vreugde-dans, slaan op den hollen grond
de hoeven; in het keeren blaauwt en glanst
de zwarte paarde-huid, en blaauwt en glanst
de bleeke manne-huid. Van vreugde slaat
de spier-gebochelde arm omhoog den knods;
de vreugd door-rilt den dunnen paarde-buik.
En uit den baard slaat in de lucht de kreet:
‘Onz' Herakles! Mijn Herakles!’, en klinkt
de klare vreugde van den kentaur Pholos.
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Herakles ziet den paard-man, en hij lacht
in stilte. Maar hij lacht niet lang. Hij zegt:
‘Mijn Pholos, ik vergat niet wat ik zei
toen ik naar 't zwijn ging, en de rotsen in
van Eurumanthos: dat, zoodra het beest
gevangen en ter plaats besteld (de Hel
slikke Eurustheus!), ik hier te peistren kwam.
Ik kwijt belofte thans, te liever dat
mijn ingewand van scherpen honger krijt.
- Welnu, wáar dat ik ete, Pholos, vriend,
en dat ik rust' daarop een wijlken? Want
nóg zijn mijn schoudren pijnlijk-wegend van
het dragen, en ik voel mijn kuiten hard.’
Maar naauwlijks heeft Herakles uitgezeid,
of buigt voor-over Pholos 't hooge lijf.
Zijn donkere arm omriemt Herakles' romp.
Eén zwaai van 't draaiënd arme'- en beenen-paar
des helds: Herakles rijdt den paarde-rug,
en beiden schaetren, waar aan 't draven gaat,
en heupe-wiegend, en de dubble borst
vooruit, de kentaur, en het hoofd wendt om,
en ooge in ooge, en beider ooge blinkt:
‘'k Heb fijne bouten van een veerze, en 't roet
van gansch een os!’, zegt Pholos, en hij knipt
met beî zijne oogen. En hij keert het hoofd
weêr naar het berg-pas, aldaar luider klinkt
zijn hoornen hoef, en 't zoete dag-licht kwijnt.
Zoo rijden beiden door de berg-spleet, naar
het milde hol van Pholos.
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In wakkre zorge zit thans Herakles.
Aan 't verig spit, aan 't spitse teenen spit
rijgt hij de vette bouten. En hij smekt
waar hij gewichtig ze beplakt met vet,
ze goed bemest met roet, en met de huid
van dunne wilge-twijgen ze over-twijnt.
Hij zit. Zijne oogen lachen. - Buiten staat,
hooge van achter, daar de voor-poot knielt,
Pholos, die scharrelt 't hout tezaêm, en blaast
met bolle wangen in 't ontwakend vuur;
tot hij het warrig hoofd moet wenden en
sluiten zijn blikken, en zijn neuze niest
van bittren vuur-geur en 't gespetter van
de vlugge gensters... Beiden dan, wanneer
de vlamme komt hun kuit beglanzen, gaan
rechten de schragen beider zij den haard.
Ter schragen leggen zij 't dóor-wegend spit.
Zij zitten, wachtend. Knappren gaat het roet
dat smelt in tranen. Iedre traan in 't vuur
wordt voor een wijl een felle vlam van 't vuur.
Hand tegen hitte aan, 'dat hun aangezicht
niet schroeië, noch hun baard, en 't oogen-stel
de bete mijde, keeren zij het spit
met milde bouten. Krachtig-krakend geurt
het vleesch. Zij zijn geduldig. Hun gelaat
zwelt barstig-rood van warmte. Een water rijst
der maag hun mond toe. Zien elkander aan.
Glimlachen.
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En is het vleesch goed zwart, dan eten zij.
Zij eten eerst met felle razernij.
Bedaarder echter, en in groote stilt
waar stilkens áan bedaart de honger. - Dan
looft Herakles met een beleefden mond
het maal, en huldigt Pholos, en bedankt.
En Pholos monkelt waar hij eet, bedaard...
- Maar als zij zat gegeten zijn, en plakt
hun lippe en 's monds gehemelt van het vet,
en ze als een korst en bruine sparre-schub
voelen hun tonge, hebben beiden dorst.
- ‘'k Heb dorst’, zegt Pholos. En Herakles denkt:
‘'k heb daan'gen dorst’; en hij bezint zich, en
(men hoort een bron die stroelt van uit de rots,)
‘wáar dan’, zoo vraagt hij met bescheidenheid,
‘waar dan het vat, het wijn-gevulde vat,
dat Bakkhos-zelf, o Pholos, schonk aan u,
kentauren, maar dat nimmer leken zou
noch dragen tap vóor ík zou komen, ik
Herakles, en zou lijden grooten dorst?
- Thans heb ik dorst, o Pholos, 'k zeg het u.
Wáar is het vat dat houdt den koelen wijn,
van Dionusos-zelf voor mijn behoef
geplet uit druiven?’ - Pholos zweeg. Een beek
was zingend naast de deure der spelonk.
Maar 't vat was dichte bij de werke. Hij zweeg:
het was van hem alléen niet... Herakles
zag áan hem, vriendlijk en bedroefd, en zweeg.
Pholos had gróoten dorst. Hij zuchtte, en zei:
‘Kom’. - Enzij gingen...
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Zij gingen 't hoeksken óm des bergs maar.
- Dáar
rees, rechte uit klei gekneed, gestreken glad
van water-vocht'ge handen, in een kreek
van rotsen, als een toren, zes man hoog
en in de breedte twee man, 't volle vat.
Met nooit-gekenden schroom zag Pholos 't aan.
Maar Herakles zocht reeds het spon-gat, en:
‘een nap, een kolf, en dan de nood'ge tap’,
beval hij vroolijk. En daar vloeide wijn...
- Zij dronken beiden. Beiden dronken zij;
en, als de dorst gelescht was, vonden 't goéd.
Het was geen zware wijn. Maar vinnig ving
hij al de geesten in hun binnenst, en
miek ze tot blijde slaven. 't Was hun goed.
Zij dronken, en zij loofden zéer den wijn.
Herakles zei: ‘Ik dank u voor 't festijn,
mijn Pholos’. Pholos echter dronk een teug,
zoodat zijn keel belette een antwoord. - ‘Zing’,
zei dan Herakles, ‘'k heb behoefte aan zang’;
en dronk een andren teug. - ‘Zing zelf, gij!’ zei
nu Pholos, en hij haalde een adem. ‘Zing,
want gij weet véel om zingen’. - Herakles
dronk weêr een teugjen uit de leemen nap,
veegde zijn zachte lippen bij zijn arm,
en zong. En Pholos wrong uit 't vat den tap,
ging liggen aan zijn lange beenen, en
lag met zijn mond onder de stroel'ge spon,
terwijl Herakles daar te zingen zat.
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Zij zongen beide' om beurt. Zij hadden dorst.
Zij lagen beide' om beurt onder de spon.
Zij dronken...
- Gouden was de lucht van 't uur
dat, naar den avond dalend, effen werd
gelijk een gouden spiegel, en ze miek
weemoedig om dit effen-gouden uur.
Zij dronken...
- Maar welk stommlen daar omhoog;
welk dondren van een strengen hengsten-draf;
welke onverhoedsche stoornis en gedreig
van nijd'ge dieren?... Herakles zijn hoofd
gaat rechte staan en hoeks ter schouderen.
Hij zwijgt, maar vraagt van oogen. - Pholos ligt.
Zijn paarde-balg jaagt. - ‘Pholos!’, luidt het barsch
uit Herakles. Hij slaat vier-pootig. Dán
staat plots hij recht. Hij zwijmelt, maar staat recht.
Hij schudt het hoofd, dat donker is van wijn.
Maar 't hoofd van Herakles is kláar van wijn.
Hij heeft begrepen. Doch, hij vraagt beslist:
‘Wat is het?’ - ‘Ja, zij zijn 't, en velen,’ zegt
de paard-mensch Pholos. ('t Uur is zoet en geel)...
Zij hebben zwaarte in 't lichaam. Maar zij gaan
naar 't hol van Pholos en zijn waepnen, en
het vuur dat niet gedoofd is. Zij zijn zwaar.
Maar 't hoofd van Herakles is wonder-klaar:
hij weet wat gaat gebeuren. Pholos zwijgt;
doch Herakles briescht 'lijk een paard. En als
wel duizend paarden brieschen weêr van uit
den kreits der bergen, de kentauren.
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Aan elken kam, aan elken berg-spits, waar
de dag is ijl en schoon en zuiver; waar
de kracht uit de aard' rijst en de kruiden; waar
het blij te wonen is, aldaar het licht
er teekent in een wisslende gedaant
de eigen gedaant naar 't reizen van het uur:
hebben ze, zoo ze stonden in het uur,
de geuren moeten snuiven van het vleesch.
- Bried éen dan vleesch, en heeft zijn broedren niet
genood ten male?... En zinnend stonden zij
in 't laegre licht en konden niet begrijpen...
Maar ándre geur rees dan in-eens: van wijn.
Wie dan dronk wijn ter streek hier? - Aan de kim
van elken berg stond een kentaur, en snoof
den geur van wijn. En schichtig werd het jucht
der flanken, en zij vroegen, elk in 't hoofd
dat in de lucht stond, welk die wijn-geur was.
Zij stonden pal en achterdochtig. 't Kruid
aan hun hoeven werd geplet, en zuur.
Zij spitsen de ooren, draaiën de oogen. - Hoort:
daar klinkt een zang, daar klinkt een dubble zang;
lallend van dronkenschap bij beurte een zang.
En zij herkennen beide stemmen, en
drift schokt den paard-schoft en den mensche-nek
dóor als een pijl. En van de bergen neêr
daar storten ze allen, en de hemel helmt
en helmt het dal, dat ze vergaêren gaat
en ronkt gelijk een krater.
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Kentauren storten alle bergen neêr.
- Maar d'hersnen van Herakles, koppig-hard
van wijn, bevroeden wat te doen hem staat
en wat hem zal geschieden. Pholos drijft
hij 't berg-hol in en duistere spelonk.
Pholos is dronken. Met éen zwaai die ronkt
plet hij den kop van Pholos, en die zucht
uit al de diepten van zijn dubbel lijf,
en zijgt ten gronde onder den knods-slag, en
zal niet meer drinken...
- Dan, in 't gulden licht,
in 't aldoor-rooder gulden licht des dags,
staat Herakles vóor 't woest kentauren-heir
dat wijlt een poos, als 't hem te stralen ziet
van 't rooder licht en 't vuur dat, niet gebluscht,
hem weert en schanst. - ‘Wat, vrienden’, schalt hij, ‘wat
lette u, dat ik niet vroeger u en zag
en dwong me zónder u te nutten spijs
en drank, en uw gezelschap missen deed?
Helaas, mijn vrienden, 'k vrees: gij komt wat laat.
Hoort! Pholos, die niet altijd zorglijk is,
vergat den tap ter spon te steken. Hoort:
daar klokt de wijn al door de heesters, en
het gras is buigend onder de eedle beek.
Haast u, ik bid u, zoo gij drinken wilt
Iakkhos' drank, u allen toch bestemd.
Gij kent den weg? Het hoeksken om, en links.
Toe: heerlijk is het wijntje. Denkt maar niet
om mij: ik heb genoeg, en gun u graag
wat blijft. Gaat toch, mijn broederen, en drinkt.
'k Verzeker u, 'k ben zat, en Pholos ook.
Pholos vooral, naar 'k meen. Mijn broedren, gaat!
Wat zijt gij treuzlaars, vind ik!’...
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Maar zij, ze zien den wijn. Zij zien den wijn
die vlug het dal gaat vullen als een kuip
en zingt al stroelend uit een beken-net.
Eén wil iets zeggen, slaat zijn borst aan, maar
geen enkle spreekt, want allen zijn ontsteld.
Wat doens? - Herakles staat in 't groote licht,
in 't felle licht der zakkende avond-zon
geweldig, en in 't roetig licht des haards
vervaarlijk...
- Doch, daar rukt in-eens, verwoed,
eén der kentauren uit den berg-wand stug
een lange sparre, en die gelijk een wiek
van zieken sperwer door de ruimte wielt
en valt vlak vóor Herakles... 't Is gedaan
met aerzlen: weêre rukt een sparre uit, weêr
rukt eene sparre uit, weêr rukt een spar
uit, weêre een sparre elk mans-paard, elk
kentaur en elk verwoed kentaur. - Maar in
den sparren-regen staat Herakles pal.
Hij staat in sparren-warrling als een spar,
de grootste, waar door 't sparren-woud als hagel druischt.
Hij staat onder de sparren 'lijk een spar
onder los-brekend onweêr... - Maar hij wil
niet langer als een laffling staan. Hij buigt
zijn lijf en gloeiënde gestalt. Hij recht
zijn lijf: een vuur'ge kole zwiert in 't oog
van de' eersten werper, uit den haard die bried
't weldadig vleesch. Een tweede en hellre kool
treft 't oog des tweeden. Eene derde kool.
Een vierde en eene vijfde kool... Het leger huilt,
maar vreest, van de kentauren, die niet naêr
en treên en weten: deze is vriend der goôn,
en rillen door hun schoften...
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Maar zie: daar loopt het dal vol wijns; daar volt
tot waar hun paarde-knieën reiken, gulp
aan guipe Bakkhos' wijn het dal, en sissend dooft
achter een rijzend doek van warr'gen damp
den haard, en klemt Herakles om de borst.
Hoog waden de kentauren door den vloed
die pletst hun buik aan en den manne-buik;
doch nieuwe moed ontsteekt hun hart en oog,
want zie: Herakles zinkt...
- Herakles zinkt.
Eén enklen reuzen-brandel en die vlamt
heft nog zijn rechter-arrem boven de eb
van wijn. In 't diepe vocht zoekt voet
en knie houts-blokken. Hij zoekt dit en dat
om zich te weren. Want het leger van
kentauren wordt bedreiging, en er vraagt
ineens in hem een vrage om meerdren moed.
- Hij staat aan 't hol van Pholos: 't hol loopt vol.
Hij klautert aan de steenen. Maar daar zijn
kentauren al die raken hem den baard
en éen kletst aan zijn nek...
Hij deinst. Maar plots
voelt hij, aldaar hij deinst, een weeke zwaart
ten rugge. En hij begrijpt: Pholos biedt hulp.
Hij wendt zich om; naar buiten trekt hij 't lijk,
het logge lijk, 't gespannen-logge lijk,
't hoog-drijvend lijk van Pholos. En hij wipt
op 't lijk, hooger de rots op, boven 't meer
van wijn. Hij schoort zijne armen, waar hij stoot
van zijn voeten 't lichaam, naar het heer
van de kentauren en die wijken, door
't geplas van wijn, en weêre bangen, en
niet éen die niet en vreest het Pholos-lot.
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Intusschen ploft de nacht in 't diepe dal.
Het dal is zwart ineens, als oude gal;
als gal is van een dier, ten derden dag
na slachten voor het offer. 't Zwoele zwerk
breekt plots in waetren over 't wilde werk.
Plots barst de lucht in vluggen regen uit.
Waetren zijn al te veel ineens, en recht
ploffen ze als zuilen uit de lucht...
- Gehuil
wordt onder de kentauren: is 't vermaan
der goden, of toegeefelijke hulp,
waar zij, den manne-romp nog boven plas,
het heele manne-lijf nog rechten, wen
Herakles dra nog slechts een hoofd is, drijvend?...
Zij aarzlen. Reeds gaan enklen keeren. Maar
het is een por voor andren, in het lijf,
het paarde-lijf, dat op den vijand los
zij steigren zouden, hoeven op zijn hoofd.
- Zij klaevren door den vloed: de vloed is log
als brei van zeemlen. Moeilijk slaan de leên
den berg-wand tegen, waar de rugge bukt,
als onder pijlen-jacht een blinkend schild,
onder den rechten regen die ze zweept
over den vlakken rug, den schuinen rug.
Zoo waden zij, veel moeheid in de leên...
En waar zij lastig naedren, en daar eén
het hoofd heft om te meten wat hen scheidt
van 't doel: het witte hoofd van Herakles, hij kijkt; verbazing remt zijn beenen, want
verdwenen in den dikken donkere is
hij, dien ze zoeken, en zijn scheemrend hoofd...
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En als de morgen rijst, en hoog ten top
van de aller-hoogste berg-kruin Herakles
van onder-aan belichten gaat, en glanst
van licht zijn kuite en de andre kuite, en 't rijst
zijn heup toe en zijn borst, en naar zijn hoofd:
daar ziet de dag nóg nat 't gekliste haar
aan zijne borst en baard en lok-dik hoofd.
Herakles bibbert. Stijf droogt zijne huid,
en 't eerst binnen zijn handen, die van koorts
zijn brandend.
- Doch, wanneer de nieuwe zon
hem komt te warmen heel den hoogen buik
bereikt zijn ribben dan, bereikt zijn keel;
beglanst dan eindlijk kin en mond, en staat,
zij zon, verdubbeld aan zijn hel gelaat
binnen zijne oogen, en hij wimpert niet,
- dan heeft een lach Herakles, en hij galmt:
‘Aan wie de beurt nu?’...

Brussel, 1914

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

409

Penthesileia
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Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis
Penthesilea furens, mediisque in milibus ardet.
Vergilius
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Te dezen tijd welfde de stilte van
den dood uit de uiterste einden van de Stad
de uiterste lijn toe van de platte Zee.
Trojanen als Achajers hadden beî
't geschuurde zwaard en den door-rilden pijl
uit den gezwollen pols geleid, ter rust.
Dit was een tijd van peisterenden peis
bij wachten...
Want Hektoor was gestorven uit de vuist,
de vinn'ge, van Achilleus, en zijn vleesch
was murw geworden, dat onstoflijk werd
als stof. - De dag was stil. Het was laveië.
Weêr was de Stad zwaar-geurend van gebraad,
den mannen dierbaar na een hard gevecht.
Terwijl de blaauwe schaduw van de booten
over de zon, aan haar getande rote
de goed-gescheiden wemeling van vuur
aan vuur vertoonde, en eene geest'ge zorg
om roostrend vleesch dat droop van tranend vet.
Want zelfde rust genoten aan de Zee
Achajers, als Trojanen in de Stad.
- Gelijk de leeuw, gelijk 't verscheurend beest,
den hals van 't rund door-beten, op zijn blik
de wijze wimpren en een heete schaal
sluit; hij bereikt zijn hol, aldaar de slaap
allicht herhaalt der slachting rijk verhaal,
maar eerst verzorgt hij 't voedend etens-maal:
'dus zaten de Trojanen en de Achajers;
zij zouden eten vóor den warmen slaap.
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De hemel was een dunne stolpe, waar
de zon heel hoog een knoop van licht was aan
de wachtende ure van haar middag-steê.
De Zee lag als een hyakinthen doek
van zilvren draên doorweven, en die beefden.
En aan het strand, waar ros het water werd
van 't aangespoelde gruis der schulpen, rees
uit gordelen van wieren boeg aan boeg
gehoornd als zwarte manen. - Hier bewoog
't Achaïsch heir, de geur'ge vuren om.
Geen helmen wuifden aan hun haar'gen kam:
een koele lucht door-kruifde 't kroezend haar.
Geen scheen-plaat sloeg gepaarde scheen-plaat aan:
de beenen schoten lichten door het licht.
Elk kolder lag te schilfren in de zon:
aan elke borst bewoog de vlokk'ge lok.
En waar 't harpoen de vuist ontschoot alleen
of visschen, of het koelend bad den voet
't lazuren schoeisel aanschoof van den vloed,
kenden de Achajers een vergulde rust
vol nijverheid van vrede...
- Alleen, aan 't eind
der booten-rij, aldaar geen vuur was, noch
geschater, noch een blijde menschen-zorg:
daar zat - vereenzaamd aan een hoogen terp,
in al zijn waepnen maar onroerend, en
gelijk gehurkt een beest in glans van schubben, Achilleus; en een witte schim stond recht
aan hem, en beiden koutten zonder eén geluid:
Achilleus kon Patroklos niet vergeten...
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Doch in de Stad was alle vreugde dood.
De zee heeft geur van amber en van munte
die 't walmend vleesch doorkruidt als warme wijn.
Maar hier was geur der straten heet en dicht.
In huis alleen raspte de reuk van 't roet.
Geen blijde voet veerde over vlak plaveisel;
want rouw vergaêrde om elken donkren haard
mannen en vrouwen in de kap van 't kleed.
Er was een raauw gehuil geweest: thans stilt'
of naauw gekwetter van een vogel-droom.
Want als een vlucht van spreeuwen: hij vervult
trechterend de avond-lucht met raauw geschrei,
zakt, als een duizendvoudig schot van spies
aan spies het lichaam tegen van een held
die struikelt en ten knie valt, en zijn lijf,
helder als goud, wordt donker van zijn bloed:
zóo vallen krijschend uit een wijde kroon
spreeuwen een boom aan en zijn dichte kruin.
Nog praten ze eene wijl van dof gekijf;
weldra geen stem, dan hier en daar een stem;
de vlerk gaat welven om gekromden nek:
zij rusten in hun nachtelijken boom
onroerend, en zijn talrijk als zijn blaên...
- Maar wie voorbij-ging, en vernam 't misbaar,
hij kan 't misbaar uit zijn gescheurden geest
niet weren; - zoo was niemand in de Stad
die, bij haar rust en 't spattend braden van
het vleesch, 't gehuil vergeten en den vloek
vergeten kon om Hektoors droeven dood...
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En in Priamos' huis en aan zijn haard
was schaarsch gekwetter als een vogel-droom.
Hij zat, en om zijn blikken was zijn kleed,
en aan zijn schouder stond, en roerde niet,
zijn lanse, teeken van een lang gezag.
Men zag om hem geen zonen zijn, noch dochtren.
Zong daar een gang van den gewelfden aêm
Helena's, en haar schemer bleekte in 't licht:
Andromachè sloot vele kaemren dicht
op eene erinnering, - een glimlach die
verschoot als 't sterven van een aarden lamp;
de schreeuw waarin zij baarde, aldaar hij stond
en haar zijn vreugde toonde aan monkel-mond;
de geur der olie, waar hun dubble koets
lag ongedoken...
- Doch, door heel het huis,
thans hier, thans daar, brak kwetsend dof gekef;
en Paris-zelf hoorde in de zaal der waetren
waar hij zijn leden spoelde in zilvren vloed,
(hij keerde, en boven zijn gekeerden nek
volgden zijne oogen 't vochten kleed, waar 't zonk,
hier rechts, daar links, van uit zijn schouder-paar
over zijne armen en lazuren borst
en zijne dijën, vloeiënd licht bekleed,
en 't was of licht hij dronk diep in zijn binnenst,)
- zoo hoorde Paris aan den harden muur
geschuur van ruige kleêren en een snik
als een ver keffen: Hekabè was moegeblaft...
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- En aan het strak gezicht des tijds verliep
aldus de dag en kwam een avond luwen.
Het rijke vleesch verwekte lust tot spel
onder de Achajers; of zij hietten éen
te zingen, en hij klopt op zijne borst
van warmen waarheids-zin, zoodat zij dreunt;
of worsteling door-kraakt gevlochten leên,
als touw-getwijnde leên, onder een kin
die beukt een nek, naast de' andren kin die beukt
een nek... Aldus de Achajers.
- En het zag
de spie der Wester-poorten. Aan den rand
der wijn-gedrenkte zee, waar Tenedos
al 't vuur der zon vergaêrde tot den gloed
des rozen-steens die groeit al naar hij laait:
ten eenre zij het aangescherpte beeld
der booten en hun hoog-gerechten boeg
en aan hun romp een lik van laatste vlam
of van een blaauwen rook de dunne walm;
en t' andrer zij, nóg in zijn zwaar gepeins,
Achilleus aan de graf-terp van zijn vriend
en heel zijn rug die blonk van lage zon...
Aldus de spie: hij over-zag de vlakte
waar trager werd het spelen, en de slaap
ging hangen in het hoofd der spelers. En
in 't eigen hart zakte de zekerheid
der vreê.
De vreê, die rees, gelijk de maan
die rees.
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Maar boven de Ooster-poorten stond een spie
met scherpe blikken, want hij zag weldra
nog slechts een nacht, den dicht-geweven nacht.
Zijn rug voelde in de Stad een vraagloos zwijgen,
en in zijn aangezicht lag kreevlend stil
de vlakte en hare purpren zand-gewassen,
weldra verzwegen in geloken zwart.
Hij wist dat hoorb're geuren gingen wassen,
wanneer uit ijle' en vlucht'gen damp gedicht,
de daauw zou peerlen in het mane-licht.
Hij wist het leger van de kromme kevers
dat, waar het vechtend werk der menschen staakt,
de nacht zoo nijver van zijn kruipen maakt
door 't dag-gedroogde gras, dat kriepend kraakt.
Hij stond, de spie en, was de rug hem moe
van al de zorg en 't lijden der Trojanen:
hij wist de Stad gelijk een stal van veerzen;
de bosch-stier loeit nog niet; de veerzen zijn
al wachtend, en zij huiveren van schrik;
- hij stond, de spie, zijn rug den oorlog toe.
En hij en wist niet wat; hij wist niet hoe;
hij kon niet denken wáar, hij dragens-moe
van leed, zijne oogen keken, en zijn oor
was gretig op een geur, was gretig op
een kriep'ge tocht van kevers...
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Hij stond, een spie, en zwaar van waepnen, en
zwaarder van nacht die naakte en als een wijn
hem woog in vingeren en voeten en
in 't vreemde denken van zijn duister hoofd.
Hij stond. - De maan rees in haar sterren-tuin.
Gelijk een zeef onder bekwame hand
een dans van meel verbreidt; gelijk een wan
naar alle zijde een matelijken sprong
van stof en kaf tot ruimen adem maakt
van licht: zoo mat uit hare trage reis
weldra de maan haar uitgeblazen schijn
als meel van licht, als scheemrend kaf van licht,
over de vlakte en rustig-trill'ge breedte.
- Een bibberende krekel zong. Een mug
zong vóor zijne oogen. Als een staêg gemaal
van koeië-tanden op een strooiën maal
kroop, maetlijk 't haren kleed der pleinen over,
een tocht van harde diertjes, en een geur
van peepren olie wies uit hun labeur.
Hij stond. Een droogte ontstak tot schroei'ge pijn
zijn oog, en hij belook zijn moeilijk oog
met zoele koelt van wimperende schaal.
Hij aarzelde. En er was een onrust. En
er was de zwaarte ook van veelvuld'gen dag
gevecht en rouw...
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Tot daar heel ver een trappelen zijn oor
kwam treffen en zijn binnen-oog begleed.
Zijn dommel stond verplaatst in ouden tijd,
een voorjaars-ochtend, en zijn voet drukte aan
het gras een dichten krans van daauw'ge peerlen.
Hij was een herders-knaap aan hoogen staf.
Zijn naakte beenen waren bleek, alwaar
hij stond ter nap van een omsloten dal
onder de lucht die was een wemeling
van goud, van paars, van zilver en azuur.
Nooit was hij trager van gedachte; rinsch
dronk traag hij lucht in zijne laauwe borst;
zijn oog was heen in ongeweten droom,
en zijne leden loom van ledigheid.
Maar in zijn ooren was vertrouwde klank;
eén heel zoet tokklen, kort en matelijk,
een houten spel van klank op doffe stof,
en 't brossen scheuren van een wollen stof.
Hij moest niet weten wat het was: zijn oor
kende het trapplen van 't vertrouwde schaap,
kende het scheren van den schuinen mond
der geite, daar ze 't gras te scheren stond.
Van schaap en geit was zijne kudde veel.
Onhoorend, hoorde hij hun tokkel-werk.
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Maar naar den avond wordt hun tokklen druk,
waar dicht aan-een ze drommen naar den stal,
den smallen wegel door en 't droge pad
dat talrijk dreunt van een verdoofden dreun.
Zij trapplen in zijn oor met zoeten druk
en zijn ontwaakte zin erkent hun gang,
trager der ooiën, en der lammren hoog
de sprong, en statelijk het stappen van
den bok, vooraan, die wijs kijkt, en die kaauwt.
- Aldus ontwaakt aan 't oor een trappel-gang,
aan 't oor des spies die stond ter Ooster-poort.
En helder werd zijn hoofd weêr, waar een dol
gekruip van kromme diertjes heel den nacht
doorwriemlen ging gelijk een angst'ge vlucht.
De grassen kraakten als een kreupel-hout.
Er ging een droge geur op als van stof
en van geplette insekten. Heel ontsteld
rees om hem heen gelijk een ronde wand
de lucht die nieuw van klank was en van geur.
De spie ontlook zijn oog en zijn verstand.
Een huiver rees van uit zijn dijën naar
de dubble plate van zijn killren rug.
En nóg en zag hij niet, maar zijne vuist
omving zijn waepnen in een fellren greep.
Hij stampte uit beî zijn voeten, en zijn nek
werd strak, en strak de plooi om zijnen mond.
Hij was een spie, een goede, aldaar hij stond.
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Nu werd het trappelen een nadering
van kloeke hoeven. Wijs aan oefening
vernam zijn oog een naderenden draf
van paarden, pooten schietend, nekken straf.
Hij wist niet wat hij raden moest, maar ried:
een redding die daar wies in 't nacht-verschiet.
Hij stelde zich gereed als een soldaat.
Hij voelde een effenheid aan zijn gelaat
van vast-beraden weten. En hij keek
den Ooster-einder toe, die niet meer week,
die dichter kwam van 't goed-gehoord gestamp
der paarden.
- Plots schoot daar een sterre die
geen ster was, maar de flits van eene lans.
Een nieuwe flits. Weldra een flitsen-dans
van lage sterren, en die lansen waren.
Het draven is een aldoor-dichter naêren.
Een stem klinkt, als een ver getril van snaren.
- En thans, thans wéet hij wat hij raden moet.
Hij holt de trappen neder, en den galm
der hooge poort en toren van de poort.
Zijn stappen klinken door de leêge stad,
ontstellend wie daar zitten in hun huis.
't Paleis ontstelt aldaar hij 't nader-holt.
Hij bonst ter deure en, nóg en heeft zijn mond
geen woord gesproken, of ter deure staan
Priamos, en zijn zonen, en zijn dochtren.
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En 't vale mane-licht over de stad
wordt als een wemelende schemering,
bleek van gewaden en gelaten en 't gezwaai
der armen aan den heftig-roer'gen romp.
Wie, die het nieuws verbreidde, 'lijk het licht
dat in den zomer-nacht het bosch door-dwaalt,
dan hier, dan daar, en gij en volgt niet
of 't vlamt, wit, aan uw rechter-hand, en reeds
is 't in de verte een witte vlam, die wipt?
Wie? - Al het volk vlamt bleek over de straat;
elk huis gaat gapen; elke deur sluit dicht
achter 't gerezen beeld van een soldaat
die blinkt, achter een vrouw die blank verscheen,
achter het kind dat door de beenen loopt
en 't haasten van een grijsaard, en die hijgt.
En allen spoên als beken naar een stroom,
een kronkel-stroom die zwelt en dichter zwelt
naar de Ooster-poorten, en een strakke wacht,
geveld van lansen, hoedt het treden naauw,
vóor aan den tocht, van Priamos, die bidt
met luider stemme, en van zijn zonen, die
al galmen van een nieuwen, blijden moed,
en van zijn dochteren die zwijgen, want
zij kennen 't naken van een nieuw gevecht
en stijf is 't staren van haar doffen blik.
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En waar ineens aan 't zwaar metaal-gekners
de poorten oopnen en de nacht verschijnt
in 't Oosten, en het is een mantel licht
der mane, en die een wijle kreukloos ligt;
maar dra: daar gaat een daevring door de borst
der mannen, en de vrouwen hebben dorst
in hare kele, want een angst beknelt
ze, waar de straffe draf ze plots ontstelt,
en plotser in de klare duisternis
het rijzen, rij-gewijs, en rij na rij
der ruiters, en de mane telt ze, glimp
aan glimp van hun kurassen en hun helmen:
een dubble rote lichten, en 't gedril
der speren als een regen héller licht
boven kuras en helm. En grooter steeds
nadert de dubble manen-rij, die danst...
- Dan, in den nacht die als verscherveld is
van glimpen en geluiden, gaat gejuich
gelijk een hoos van effen storrem op.
Maar hij en duurt éen stond maar: barsch bevel
te zwijgen. En de stilte is grooter nu
dan 't juichen, waar bedaarder nader rijdt
het reede bent der krijgs-lui, die men ziet
te groeiën, zwarter naar ze dichter zijn.

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

423

13
Men kent de hulpe thans, en haar bedied:
't Zijn de Amazonen die men naedren ziet.
- Zwart zijn haar paardjes van den nacht belicht
en blaauw ter dubble borst en aan den knie
die wisselt, vierkant, en men ziet aldra
in 't dravend naedren wit bekwijld hun borst
en aan hun voorhoofd wit de haar'ge ster
die rijst, van teugel en een snokk'ge vuist
gerecht aan den gerechten hals die blaauwt:
zwart hare paardjes die men hoort, maar ziet.
Doch zij: ten zaêl, boven de scheen-plaat die
aan beide zij de schuin-gedrukte knie
bereikt, daar zijn de dijën los-gewoeld,
de naakte dijën die men dragen ziet
als lampen van albast aldoor den nacht.
En los zijn de armen en een bleeker licht:
de éen die den teugel viert met draai-gebaar,
de andre gestrekt naast hellre lijn van 't schild,
aan beide zij van 't diepe blonde brons
der borst-kuras waar hapert eene maan.
Haar hals is van een veerze wit en breed;
is malsch en vast aan eene breede spier
de zuil der wange. Maar de wang is zwart.
Heel haar gelaat is zwarter dan het licht
der nacht, aldaar de neus-plaat over-schaaûwt
en te elken kant de kaak-plaat haar gezicht.
Maar zij bewegen vinnig haar gezicht,
zoodat een ster hoog aan den helm beweegt,
en raadt men dat ze kijken, woest en fel,
aan 't snuiven, dat men hoort, van haren aêm
die snuift op 't aêmen van haar paardjes.
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Zij staken 't rennen. Vóor de poorten staan
drievuldig hare rijën: drie maal twaalf
die staken 't rennen en 't geblaas des monds.
Zij lengen 't kleed over de naakte dij.
Zij duiken de armen binnen 't zoele schild.
Men ziet haar wangen van diep licht vermild.
- Zij spreken niet, en niemand spreekt. Een stoet
voert ze de poorten binnen, waar de nacht
is minder-open, en van zoelte zwaar.
Er is een zoelt gekomen over haar,
een zoelt van haar is over iedereen,
en niemand spreekt...
- Maar als Priamos spreekt,
daar gonst een blijde mompling over 't volk:
‘Uw huis is in mijn huis. Het vleesch des runds,
de wijn die wacht, uit zoeten druif geperst,
de olie en 't water en 't gewasschen kleed
zijn wachtend op uw mond en op uw leên,
terwijl mijn dank niet op uw daden wacht.
Ik bid u: komt, de rust beidt, en 't festijn.
Weêr zal het licht in mijne zalen zijn
en geuren in de keukens. Want het past
dat vóor den strijd het lichaam zij gesterkt
van voedsel, als verlenigd bij de zalf.
Wij wachtten. Alles wachtte op uwe komst
in ons verslagenheid; want Ares kon
niet willen dat ons hoofd van wanhoop woog.
Komt, dochteren van Ares, gij die kwaamt.
Komt, eet en rust als vóor den strijd betaamt.’
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Maar zij die kwam aan 't hoofd der andre zegt,
Penthesileia, in den zaêl gerecht:
‘Priamos, gij, van menigvuld'gen held
de vader, en de vader dezer stad,
gedoog: geen gast-maal make ons leden zwaar.
Het water wassche ons van het stof des wegs;
een zuiver kleed verfrissche ons heupe; een teug
des wijns verdrijf de droogte uit onze keel;
wat brood en kaas; en dan: de slaap, die van
het lichaam de geknoopte moeite ontbindt.
Gedoog het, want wij zijn de vreugde niet
op lichte wieken in het nieuwe licht;
wij zijn de wrake, want wij zijn de rouw.
Wij kwamen, en ons waepnen, daar gij rouwt.
Ares, mijn vader, leerde mijne vuist
de speer te drillen tot een rechten tocht
en 't zwaard te zwaaiën in zijn ronden bocht.
Maar mijne moeder heeft mijn hart geleerd
de liefde, vorst Priamos, voor wie lijdt,
Priamos, gij, die oud en rouwend zijt.
Daarom zijn wij gekomen, ik en zij;
en kracht der mannen staalt onze armen, maar
ons hart kan weenen als een moeder-hart.’
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Zij gaan, en zij betreên Priamos' burcht.
De helm verlost haar hoofd dat ernstig straalt.
Haar waepnen aan den rechten wand gerijd,
ontgespt het kolder en de scheen bevrijd,
schenkt hun de schale een dronk. Met wijsheid gaan
haar tanden zwijgzaam malen. Ziet haar aan
Priamos, en hij zwijgt, in 't hart een schrik,
want zij zijn vrouwen, en de Achajer nam
hem meen'gen zoon die was een sterke man...
- Zij gaan ten bade, en zij verschijnen weêr
in 't lange kleed van purper, bloem aan bloem
van purper in een zindrende ochtend-zon,
en zij zijn vrouwen met een vrouwen-mond
die zoet is, en haar blik is zoet en mild,
en - morgen staan ze als krijgs-lui in het veld.
Priamos zucht...
- Thans daalt om 't huis de slaap
met slappe vleuglen. Waar ter stede ronkt
gemompel om den nieuwen strijd; de man
schuurt zijne waepnen, en zijn vrouw is druk
van hope en onrust, slaapt Priamos' huis.
Zij, de Amazonen, liggen laag ten grond;
de hoek der armen schraagt 't omlokte hoofd;
de logge grond, van ossen-bloed gehard,
zoelt van haar leden, in het duister blond.
Zij slapen in den zwoelen paarden-geur
naast hare paarden, in den langen stal;
zij slapen, hare lanse in hare hand...
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Maar éene is, die de slaap niet leen'gen zal
ten schouder en in haar door-kropen kuit.
Zij ligt ten gronde naast haar zustren, en
haar paard besnuift haar matelijk den hals.
Maar zij, ze haalt haar kleed over den voet
die koud is, en ze haalt haar hoofd in 't kleed
en warmt haar borst van haar gebroken aêm.
Haar handen strekt ze binnen 't knieën-paar.
Ze is droevig, en van droef verlangen zwaar...
- o Koningin Penthesileia, gij,
ge vreest den slaap, al zijt ge zindrend moe;
gij huivert in uw hoorbaar hart; gij zint:
‘Ik zal hem morgen zien, voor wien ik kwam,
en die 'k niet zie dan in verwoed gevecht.
o Gij, gehate, die mijn schroom bewoont;
o blonde held, wiens naam klopt in mijn keel,
Achilleus, gij; niet Troja: gij alleen!...
En 'k zal u zien, en 'k zal uw schoonheid zien
die mij door-davert in den bangen droom,
die 'lijk een meester mijne waak bewaakt
en die 'k en noem dan met het woord der wraak.
Mijn lichaam dat ik minne als 'k denk aan u,
ik zal het dekken met het dikke schild;
dees speer zal morgen zoeken naar uw bloed;
dit zwaard opent de deure van uw dood...
Ik zag u nimmer; morgen zal 'k u zien,
zij 't in de slachting van 't gevecht, - o vreugd!’
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En nog een andre waakt in 't slapend huis:
Andromachè, in hare weeple koets,
de ivoren, eens van Hektoor zwaar bewoond
en waar ze ligt gelijk een maegre maagd.
- ‘Vermetele’, en zij schampert, ‘gij die meent
te vellen, die mijn Hektoor neder-wierp!
Heeft hagel ooit of zwetsend vooglen-heir,
of zelfs het woud-zwijn en zijn harden kop
den eik getroffen en ten val gebracht
die staat in 't woud en onverroerd; alwaar,
door 't vuur van Zeus getroffen, de andere eik,
den grond ontscheurd, gaat wanklen, en geheel
gaat leunen uit zijn volle lengte, en slaat
zijn vol gewicht den rustig-zwaren eik
maar deze roert aan wortel noch aan brank?
o Hektoor, echt-vriend, vader van mijn kind:
gij waart een eik, Achilleus was een eik,
en waar het zwarte lot u trof ten tronk,
toen moest gij wanklen, Hektoor, en gij vielt.
Doch hij, Achilleus, van het lot gespaard,
hij stond en viel niet, en weêr-stond den dood...
Thans wil een maagd den norsche' Achilleus aan,
Penthesileia, los van knie en pols,
maar als een zwerm van hommlen, en 't geblaêrt
ontroert niet eens aan de' onverroerden eik...’
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- Aldus verliep de nacht die moeite kwijt.
Maar toen een ochtend en zijn kroon van daauw
het zeven-verwig glinstrend hoofd verhief
en als een kinder-lach den dag beval
te lachen, en beveelt een nijvre zorg:
toen werd de stad een korf vol bijën; lang
heeft winter-kilte een warmen slaap gewaard;
maar thans luwt in de lente bloesem-geur,
en zorg gaat zommen in den engen korf,
en de arbeid lokt naar buiten 't bij-gedrom:
zoo zong de stad en heel haar nieuwe moed
de poorten tegen in een blijde koorts...
En aan de zee en gekanteeld verweer
van boeg aan boeg, vernam 't Achaïsch heir
het steedlijk gonzen en dat nieuwe macht
ging open-waai'ren aan de Wester-poort.
Verwondren, maar geen lang verwondren. Fluks
staat goed gedeeld en in de waepnen klaar
en achter de open wagens en 't bevel
der hoofden, heel 't Achaïsch heir geschaard,
en blaast zijn strijd-lust uit een wakkren baard...
- En waar de deuren open-sloegen, en
't gedunde leger der Trojanen trad
naar buiten, en de morgen schoof hun schaaûw
over de glinstring van het effen zand
gelijk een ronde reuzen-muile, tand
aan tand: toen sloeg een hellen lach ze toe.
Maar zij, ze en kenden roering. Want ineens
brak hun gelid in 't midden, en verscheen,
dat vóor hen staan kwam op een draven, éen
voor éen, en rood en goud op 't zwarte paard,
en zes en dertig in getale, 't bent
der Amazonen, als een gordel-schut.
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- ‘Vrouwen!’ huilen de Achajers; maar hun hart
zegt: ‘Vrouwen’, en een angst bevangt hun borst.
Wanneer scherpte ooit de steen een radde kling
of scherpte een lanse naar een vrouwen-borst?
Wordt ooit de Achajer laffer dan de hond
die laat den buit en likt de hand die dreigt
den buit te kapen en den rug te slaan?...
Maar niet te lang duurt de aarzelende schroom:
wie, en een vrouwe, die braveeren durft
een negen-jarig staan onder de zon
die daalt en rijst ter polen van de zee,
en dat geen neêrlaag kende of nieuwe winst
dreef de Trojanen naar hun stad terug,
en langer werd de vreeze naar 't gewin
rees hooger in het aangezicht der zon?...
- Een woede ontwaakt die rood stijgt in 't gezicht
en vult de wangen met heldhaft'gen vloek.
Een speer schrijft door de lucht haar curve en komt
trillend recht-op en tusschen beider kamp
te staan. En uit het ander kamp, daar komt
een speer te rijzen, en ze staat naast de andre speer
te trillen. Beider zijde stijgt gehuil.
De knieën roeren beider zij. Geklir
van waepnen nadert beider zijde, aldaar
de lansen staan te trillen. 't Zwaar gevecht
gaat uit de kelen huilen en de vuisten.
Waar pal de vrouwen wachtten op bevel
en sidderen van ongeduld haar leên,
rukken de mannen aan, en schieten door
de lucht weêrzijdsche speren, en het zwaard
slaat aan het zwaard in woeste strengeling
en drinkt de grond een gulzig bloed weldra.

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

431

21
Doch, als twee sperwers vechtend om een duif:
weldra zijn twintig sperwers, en hun wiek
slaat door de lucht, die naedren het gevecht
en willen van de prooi haar deel; doch dra
vergeten is de prooi en lillend lijk:
de bek slaat aan den bek, een hel gekijf
door-krijt de lucht, waar nieuwe sperwers zijn
en twintigtallen die bij harde wiek
ploffen in 't klapperen der wieken, en
een borst gaat open-rijten en een kop
doorboort een kop, en klaauwen kraauwen door
een smartlijk vleesch dat kloppend bloedt.
- Maar plots
door-klieft de lucht een goed-gekeilde steen,
terwijl een nieuwe steen de lucht door-keilt.
En zie: 't gevecht der sperwers slaat uiteen;
een groote vlucht slaat donker van gewiek
den hemel tegen en bevlekt de zon:
aldus sloeg fel een manne-stem, en sloeg
een vrouwe-stemme door het zindrend licht,
en, vóor verbazing had hun hart bewoond,
stoven uiteen Achajers en Trojanen...
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Want uit zijn vert zag Achilleus den strijd
en onwil zwol aan de aedren van zijn hals.
- ‘Houdt!’, roept zijn stemme, en heel de hemel huilt
en ieder heeft Achilleus' stem herkend.
‘Achilleus!’ mompelt siddrend mond aan mond.
Doch, waar ze 't hoort, roept uit haar helste stem
Penthesileia: ‘Houdt!’, en vreugde klopt
binnen haar hellem als een vlugge klok.
De legers scheiden. Ledig ligt het kamp
in 't oog der zon die glad haar stralen strijkt.
- Dan, in het effen licht der zonne, naêrt
Achilleus thans, en rechte zit te paard
op traag het witte paard dat nekke-neigt.
Doch naêrt aan de andre zij op 't zwarte paard
dat schichtig briescht en schudt de zware maan
Penthesileia, en de helm bedekt
haar aangezicht gelijk een streng geheim...
Zij staan elkander tegenover, en
geen van hun beiden die beweegt, noch spreekt.
Zij wachten eene lange wijle, en stilt
beglijdt Achilleus en zijn witten stand;
en stilte kleedt Penthesileia, daar
ze staat in donkerte. En de hooge zon
staat tusschen beiden aan den knoop der lucht.
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Doch woede trilt allengs Achilleus door.
Hij heft de lange schaduw van zijn lans
in zijne vuist op hoogte van zijn oog
zóo dat haar spits wordt als een derde blik.
Hij wacht, hij mikt, en daevrend gaat de schicht
Penthesileia tegen, die niet roert.
Doch klavert aan den ongezienen wand
van 't licht haar paard, en steigert, en de speer
gaat recht en vast hem in de dubble borst
ontrillend-diepe kwetsen, en het paard
zinkt op zijn knieën, en een gulpe bloeds
zwelt uit zijn borst als uit een offer-veers...
Penthesileia blijft ten zadel staan.
Haar voeten in het dicht-omschoeiënd leêr
staan vast ten grond. De hooge paarden-rug
schraagt haren rug. Ook zíj nu heft de lans
hoog boven 't hoofd, en 't is een ster die staat
boven den helm en effen hellem-staart.
Heur lanse zingt haar ronde lijne; een licht
door-reist de lucht naar Achilleus' gezicht;
en deze en roert, maar voelt ineens de koelt
van 't ijzer dat zijn naakten hals beglijdt.
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Zij slaat haar been over den rug van 't paard
dat zakt ineen met óndoorjaagden balg.
En ook Achilleus stijgt van 't hooge paard,
en beiden naedren matelijk elkaêr,
tot waar ze staan vóor hunne beesten.
Dan
omvat Achilleus de' andren pijl. Hij weegt
in zijne hand doorwegend zijn gewicht;
hij ziet zijn lengte en tast bij glibber-duim
de sneê van 't ijzer, en zijn hand-palm tast
den punt die maagdlijk is van scherpte. - En zij,
Penthesileia ziet hem: hij is schoon,
de blanke Achilleus die de waepnen proeft.
Haar nieuwe spies hangt aan haar kleine hand.
Zij denkt niet, dan dat daar Achilleus staat
die neemt zijn tijd om haar opnieuw te slaan.
Thans velt hij weêr het wapen, en hij giet
zijn hoofd naar achtren, en zijn rechter-been
treedt aan, en in het kolder staat zijn buik.
Thans wiegt de speer boven zijn hoofd dat kijkt.
Al wiegend wikt hij waar hij treffen zal.
En waar zij de esschen spere naedren ziet,
en zwaar, en van haar reize goed bewust,
daar bukt ze 't hoofd, en in den haren bos
des hellems gaat het schot verloren en
't gewicht der speer rukt los haar helm, en zie:
ze staat, het aanzicht naakt, en bloost gelijk
een kind, Penthesileia...
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Zij staat, het aanzicht naakt als van een kind.
En hij, hij schrikt, ‘of, plots-gereze’, een maan
aan hem en in zijn aangezicht komt staan:
een spiegel waar hij zich verklaard in ziet;
zijn oogen, waar de zee haar licht in liet
en deze blikken, donker als de nacht;
zijn neus, nooit van een siddering door-voerd
en déze kleine neus, van aêm ontroerd;
zijn mond-hoek, als van bitterheid door-houwd
en hare lippen, als een bloeme ontvouwd.
Hij weet dat hij heel bleek moet zijn: zij bloost.
Zijn lokken schudt een woede; zij, ze koost
van lange vingren het sluike haar
dat los-gewoeld en lenig daalt aan haar.
Hij meet zijn grootte en ziet haar kleinheid staan.
Hij heeft begrepen en ze heeft verstaan.
Zijn vuist omsluit zijn zwaard; en zij, ze ziet
in hare hand de tweede spies. Zijn heup
door-draaft het tarten van haar stillen stand.
Zij: hare spies ontvalt aan hare hand.
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Maar aan zijn zijde rijst een witte schim;
een witte glimmelach ontroert zijn oog;
een hand, en niemand ziet dat eene hand
zijn arm drukt, weegt vermanend aan zijn arm.
Hij voelt zich klein, maar plots voelt wêer gerecht
zijn lengte hij, gelijk de hooge plecht
van eene schuit rijst boven-aan de zee:
Patroklos heeft gesproken...
- En hij springt,
verwoed gelijk een woud-os, naar zijn doel,
dan rechts, dan links, dan om end'om zijn doel:
Penthesileia die niet wijken durft.
Zijn dij krimpt en ontspant van springen, licht
ontschiet het straffe zwaard dat keggen wigt
de lucht door en die schreit van elken slag.
Zijn hoofd draait als een zotte zonne, aldaar
zijne oogen blijven star op haar gericht
en op de onroerbaarheid van haar gezicht.
- ‘Teef’, krijt zijn heesch-geschreeuwde mond. Zij smoort
in haar keel de woede van een woord;
want nimmer heeft ze in hare borst gekend
de krenking die om haar waan-zinnig wendt
als van Achilleus. Maar gebroken is
in haar 't verweer...
- En hij, hij weet het wel;
hij weet dat nimmer zij zijn drift weêrstaat:
zijn laffe vijandin die hem bemint;
hij weet ze tammer dan het offer-lam,
zij, Ares' dochter. En zijn wild geweld
rijst als de berg-stroom in het lent-gekrui.
Hij springt aan hare kele, kraakt haar nek,
stompt aan de huid van haren kin zijn vuist,
ploft in haar keel de breede en scherpe kling,
rukt uit haar keel de klinge, rood als goud.
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Geen zucht is aan haar mond geweest, dan de aêm,
die heet blaast haar gelaat, van Achilleus.
Zóo zacht is zij gezonken in het zand
dat zelfs geen klank aan hare waepnen was.
Doch hij is nêergeploft alover haar;
zijn neus blaast aan haar naauw-verbleekt gelaat;
zijn blik door-blaakt haar ongesloten oog;
zijn vuist betast haar vuisten...
-En hij rijst
en nieuwe zon is aan zijn scheen-plaat. Breed
welft aan zijn goed-doorstroomde borst de lucht.
Heeft schrik bevangen ieders beenen, en
het rijke bloed der maagd hun mond gedroogd:
de mannen willen naderen ter hulp.
Maar éen gebaar van zijn gerechte hand,
éen wenden van zijn hoofd is klaar bedied
dat alle hulp hem last en toorn moet zijn.
En waar zij merken hoe hij bleeker werd
binnen zijn oogen en aan beide wang,
en hoe geen bloed zijn mond te bloeiën maakt,
dan wordt het of zijn zege rampe was,
en gaan Achajers en Trojanen elk
huns weegs, en rouw is hun beider borst.
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En als Achilleus is alléen met haar,
Penthesileia, van zijn hand vermoord,
dan bukt hij, en met teêre zorge torst
hij 't warme lijk op zijne schoudren.
Traag
gaat hij zijn verre tente tegen. Zacht
schraagt achter-aan 't bejammrens-waardig hoofd
zijn hand, en vlijt de dij zijne andre hand.
Hij schrijdt. Het glazen zand kraakt aan zijn zool,
maar geen geluid dat siddert in de lucht.
Hij nadert, waar de hooge graf-terp rijst
van zijn Patroklos. Maar hij aarzelt niet:
hij legt zijn last over Patroklos' graf,
Penthesileia, en die vrouwlijk geurt.
Hij kijkt met langen blik hare oogen in
en sluit hare oogen met een zachten duim.
Hij haalt haar kleed over haar naakte leên.
Hij breidt heur haar over de keelen wond.
En dan - zinkt hij ter knieën, en een vloed
van tranen rijst, en snikken gaat de lucht
van de overdaad der tranen...

Brussel, 1914-Oostende, 1924
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Annotaties
Deel I. Lyrische poëzie
Vroegere gedichten
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‘Zang om de lente’ werd samen met
‘Kronos’ (zie Deel 2. Epische poëzie)
opgenomen onder de titel ‘Vroegere
gedichten’ in de bundel Verzen (1905),
die de tweede druk van Het vader-huis
en de eerste druk van De boom-gaard der
vogelen en der vruchten bevat. In de
‘tweede, vermeerderde druk’ van Verzen
(1914) werd de groep ‘Vroegere
gedichten’ nog uitgebreid met ‘Door het
zomeren’. Beide gedichten, ‘Door het
zomeren’ en ‘Zang om de lente’ werden
gepubliceerd in Van nu en straks, Nieuwe
reeks, 1, resp. nr. 1 (januari 1896) en nr.
3 (mei 1896). Twee andere gedichten in
diezelfde jaargang, ‘Herfst’ en
‘Storm-zang’, en een deel van het
oorspronkelijke ‘Zang om de lente’ zijn
ongebundeld gebleven. Van de Woestijne
ondertekende hier voor het eerst
gedichten met zijn eigen naam, voor zijn
‘vroege werk’ gebruikte hij tot dan
diverse pseudoniemen.

Het vader-huis
23

Wijding aan mijn vader
Karel van de Woestijne was twaalf jaar
oud toen zijn vader overleed op 9
september 1890.

43

Venus en Adonis (Tusschen-zang)
De Griekse mythe van de beeldschone
jongeling Adonis, op wie Venus (of:
Aphrodite), de liefdesgodin zelf, verliefd
was, geeft hier vorm aan een thema dat
kenmerkend is voor de jonge Van de
Woestijne: de overgave aan de liefde
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boezemt de jongeman angst in. Het thema
wordt hernomen in het bewaarde
‘fragment’ van het ‘Woudspel’ Adonis
(in Deel 2. Epische poëzie).
71

Zegen deze' avond
Het gedicht wordt door Van de Woestijne
aangehaald in zijn literaire
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kroniek ‘Beeld en woord’ in Vlaanderen
2 (1904), p. 514-515. Hij deelt mee dat
het beginvers als ‘louter woord-beeld’
reeds drie jaar aanwezig was voor het
gedicht ontstond.
77

Thanatos en de vreemdeling (Eind-zang)
Thanatos: (Gr.) de Dood

De boom-gaard der vogelen en der vruchten
97

De jongste sater
Het gedicht komt ter sprake in Van de
Woestijnes Dagboek 1903-1905, waar
wordt genoteerd dat het als een
prozaverhaal was ontworpen en ontstond
uit een droom. In het interview met André
de Ridder (1909, p. 90-91) noemt hij het
‘saterken’ een symbool ‘van een
dilettant-artiest, van den artist “tour
d'ivoire”, die toch het groote leven zou
gevoelen’. Verder noemt Van de
Woestijne het een van zijn weinige
‘echtsymbolistische gedichten’.

133

Epithalaam
Huwelijksgedicht

147

De dubbele nachtegaal
r. 14 bollen/bolders: het bolspel is een
werpspel met platte houten bollen

157

o Vrouwen-leed
Het gedicht is in de tijdschriftpublicatie
gedateerd op de geboortedag van Van de
Woestijnes zoon Paul, 4 januari 1905.

161

Aan Nora de Bom
Nora de Bom is de echtgenote van Van
de Woestijnes vriend Emmanuel de Bom.
Zij vierde op 6 oktober 1904 haar
vijfentwintigste verjaardag.

162

Aan Victor de la Montagne
De Vlaamse dichter Victor de la
Montagne (1854-1915), net als Van de

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

Woestijne bevriend met Emmanuel de
Bom, vierde op 8 oktober 1904 zijn
vijftigste verjaardag.

De gulden schaduw
165

Het gedicht (Bij wijze van inleiding)
Bij de titel stond in de tijdschriftpublicatie
deze noot: ‘In opdracht, aan Prosper van
Langendonck en Emile Verhaeren, van
een bundel verzen,
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geheeten: “Den Gulden Schaduw”.’ De
dubbele opdracht aan Van Langendonck
en Verhaeren is bij de publicatie van de
bundel (1910) voorin opgenomen.
177

De rei der maanden
Het plan om een reeks gedichten per jaar
te maken en af te drukken op een kalender
komt ter sprake in de brieven aan Van de
Woestijnes uitgever Van Dishoeck in
1906. Zie hierover verder ‘Ter
begeleiding’ hierna.

197

Het huis op de vlakte aan de rivier
De reekstitel verwijst naar het verblijf in
Sint-Martens-Latem aan de Leie
(1900-1903; 1905-1906). In het interview
met André de Ridder (1909, p. 78) liet
Van de Woestijne hierover noteren: ‘In
De Vlakte en de Rivier zult ge den
weerklank vinden van mijn jonge, kalme
leven te Laethem: zuivere sensueele
poëzie, zonder gedachtelijken
achtergrond.’

Substrata
291

In de tijdschriftpublicatie is er een
afwijkende volgorde binnen de groepen
en enkele gedichten ontbreken.
De bundel is voorin gedateerd Brussel,
1918-Oostende, 1921. In het zakboekje
van 1921 zijn bijna alle gedichten te
vinden vanaf 15 mei, in een geheel andere
volgorde en zonder een indeling in
groepen.

Het zatte hart
387

De late Chariten
De vijf gedichten van deze groep dateren
uit verschillende tijdstippen en werden
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als onderdeel van verschillende groepen
voorgepubliceerd. Chariten: de drie
bevalligheden, dochters van Zeus, bij de
Romeinen Gratiën genoemd.
392

Martha: Bijbelse vrouw, zorgvolle
huisbestierster (naar Lucas 10:40).
(Maria) Magdalena: bijbelse vrouw van
lichte zeden die door Jezus werd gered.
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De modderen man
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414

Het motto ‘Omnis quippe caro corruperat
viam suam’ is ontleend aan Genesis VI:
12 (Statenbijbel: ‘[Toen zag God de
aarde, en zie, zij was verdorven;] want al
het vlees had zijnen weg verdorven.’).
Verscheidene gedichten uit De modderen
man (1920) waren reeds in 1913 voltooid
en bestemd voor een nooit afgewerkte
bundel, ‘Het gelaat des dichters’. Van de
Woestijne had toen reeds plannen voor
een drieluik, waarvan ‘Het gelaat des
dichters’ het eerste deel zou vormen. Het
concept van het drieluik kreeg pas
definitieve vorm in een zakboeknotitie
van 1927, waarin hij de titel Wiekslag om
de kim voor het geheel vastlegde, met als
inleidend gedicht het toen net afzonderlijk
verschenen lange gedicht ‘Het
menschelijk brood’ (1926). De gedichten
van de groep ‘Het gelaat des dichters’ die
niet in De modderen man werden
opgenomen, zijn in deze editie
ondergebracht bij ‘Niet gebundeld en
nagelaten werk’.
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Gedachtenis aan eene jonge dichteres
In een handschrift getiteld ‘In memoriam
Renée Vivien’.
Van de Woestijne was zeer aangegrepen
door de dood van Renée Vivien (18
november 1909), geboren te Londen in
1877 uit Engels-Amerikaanse ouders. Zij
woonde in Frankrijk en publiceerde in
het Frans. Ze was sterk geïnspireerd door
de Griekse dichteres Sappho, voor wie
ook Van de Woestijne grote bewondering
had (cf. de ‘Poëmata’, in Deel 2. Epische
poëzie).

450

Op den dood van Jean Moréas
Deze vijfdelige reeks behoorde
oorspronkelijk tot een cyclus van zes
gedichten, waarvan III. Het nacht-uur
waakt nog geen deel uitmaakte. De twee
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niet ‘geplaatste’ gedichten zijn
ondergebracht in ‘Niet gebundeld en
nagelaten werk’. Drie van de gedichten
ontstonden toen Van de Woestijne waakte
bij het sterfbed van zijn schoonvader, F.P.
van Hende (overleden op 8 april 1910),
en tijdens één van die nachten Les stances
las van Jean Moréas (1856-1910). Later
hoorde hij dat Moréas tijdens diezelfde
nacht (29-30 maart 1910) gestorven was.
Hij beschreef deze omstandigheden zelf
in een bijdrage over Moréas in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 27 maart
1926 (gebundeld in Over schrijvers en
boeken, II, Antwerpen-Bussum 1936).Van
de Woestijne was zeer vertrouwd met de
poëzie van Moréas, die een voorname rol
speelde in de symbolistische beweging
in Frankrijk.

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

443

God aan zee
pagina
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'k Ben hier geweest, 'k ben daar geweest
In één van de bewaarde handschriften en in de
tijdschriftpublicatie kreeg het gedicht het volgende
motto mee:
'k Ben hier
geweest, 'k
ben daar
geweest,
'k ben al de
kapellekens
naar
geweest
Vlaamsch
volkslied
Het Vlaamse volkslied dat Van de Woestijne als bron
opgeeft, is niet geïdentificeerd.

506

Wat weet gij van kwetsuren
In de kladversie van dit gedicht (in een carnet) en in
de tijdschriftpublicatie noteerde Van de Woestijne
hierbij een citaat uit Psalm XXXIX als motto: ‘Et statuit
super petram pedes meos’ (Statenbijbel Ps 40:3: ‘en
[Hij] heeft mijne voeten op eenen rotssteen gesteld’).

509

Het huis is rondom mij vol sletten en soldaten
In de tijdschriftpublicatie nam Van de Woestijne bij
dit gedicht als motto een Bijbelcitaat op dat hij al
eerder noteerde in een carnet (december 1920):
‘Exultatio eorum, sicut ejus qui devoret [= devorat]
pauperem in abscondito. Habacuc.’ (Statenbijbel
Habakuk 3:14: ‘die zich verheugden, alsof zij den
ellendige in het verborgen zouden opeten’).
Dit is één van de weinige gedichten waarin Van de
Woestijne verwijst naar de realiteit van de oorlog.

510

Gelijk het gonzend bliksmen van motoren
In de tijdschriftpublicatie heeft dit gedicht een motto:
‘als een goed instrument’, ontleend aan de tweede
strofe van het Wilhelmus (r. 13-14: ‘Maer God zal mij
regeren/ als een goet instrument’).

520

Er is geen tijd. Wat gistren was
Bij de eerste schets van dit gedicht (Carnet 1921-1922)
gaf Van de Woestijne het de opdracht ‘Aan Boutens’
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mee. De opdracht werd in de volgende stadia niet
gehandhaafd.
528

Er is geen smart te groot voor ons
Het gedicht is geschreven naar aanleiding van de dood
van Thijsje, de zoon van de schilder Constant Permeke,
met wie Van de Woestijne bevriend was. Thijs
Permeke, geboren op 21 juni 1920, stierf op 11 januari
1923.

531

Uitvaart van den bedelaar
In de eerste schets van het gedicht (Carnet 1924-1925)
voegde Van de Woestijne twee motto's toe: ‘et fortium
dividet spolia, et cum sceleratis reputatus est. Isaias’;
en ‘In Te projectus sum ex utero Psalm XXI’. In de
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Statenbijbel respectievelijk Jesaja 53.12:
‘en Hij zal de machtigen als een roof
deelen, [omdat hij zijne ziel uitgestort
heeft in den dood,] en met de overtreders
is geteld geweest.’ (Van de Woestijne
citeert de tekst niet volledig); en Ps 22.
11: ‘Op U ben ik geworpen van de
baarmoeder af.’

Het berg-meer
548

Zou'n wij geen glaasken mogen drinken?
De regels 1-2 en 5-6 zijn ontleend aan
een Vlaams volkslied ‘Wij zijn al bijeen,
al goe kadullekens’; in r. 9 is er een
duidelijke toespeling op een
driekoningenlied.

550

‘Naar Oost-land willen wij varen’
In r. 1 varieert Van der Woestijne op een
oud volksliedje, waarvan meerdere
versies bestaan.

567

Ik weet: ik berg iemand in mijne woon
Dit gedicht en het hierop volgende, Er
komt iemand bij mij, sluiten inhoudelijk
dicht aan bij het korte prozastuk ‘Het
geheim’ in de afdeling ‘Inlichtingen van
persoonlijke aard’ in de prozabundel
Beginselen der chemie (1925), dat opent
met ‘Ik kan er niet aan twijfelen: ik
verberg iemand in mijn huis. Of beter: er
heeft zich iemand in mijn huis
verborgen.’

Niet gebundelde en nagelaten gedichten
Veel van de in deze afdeling ondergebrachte gedichten zijn gepubliceerd in een
tijdschrift als onderdeel van een groep maar werden om uiteenlopende, niet altijd
te achterhalen redenen, niet geselecteerd voor een bundel.
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Verzen 1899-1913
614

Kleine ode aan Constant Eeckels
Constant Eeckels (1879-1955) schreef
behalve novellen en populair toneel, ook
religieuze, aanvankelijk zeer weemoedige
lyriek. Deze ‘Kleine ode’ verscheen in
Vlaanderen 4 (1906), nr. 1 en werd in de
volgende aflevering van het tijdschrift
door Eeckels beantwoord met een sonnet.
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624

o Schaemle liefde-vlam
Tot dusver werd dit gedicht gedateerd
1911; intussen is de voorpublicatie in De
nieuwe gids 1909 gevonden, in een groep
‘Liederen te latere ure’ waarvan de
overige gedichten in De gulden schaduw
(afdeling ‘Het huis in de stad’) zijn
gebundeld.

625

Ik heb een menigvuld'ge vacht
Dit ‘Lied’ behoorde oorspronkelijk tot de
groep ‘Uit: De Spartaansche Helena’, die
als interludisch gedicht werd gebundeld
in Zon in den rug (1924). In Dietsche
warande & Belfort (1911) werd het
samen met het hierna volgende gedicht,
Toen ik de reize heb aanvaard,
gepubliceerd als ‘Twee liederen van
Helena’.

631

Uit eene ‘Ode aan Hugo Verriest’
Geschreven naar aanleiding van een
huldiging voor Hugo Verriest, waarover
Van de Woestijne ook berichtte in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 19
augustus 1913 (‘De een en twintigste
Vlaamsche kop, mitsgaders eenige
andere’, gedateerd Brussel, 18 augustus
[1913]). Hugo Verriest (1840-1922),
West-Vlaams priester en leraar, leerling
van Guido Gezelle. Hij was een gevierde
causeur en speelde een vooraanstaande
rol als geestelijke leider van de
Blauwvoeterij, een katholieke en
Vlaamsgezinde protestbeweging. Tot zijn
literair werk behoort Twintig Vlaamsche
koppen (1901), een bundel korte
biografieën.

Liederen (1911-1912)
Vier van deze reeks van vijf gedichten zijn voorgepubliceerd onder de titel ‘Liedjes
aan mijn zoontje’ (Paul van de Woestijne, o 4 januari 1905).
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Hupnos en Thanatos
(1912-1913)
De tweelingbroers Hupnos (de Slaap) en Thanatos (de Dood) waren de zonen van
de nachtgodin Nyx. In zijn weergave van de hoofdinhoud geeft de dichter zelf aan
hoe ‘de Dichter’ besluiteloos blijft voor de keuzemogelijkheid die hem door de Tijd
wordt geboden tussen de slaap (‘die hem het leven teruggeven moet’) en de dood
(‘die hem het leven ontzegt’). Dit episch gedicht is sterk allegorisch uitgewerkt.
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Fragmenten uit het gelaat des dichters
(1910-1916)
pagina
Veel van de gedichten die bestemd waren
voor de nooit verschenen bundel ‘Het
gelaat des dichters’ zijn ongebundeld
gebleven, ofschoon ze onder die titel in
diverse tijdschriften en op diverse
tijdstippen tussen 1911 en 1916 werden
gepubliceerd. Ze werden in de twee
postume edities van de Nagelaten
gedichten onder hun oorspronkelijke titel
samengebracht (cf. hierna,
Verantwoording van de tekstuitgave); de
overige gedichten zijn gebundeld in De
modderen man (1920). Een gedetailleerde
lijst van de voorpublicaties in K. van de
Woestijne, Wiekslag om de kim, ed. L.
Jansen 1996; de niet gebundelde teksten
zijn daar ondergebracht in de ‘Appendix’.
670

Treed in. Gij die mijn hope en die mijn
deernis zijt
Met de opdracht ‘Aan een jong dichter’
in Groot Nederland 8, 11 (juli 1910), p.
55 en in Dietsche warande & Belfort 10,
11 (oktober 1910), p. 225. Opgedragen
aan Firmin van Hecke (1884-1961),
dichter van meditatieve, bezonken verzen,
medeoprichter van het tijdschrift De
boomgaard (1909-1910; 1911). In 1912
verscheen een bundel Verzen. Voor zijn
Gedichten (1925) werd hem de Staatsprijs
voor Vlaamse poëzie toegekend.

671

'k Hadde u gewijd mijn meest-geliefde
logen
Dit gedicht is de versie die verschenen is
in De gids 76, 11 (april 1912), p. 111. De
tekst wijkt op verschillende punten af van
de versie die eerder verscheen in Dietsche
warande & Belfort 12, 1 (maart 1911), p.
329-330 (deze laatste versie als Appendix
7 in Wiekslag om de kim, ed. Jansen).
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Vermits géen dag me ooitwekt
Dit gedicht is sterk verwant met de
‘Kleine ode aan Constant Eeckels’ (p.
614); zie de strofen 4-6.

675

o Trouwe vriend der oude dagen
Dit is het vierde gedicht van de zesdelige
cyclus In memoriam Jean Moréas,
gepubliceerd in Groot Nederland 9, 1
(januari 1911), p. 40-48. De overige
gedichten werden gebundeld in De
modderen man (zie annotaties bij p. 450).

676

Zal ik rusten?
Oorspronkelijk het vijfde gedicht van de
cyclus In memoriam Jean Moréas. Zie
hierboven, bij p. 675.
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Verzen 1914-1928
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681

682

Europa ronkt en rilt alonder 't stompe
stampen
Opgenomen met de mededeling ‘Een
dichter brengt mij verzen. Ik schrijf ze
hier over’ als afsluiting van de eerste
bijdrage in de reeks ‘Dagboek van den
oorlog’ (gedateerd 23 augustus) in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 4
september 1914. De verzen zijn evident
van Van de Woestijne zelf.
Ik ben het eeuwig bed; het eeuwig-leêge
Gedateerd Brussel, 10 december 1915, in
facsimile afgedrukt in De nieuwe
Amsterdammer nr. 53 (1 januari 1916),
p. 5.

683

Gij draagt het gladde mom der dood;
Ontstaan tijdens de ernstige ziekte van
Van de Woestijnes echtgenote, Mariette
van Hende, in 1917, tijdens hun verblijf
in Pamel. De derde strofe uit de eerste
tijdschriftpublicatie in Elsevier's
geïllustreerd maandschrift 27, II (1917)
is weggelaten in de tweede publicatie, in
Dietsche warande & Belfort 24, I (maart
1924), p. 195. De tekst die werd
overgeleverd in de postume bundel
Nagelaten gedichten is die van 1924 en
werd hier gehandhaafd.

684

Opdrachtelijk sonnet
Het gedicht is als opdracht afgedrukt in
Van de Woestijnes prozabundel De
bestendige aanwezigheid (1918), die als
geheel is opgedragen Aan Herman
Teirlinck. Karel van de Woestijne en
Herman Teirlinck (1879-1967), dichter,
romanschrijver en toneelauteur, waren
sinds hun jeugd bevriend. Tijdens de
oorlog schreven ze samen de
brievenroman De leemen torens (in
boekvorm gepubliceerd 1928).
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Ontmoeting met Dante
Van de Woestijne droeg de cyclus voor
tijdens een Dante-herdenking op 19 mei
1921 (Dante stierf in 1321) in de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde (nu Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde) te Gent. De gedichten
werden opgenomen in de Verslagen en
Mededelingen van de KVA 1921, p.
314-316, en nog in hetzelfde jaar opnieuw
in een bijgewerkte versie, in De gids 85,
III (1921), p. 329-336 onder de titel ‘De
ontmoeting’, met een extra vijfde strofe.
De versie die werd opgenomen in de
Nagelaten gedichten is die van De gids
en werd ook hier gehandhaafd.

686

de witte Mantuaan: Dante verschijnt aan
de dichter als zijn leidsman, zoals de
Latijnse dichter Vergilius (o te Mantua)
in de Divina commedia aan Dante
verscheen.

693

'k Zwelg in versterven, ik die van het
heetst begeeren
In Elsevier's geïllustreerd maandschrift
31, I (april 1921), p. 245 met
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het motto ‘Carpe diem/ Horatius’ (‘Pluk
de dag’), als vijfde en laatste gedicht van
de groep ‘Verzoeking van God’. De
overige gedichten werden gebundeld in
God aan zee.
694

Gij, die geen Vader wezen zult
In Elsevier's geïllustreerd maandschrift
32, I (mei 1922), p. 323 als vijfde en
laatste gedicht van de groep ‘Tenebrae’.
De overige gedichten werden verspreid
over twee afdelingen in God aan zee.

695

Ik doe mijn maal van zuivel, brood en
noten
In Elsevier's geïllustreerd maandschrift
33, I (mei 1923), p. 314 als eerste gedicht
van de groep ‘Ultima’. De overige
gedichten werden verspreid gebundeld in
Het zatte hart en God aan zee.

696

Gij die ik deelzaam in mijne eeuwigheid,
In Elsevier's geïllustreerd maandschrift
33, II (augustus 1923), p. 98 als eerste
gedicht van de groep ‘Optima’. De
overige gedichten werden verspreid over
twee afdelingen in God aan zee.

697

't Gewicht van vijftig jaar, o God, in
Uwen schoot
Voor het eerst gepubliceerd in de
bloemlezing Gedichten van Karel van de
Woestijne. Gekozen [...] door J. Greshoff,
een luxe-editie verschenen bij Enschedé
& Zonen te Haarlem, 1928.

Nagelaten verzen 1929
701

Verbeurd van alles, - o verscheurde
droom-gemoedren!...
Hecabe: echtgenote van Priamus, die
regeerde over de stad Troje ten tijde van
de Trojaanse oorlog. Koning Priamus
verwekte vijftig zonen, onder wie
negentien bij Hecabe. Volgens de
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overlevering in Ovidius' Metamorfosen
veranderde zij in een hond.
702

Ik wil geen ander heil, in 't schaad'wen
van dit leven
Omwerking en uitbreiding van het
‘Herfst-lied’ uit 1905 met bijna identieke
eerste strofe (p. 612).
Mijn prilste kind: op 11 november 1919
kreeg het echtpaar Van de Woestijne nog
een dochter, Maria Julia, gezegd Lily.

Keuze uit de niet gebundelde en nagelaten jeugdpoëzie
705

Chi lo sa
Wie weet het
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706

Schemering
Apool: Apollo, de zonne- of lichtgod, één
van de twaalf goden die met de oppergod
Zeus op de Olympus verbleven.

707

Farao
r. 15 wadilt: vermoedelijk is de passage
corrupt en moet ‘waaien’ hier herhaald
worden

710

Een echte Vlaamsche herberg
Een Conscience: (foto, afbeelding van)
H. Conscience (1812-1883), auteur van
de eerste roman in Vlaanderen en
vervolgens van een uitgebreid oeuvre dat
veel vertaald werd in Europa. Over hem
werd gezegd dat hij ‘zijn volk leerde
lezen’.

711

De orgeldraaiers
F. Toussaint: Ferdinand Toussaint van
Boelaere (1875-1947), prozaschrijver en
vertaler, jeugdvriend van Van de
Woestijne. Zijn herinneringen aan de
dichter verschenen onder de titel
Marginalia bij het leven en het werk van
K. van de Woestijne (1944).

712

Sub jugo
Onder het juk
L. Billiet: jeugdvriend van Van de
Woestijne.

718

Jezus van Nazareth
Qui rêve pour soi la pureté suprême./
D'aucun terrestre amour ne daigne emplir
son coeur: Wie voor zichzelf de hoogste
zuiverheid droomt./ Verwaardigt zich niet
zijn hart te vullen met enige aardse liefde.
Sully Prudhomme: René F.A.
Prudhomme (1839-1907), Frans dichter.
Hij schreef droefgeestige poëzie die zeer
in de smaak viel bij een groot publiek. In
Les solitudes (1869) staat de eenzaamheid
van de mens centraal.

723

Evangelie
De ‘strijdmakkers’ aan wie het gedicht is
opgedragen zijn de leden van de
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‘Heremanszonen’, een Vlaamsgezinde
studentenvereniging aan het Atheneum
te Gent, waarvan Van de Woestijne een
actief lid was.
732

Klinkdichten IV
r. 8 kanephoren: (Gr.) mand-dragers,
dragers van manden met offergerei

736

Kameeën II. Dionusos
r. 11 thursos: (Gr.) met dennenappel
bekroonde staf, gedragen door de
bacchanten, dienaressen van Dionysos.

737

Gothiekbeeldjes
J.M. Brans (1853-1940), Vlaams dichter
en prozaschrijver, medestich-
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ter van het Brussels kunstgenootschap
‘De Distel’, medewerker aan de
tijdschriften De Vlaamsche school en De
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle,
waarin de vernieuwing van Van nu en
straks werd voorbereid.
749

o Werkt mijn weel'ge zee 't wijd breiden
van het licht
Dit gedicht was aanvankelijk het derde
deel van de cyclus ‘Zang om de lente’,
verschenen in Van nu en straks, Nieuwe
reeks I, 3 (mei 1896). Van de Woestijne
nam slechts de eerste twee delen over in
de groep ‘Vroegere gedichten’ in de
bundel Verzen (1905); zie annotatie bij
p. 18.

750

Herfst
Verschenen in Van nu en straks, Nieuwe
reeks I, 4 (augustus 1896) maar niet
geselecteerd voor de ‘Vroegere
gedichten’; zie annotatie bij p. 18.

751

Storm-zang
Verschenen in Van nu en straks, Nieuwe
reeks I, 4 (augustus 1896) maar niet
geselecteerd voor de ‘Vroegere
gedichten’; zie annotatie bij p. 18.

753

Ad rem ipsam ibimus
Laten wij naar de zaak zelf gaan.

756

Mare magnum
De grote zee.

759

Vier oden van Anakreioon
De Griekse dichter Anacreon schreef
liederen en elegieën waarin wijn en
erotiek een voorname rol spelen. De
‘oorspronkelijke’ [= anacreontische]
maat: korte rijmloze verzen van geringe
omvang, zonder strofegeleding.
In Nederland was het genre zeer geliefd
bij achttiende-eeuwse dichters als W.
Bilderdijk, J. Kinker en vooral J.
Bellamy.
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I. Van Eroos
Arktos: Arcturus (Gr. Arktouros), Griekse
naam voor de Grote Beer. Arktouros is
de berenhoeder, de helderste ster van het
sterrenbeeld Boötes; Icarius is in deze
Arktouros gemetamorfoseerd.
Boôtes: Boötes (Boo), het sterrenbeeld
ossenhoeder.
760

II.
Kutheree: de moeder van Eros, de
liefdesgodin Aphrodite, was geboren uit
zeeschuim en op het eiland Cythera aan
land gegaan.

761

III. Van de zwaluw
Tereus: koning van Thracië, verkrachtte
Philomele, de zuster van zijn vrouw
Procne, en rukte haar de tong uit, zodat
ze niet zou kunnen
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klagen. Philomele maakte echter een
weefsel waarop ze de verkrachting
afbeeldde, waarna Procne uit wraak haar
eigen zoon Itys doodde, die ze vervolgens
aan Tereus te eten gaf. De zussen sloegen
samen op de vlucht. Toen ze achtervolgd
werden door Tereus, veranderden de
goden Procne in een nachtegaal en
Philomele in een zwaluw. Tereus zelf
veranderde in een kuif(vogel).
Opmerkelijk is dat in de interpretatie van
Van de Woestijne Tereus' eigen tong lijkt
te worden uitgescheurd. Het verhaal
wordt onder meer verteld in de
Metamorfosen van Ovidius.
762.

IV. Van de krekel
Phoibus: Apollo, de god van het licht.

Deel 2. Epische poëzie
Kronos
9

Kronos. (Dramatische fragmenten)
Dit gedicht werd gepubliceerd in 1899 en
kan worden beschouwd als het vroegste
interludische werk van Van de Woestijne.
Het werd opgenomen bij de ‘Vroegere
gedichten’ in de eerste uitgave van Verzen
(1905).
De ‘Proloog’ wordt uitgesproken door
Huperioon (Hyperion), of de Zonnegod,
de schepper van het licht, die aan het
begin van de winter terugblikt op de
afgelopen zomer en herfst. Hij zal Kronos
(Chronos), de Tijd, aansporen om een
nieuwe lente op te wekken in de aarde.
In het daaropvolgende ‘Drama’ treedt
Kronos in dialoog met Rhea, de Aarde,
ook de Moeder en de Vrouw.
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Poëmata
45

Uit: De kuische Suzanna
De naam en de vrouwenfiguur verwijzen
naar het deuterocanonieke Bijbelverhaal,
toegevoegd aan het boek Daniël.

61

Uit: Het lied van Phaoon
Het eerste van de zestien gedichten van
deze cyclus omvat het verhaal van de
knaap Phaoon, die achtereenvolgens de
Sirenen beluistert, de
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druivenpluksters van Chios (evenals
Lesbos, een eiland aan de kust van
Klein-Azië), de badende hetaeren van
Lesbos (hetaeren: publieke vrouwen,
courtisanes) en die in zijn bootje (kaan)
een oud vrouwtje overzet, dat Aphrodite
blijkt te zijn, de godin van de liefde. De
gedichten 2 tot en met 13 zijn
niet-mythologisch. Het nr. 13 bestaat op
zijn beurt uit zeven gedichten, waarvan
het laatste, evenals nr. 16, een vertaling
is uit Sappho. Als voorbeeld voor deze
Sappho-imitaties werd de door Van de
Woestijne bewonderde dichteres Renée
Vivien genoemd (cf. ‘Gedachtenis aan
eene jonge dichteres’, in De modderen
man).
De motto's uit de Griekse tekst werden
hier gecorrigeerd volgens de bronnen.
Identificatie en vertaling:
Grieks:
Sappho en Alkaios: nummering en tekst
Lobel-Page
Volksliedjes: nummering en tekst Page
(Poetae Melici Graeci)
Korinna: nummering en tekst Page
(Poetae Melici Graeci)
Nederlandse vertaling: Paul Claes (PC),
De gouden lier (Amsterdam,
Athenaeum-Polak & Van Gennep 2005)
- indien erin gebloemleesd; in de andere
gevallen vertaling Kristoffel Demoen.
1) Sappho, fr. 149
τα π ννυχος σφι κατ γρει
Als de nachtlange slaap
hun de ogen sluit... (PC p. 139)
2) Sappho, fr. 105a, v. 1
ο ον τ γλυκ μαλον ρε θεται κρωι
π
σδωι,
Zoals de zoete appel
Bloost aan het eind van een tak, (PC p.
149)
3) Klearchos, Raadsels, fr. 87 l. 8 (ed. F.
Wehrli)
[waarom KvdW dit benoemt als
volksliedje (carm. pop.) is onduidelijk]
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τος φακ τ ριχος ιχθ ς γογγυλ ς,
erwtensoep, linzensoep, gepekelde vis,
verse vis, rapen
4) Korinna, fr. 4
διανεκ ς ε δεις;
ben je dan voortdurend aan het slapen?
5) Carmina popularia, fr. 30a, v. 1
χαλκ ν μυ αν θηρ σω,
Ik zoek de bronzen vlieg. (PC p. 279)
6) Korinna, fr. 22d
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γλυκ δ τις ε δων (waarschijnlijk
zo in de bron van K. van de Woestijne)
iemand die zoet zingt
De ‘juist’ kritische tekst:
γλουκο δ τις δων
7) Carmina popularia, fr. 6
πο μοι τ
δα, πο μοι τ
α, πο
μοι τ καλ σ λινα ταδ τ
δα,
ταδ τ
α; ταδ τ καλ , σ λινα.
Waar zijn mijn roosjes, waar zijn mijn
viooltjes,
waar is mijn mooie selderij?
Hier zijn je roosjes, hier zijn je viooltjes,
hier is je mooie selderij. (PC p. 279)
8) Korinna, fr. 7
πα δα
ν θ λωσα φ λαις γκ λαις
λ σθαι (waarschijnlijk zo in de bron
van K. van de Woestijne)
verlangend haar zoon in haar
liefhebbende
armen te nemen
De ‘juiste’ kritische tekst:
π δα
ν θ λωσα φ λης
γκ λησ
λ σθη
9) Fragmenta lyrica (of: melica) adespota,
fr. 126
κλ δα χρσε καρπον
een tak met gouden vrucht
10) Sappho, fr. 51
ο κο δ
ττι θ ω· δ ο μοι
τ νο μματα
ik weet niet wat ik najaag (of:... wat ik
hier loop): mijn gedachten zijn in
tweespalt
11) Fragmenta lyrica adespota, fr. 103
γλυκε Ε ρ να,
πλουτοδ τειρα βροτο ς.
O zoete Vrede, die rijkdom brengt aan de
mensen.
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12) Alkaios, fr. 367, v. 1
ρος νθεμ εντος π ιον
ρχομ νοιο
ik hoorde de bloemrijke lente aankomen
13) Alkaios, fr. 346, v. 1b
δ κτυλος μ ρα
De dag is nog maar een vinger breed. (PC
p. 179 )
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14) Sappho, fr. 2, v. 5-8
μφ δ
δωρ
ψοθεν
ψ χρον
κελ δει
δι
σδων
μαλ νων, α θυσσομ νων δ
φ λλων κ μα καταρρε
rondom ruist, van bovenaf,
koel water langs de twijgen
van appelbomen, en uit ritselende
bladeren
stroomt sluimer neer
Van de Woestijne kon slechts
bovenstaande, onvolledige en deels
corrupte, verzen kennen: ze zijn uit de
context geciteerd bij Hermogenes, een
literatuurcriticus uit de late oudheid.
Ondertussen is een potscherf
teruggevonden waarop het gedicht in
vollediger staat is bewaard; het is voor
het eerst gepubliceerd in 1937; daarin
luidt de strofe:
νδ
δωρ ψ χρον κελ δει δι
σδων
μακ νων, βρ δοιοι δ πα ς χ ρος
σκ αστ , α θυσομ νων δ φ λλων
κ μα κατ ρρει
waar koel water langs de appeltwijgen
ruist en rozenstruiken hun schaduw
werpen en uit ritselende bladeren
de rust stroomt (PC p. 125)
15) Sappho, fr. 151
φθ λμοις δ μ λαις ν κτος ωρος
en voor de ogen de zwarte slaap van de
nacht
61

Orio(o)n: helderste sterrenbeeld dat in
Europa zichtbaar is

64

Aktaioon: (Actaeon) zoon van Aristeus
en Autonoë en een kleinzoon van
Cadmus, de stichter van de stad Thebe.
Hij was net als Orion een mythische
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jager. Hij werd als straf voor overmoed
door de goden veranderd in een hert en
door zijn eigen honden doodgebeten.
Charoon: Charon, zoon van Erebus (de
duisternis) en Nyx (de nacht), was de
veerman die in de onderwereld de
schimmen van de gestorvenen over de
rivier de Styx bracht, waarna ze het
dodenrijk van Hades konden betreden.
67

Nereus: zeegodheid, vader van de
Nereïden
Aphrodita: Aphrodite, godin van de liefde
en de schoonheid. Ze was één van de
twaalf goden die samen met oppergod
Zeus op de berg Olympus verbleven.

69

Obolos: obool, oude Griekse pasmunt.
Voor het overzetten over de Styx dienden
de schimmen aan Charon een obool te
geven.
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Persephona: Persephone, echtgenote van
de onderwereldgod Hades en heerseres
over het dodenrijk.

Interludiën I
De drie bundels episch-interludische
gedichten behandelen, op de uitzondering
na van ‘De vliegende man’, stof uit de
Griekse mythologie.
97

De paarden van Diomedes
Het gedicht is een bewerking van de
Diomedesmythe, één van de twaalf
werken van Heracles (Rom. Hercules).
Heracles, zoon van Zeus en Alcmene,
was de meest ontzagwekkende van alle
helden uit de Griekse mythologie. Hij was
beroemd om zijn uitzonderlijke fysieke
kracht en om zijn driftbuien. Nadat hij in
een vlaag van verstandsverbijstering
onder meer zes van zijn eigen kinderen
had gedood, werd hem door het orakel
van Delphi opgedragen boete te doen
door zich in dienst te stellen van
Eurystheus, de koning van de steden
Mycene en Tiryns in Argolis op de
Peloponnesus. Koning Eurystheus legde
hem als boetedoening twaalf onmogelijke
werken of taken op. In het zevende
(volgens sommige bronnen achtste) van
zijn uitzonderlijke werken moest hij in
het verre Thracië de merries van koning
Diomedes bemachtigen. Deze paarden
werden gevoed met de lijken van
aangespoelde drenkelingen en het vlees
van de gasten van de koning. Heracles
ving de paarden en bracht ze aan boord
van zijn schip. Hij werd aangevallen door
Diomedes en zijn mannen, versloeg hen
en gaf ze te eten aan de merries, waarna
hij de paarden naar Mycene bracht. In de
bewerking van Van de Woestijne wordt
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Heracles niet aangevallen maar doodt hij
Diomedes en daarna ook de paarden, uit
woede en walg.
167

De terug-tocht
Dit gedicht is een zeer persoonlijke, Van
de Woestijniaanse herschepping van de
mythe van Orpheus en Eurydice. De zang
waarmee Orpheus de bewoners van de
onderwereld vermurwt is niet de klassieke
smeekbede om de terugkeer van de
geliefde Eurydice te verkrijgen, maar
bezingt het leven van Persephone en
Hades. Deze worden bewogen door het
tot zang horen worden van hun eigen
bestaan. Ook het verboden omkijken van
Orpheus naar Eurydice is niet klassiek
uitgewerkt. Orpheus kijkt niet om omdat
hij zijn verlangen niet meer kan intomen,
maar als antwoord op een noodkreet van
Eurydice, die opnieuw, net als op de
aarde, door een adder wordt bedreigd.

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

456

191

De vliegende man
Dit is het enige epische gedicht van Van
de Woestijne dat niet door mythologische
gegevens is geïnspireerd maar door
waargebeurde feiten. De dichter was op
3 augustus 1910 ooggetuige van een
vliegtuigongeval op het vliegveld te
Stockel (bij Wezembeek) waarbij de
Luikse vliegenier N.-J. Kinet om het
leven kwam. Van de Woestijne berichtte
hierover in de NRC op 4 augustus 1910.
In dit interludische gedicht maakt hij wel
gebruik van antieke metra: de dactylische
hexameter voor verhalende gedeelten,
sapphische strofen voor de lyrische en
vrije maten voor de thrênos (treurzang of
klacht) voor de gevallene.

Interludiën II
219

Adonis. Woudspel (Fragment)
Zoals in de ondertitel wordt aangegeven
is dit gedicht niet een epischmythische,
maar een dramatische verbeelding. Het
stuk is ook vroeger ontstaan dan de
interludische gedichten (het is gedateerd
Bosvoorde, winter 1907). Op 4 juli 1909
las Van de Woestijne de tekst voor in een
kring van vrienden in
Sint-Martens-Latem. Er zijn ook (nooit
gerealiseerde) plannen geweest voor een
openluchtuitvoering door de
voordrachtkunstenaar J.O. de Gruyter.
Het is niet zeker of er een uitgebreidere
versie heeft bestaan dan dit ‘fragment’,
dat sterk verwant is met de
‘Tusschen-zang’ Venus en Adonis uit Het
vader-huis (Deel 1. Lyrische poëzie).
In de Griekse mythologie is Adonis een
beeldschone jongeling, zoon van de
Cyprische koning Cinyras en zijn dochter
Myrrha. De liefdesgodin Aphrodite bracht
de jongen naar de onderwereldgodin
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Persephone, die weigerde hem terug te
geven. Na tussenkomst van oppergod
Zeus moest Adonis een derde van het jaar
bij Aphrodite doorbrengen, een derde bij
Persephone en een derde op zichzelf
leven. Tegenover Adonis heeft Van de
Woestijne, in spiegelend contrast, een
beeldschone herder gezet, een verwante
figuur uit de Griekse mythologie.
239

Eroos en Anteroos
Ook hier geeft Van de Woestijne een
eigen interpretatie aan de antieke mythe.
Ero(o)s is de zoon van de liefdesgodin
Aphrodite en haar minnaar, de oorlogsgod
Ares. Hij wordt voorgesteld als een
knappe, atletisch gebouwde jongeman en
de god van de lichamelijke liefde. In de
visie van Van de Woestijne komt hij in
en door de confrontatie met zijn ‘broer’
en tegenpool Anteroos (Anti-eros) tot
bewustzijn van zijn kracht.
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253

Hebe
In dit gedicht bewerkt Van de Woestijne
een ander deel van de mythe van Heracles
(Rom. Hercules), met een belevenis van
de held na zijn aardse bestaan en het
voltooien van de ‘twaalf werken’, nog
gevolgd door vele andere avonturen (cf.
‘De paarden van Diomedes’ in
Interludiën I). In zijn nieuwe, eeuwige
leven kreeg hij Hebe tot vrouw, één van
de wijnschenksters van de Olympische
goden. Haar naam betekent ‘kracht,
jeugd’. Van de Woestijnes interpretatie
wijkt sterk af van de Griekse mythe:
Heracles kan niet meer, als mens,
lichamelijk beminnen, maar krijgt een
dieper, ‘zuiver’ inzicht in de liefde zonder
lichamelijk (‘menselijk’) begeren.

275

De stieren-dief
Ook De stieren-dief is een zeer
persoonlijk geïnterpreteerde bewerking
van een deel van de Griekse
Heracles-mythe, waarin Van de
Woestijne niet alleen aansluit bij het
tiende ‘werk’ van de held, ‘De runderen
van Geryones’, maar ook bij de mythe
van Kronos, die hij al eerder heeft
behandeld (zie hierboven). Het tiende
werk van Heracles brengt hem naar het
mythische eiland Erythea, het Land van
het Avondrood in het uiterste Westen.
Daar graasden de runderen van
Geryon(es), in Van de Woestijnes versie
van het verhaal vereenzelvigd met de
aardreus Alcyoneus. Verschillende
legenden lopen hier door elkaar. Van de
Woestijne situeert het verhaal ook in het
Noorden, terwijl de mythe van de
aardreus Geryon gesitueerd is in het
Westen, nabij Spanje. Het grondmotief
is behouden: Heracles doodt Alcyoneus,
maar het is de stierendief die in het
gedicht centraal staat in de aandacht.
Er zijn in de lyriek en in het proza van
Van de Woestijne tal van plaatsen die
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parallellen vertonen met dit verhaal,
onder meer door de terugkerende
symboliek van het bestijgen van een berg
en het louterende aanschouwen van ‘het
licht der kimmen’, beelden voor de
mystieke ervaring.

Zon in den rug
333

De Spartaansche Helena
Het gedicht ontstond op verschillende
tijdstippen (gedateerd 1909-1911; pas
gebundeld 1924) en behoort tot Van de
Woestijnes vroegste interludische lyriek.
De stof kan rechtstreeks ontleend zijn aan
Homeros' Ilias, waarvan Van de
Woestijne tussen 1906 en 1909 een
prozabewerking maakte (gepubliceerd in
1910), maar de figuur van
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Helena, die een bijzonder mooie vrouw
was, is zeer breed bekend. Helena was de
dochter van oppergod Zeus, die de
gedaante van een zwaan had aangenomen
om Leda te bevruchten. Zij werd de
echtgenote van Menelaüs, de koning van
Sparta en liet zich verleiden door Paris
van Troje. Ze werd door hem geschaakt,
wat de aanleiding was tot de Trojaanse
oorlog. Van de Woestijne belicht alleen
de vroegste fasen van Helena's leven in
Sparta, vanaf de bevruchting van Leda
door de zwaan (Zeus) aan de oevers van
de rivier Eurotas, haar geboorte en
kinderjaren, met de vriendschap met
Agenor, tot zij een volwassen, huwbare
vrouw wordt. Liggend naast haar
echtgenoot ziet zij de mooie, jonge Paris
in een droom verschijnen.
383

Het gelag bij Pholos
Ook in dit gedicht bewerkt Van de
Woestijne een deel van de mythe van
Heracles, met name het vierde van de
twaalf ‘werken’, over ‘Het Erymantische
everzwijn’. De taak van Heracles bestond
erin in opdracht van Eurystheus het
everzwijn levend naar Mycene te
brengen. Afwijkend van de antieke
bronnen wordt de centaur Pholos, bij wie
Heracles onderweg gastvrijheid geniet,
gedood.

409

Penthesileia
De stof van dit gedicht sluit aan bij de
Ilias van Homeros (cf. ‘De Spartaansche
Helena’) maar ontwikkelt een episode uit
de Trojaanse oorlog die volgt op de
handeling die door Homeros is
beschreven. Het verhaal zet in
onmiddellijk nadat de Trojaanse
koningszoon Hector werd gedood door
de Griekse held Achilles. Op die manier
heeft Achilles zijn boezemvriend
Patroclus gewroken, die door toedoen van
Hector werd gedood. Als een legertje
Amazonen (vrouwelijke krijgers) de
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Trojanen ter hulp komt, velt Achilles hun
koningin Penthesileia met zijn speer. Hij
raakt onder de bekoring van haar dode,
van wapenrusting ontdane lichaam. Van
de Woestijne laat de verliefdheid ontstaan
nog vóór Penthesileia wordt gedood.
410

Het motto is ontleend aan Vergilius,
Aeneis, zang 1, verzen 490-491, in de
vertaling van Piet Schrijvers: Een schare
van Amazonen met sikkelvormige
schilden/ wordt geleid door de razende
Pentesileia die vurig/strijdt in de massa.
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Woordverklaringen
Het taaleigen van Van de Woestijne is niet alleen Vlaams, maar ook soms nadrukkelijk
archaïsch. Voor een goed begrip van zijn heel eigen taalgebruik is het ook nuttig er
rekening mee te houden dat hij de oud-Vlaamse vorm ‘en’ gebruikt als negatie, zo
bijvoorbeeld in ‘ze en weegt’ voor ‘ze weegt niet’ of ‘'k En wete’ voor ‘Ik weet niet’.
Verder is het specifieke idioom sterk getekend door de ‘écriture artiste’ van het fin
de siècle en door tal van impressionistische vervagingstechnieken, zoals het gebruik
van het achtervoegsel -ig (bijvoorbeeld in ‘zoelig’) en -ing (bijvoorbeeld in
‘schaduwing’). Een goed overzicht van deze stilistische kenmerken is te vinden in
Aerts 1956.
ahorn

esdoorn

aither

ether

al

langs, aan (ook: al... langs), bijv. ‘al mijn
slapen langs’, ‘de zon staat al den
over-kant’, ‘wij gingen al valleien’

alme/allem

(Lat. almus) zegenrijk

ambroisia

ambrozijn, godenspijs

arren

(Mnl. in de war, wanhopig), nu alleen nog
gecombineerd met ‘moede’ (wil,
verlangen), hier met ‘nijd’ en ‘wille’

atoon

(Fr. atone) krachteloos, dof, levenloos

aureaat

(Lat. auratus) van goud voorzien, met versierd

baeklen

bakelen: branden; cf. verbakelen

bajadere

(Fr. bajadère) aan de tempeldienst
gewijde danseres en zangeres in India;
alg.: exotische danseres

bak-waarts

(cf. Eng. backwards) achteruit, achterover

barm

berm

barnen

branden

bebraamd

met bramen, ruig

beklamd

beklemd

belenden

grenzen aan

belle

bloeipluim (van grasachtige planten)

bespaarsen

besproeien
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beurelen

burlen: bronstig loeien
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beuren

opheffen

beursch

overrijp (van vruchten)

bezie

bes

bijze(le)n

wiegen, wiegelen (bijze: schommel)

blakke(r)

zwart(er); ook: vlak

blekker-blik

blekkerende, blikkerende blik

bloo(de)

bang, vreesachtig, laf; schuchter, bedeesd

blokking

blok, klomp; blokkering, afsluiting

boôm

bodem

boot

middenstuk van halssnoer of broche

borg

ovt. van bergen: redden, in veiligheid
brengen

bral/brallen

schitteren; snoeven

brandel

haard-ijzer; brandend haard-blok

bramig

met bramen, ruig

brank

(cf. Fr. branche) tak

brassend

woelend (vaak met ‘weven’ of deinen van
de zee)

braveeren

trotseren, tarten

bremmig

ook bremstig; bremmend (van dieren):
briesend, brommend

bremst

doornstruik

bried

braadde

brons/ -bebraamd

met ruige bronsrand

brossen

bros, licht breekbaar

buischen

slaan, met geweld kloppen, bonzen (van
stormwind: woeden)

chiton

onderkleed bij de oude Grieken

dellen

dalen

delling

del: duinvallei, glooiing

deluw

(Mnl., tot 16e eeuw) bleek, vaal

dier

duur
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dijzen

dampen (van nevel)

dilte

bergplaats boven de stal voor het opslaan
van hooi

dolik

soort raaigras, hondsdravik

domen

mv. van dom, koepel (cf. Eng. dome)

dook

ovt. van duiken, verduiken: verbergen

door-arren

als met een ar (slee) doorheen rijden

doorkenen

doorklieven

doorkreumd

doorkruimd, kruim (zacht) geworden
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dossem

flets

draf

afvalproduct van granen of zaden waaruit
bier gebrouwen of alcohol gestookt of
olie geperst is

eenbaarlijk

aanhoudend

euphroon

(Gr.) genadig, welgezind, liefelijk; ook
verstandig, bezonnen, vol beleid

evenings

(Eng. evening) avondlijk

exieme

(cf. Lat. eximius) hoogste

felp(en)/ fulp(en)

van fluweel

gank

gang

gebarn

het branden

gedoende

bezig zijn

geer'ge

begerige

gehengen

lijdelijk aanzien, gedogen, dulden

gelinte

g(e)lint: uit palen en latwerk bestaande
schutting

gerijs

het rijzen

getwijnd

met draden ineengedraaid

geweef

ritmisch op en af golven

gewreten

gewreven; van wrijven, gecontamineerd
met gevreten (ingevreten)

gezom

gezoem

git

zeer harde, zwarte delfstof, ontstaan door
verkoling van hout

glariën

glinsteren, schitteren; verwilderd staren
(van ogen)

gluipend

van terzijde loerend, gluiperig

gluipig

gluiperig

golpend

gulpend

graciel

(Fr. gracile) slank en teer, fijn

grol

geknor, gegrom, gemor
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grollen

grommen, rollen (van de donder, de zee)

hanker/hankre

hunker/hunkre: hunkerend

hank(e)ren

hunkeren

harsen-geuren

geuren, ruiken naar hars(en)

hel(le)men

galmen, weerklinken

hemst

heemst, plant van het geslacht Althea
(witte malve, pappel)

heschen

hessen, Mnl. hisschen: naar adem
snakken, hijgen; mogelijk ook hischen:
hijsen
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hiëratisch

verheven-streng

hille

(Eng. hill) heuvel

huive

huif, kap, omhulling

hulpe

hulp

hunkre

hunkerende

joel

het joelen (van wind, storm): het gieren,
huilen

jucht

juchtleren vel, sterk ruikend leer, steeds
paarsgewijs bereid van halfvolwassen vee

ju(o)nnen

gunnen

kaarde

gereedschap om wol (vlas, katoen) te
kaarden (vezels ontwarren en evenwijdig
leggen)

keelen

(herald.) keel: rood

keen

barst of scheur in de huid

keer'ge

kerige, terugkerende

keest(en)

kiem(en)

keg(ge)

houten of ijzeren wig

keggen

een keg of keggen in iets drijven

kentaur

centaur, mythologische figuur met het
bovenlijf van een mens en het overige
gedeelte van een paard

kiet

kuit

kla(e)veren

klauteren, steigeren

kleunen

hard kloppen, klieven

kling(en)

nietbegroeide heuvel

knallig

knellend

knods

knots, kodde

kone/koon

wang, kaak

korf

ovt. van kerven

kossem

kwab onder de hals van een rund; oorspr.
zwelling

kraauwen

krauwen, krabben
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krevel

jeuk, kriebel, kitteling

krevelen

onrustig bewegen

krissen

knarsen, knetteren

kroozig

kroosachtig

krouwen

krauwen, krabben

kuiven

van een kuif voorzien (op de golven)

kuras

borst- en rugharnas

kwene

oude vrouw
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laffling

laffeling

langen

aangeven, toesteken

laaië

brand, vuur; brandend, vurig

laveie

vrijaf, rust; ongeoorloofde jacht,
(wild)stroperij

lazuur

als lazuursteen, helder hemelsblauw

leê

(ge)leidde

leede

smartelijke

leger

vaste ligplaats van in 't wild levende
dieren

Lei

de rivier de Leie

leen'gen

lenigen, zacht maken, verlichten

lenen

leunen

lengen

langer maken, verlengen; ook: verlangen

lengerhand(e)

allengerhand, allengs: van lieverlede,
langzamerhand

lieven

liefhebben

lijze

lijzig: zacht, langzaam

lodder-lachen

lodderig, vriendelijk, aanlokkelijk (ook
slaperig, dromerig) lachen

losch

de los: de lynx

maetlijk

matelijk, in vaste maat, regelmatig

maf(fe)

mat, vadsig, loom

maldegeer

kruisbladgentiaan

mallewijte

plant (niet verder geïdentificeerd)

malotte

soort steenklaver

malve(n)

mauve (paars); kleur van de malve
(kaasjeskruid)

maluw

malwe/malve

marren

wachten, talmen, treuzelen

miek

maakte

mijde

verlegen, schuw, terughoudend,
afstandelijk
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monkel

monkeling, glimlach (uit genoegen of
spot)

moorig

zwart, donker

muur/mure

ook murik: plant van het geslacht
Stellaria; vogelmuur

muit(e)

kooi

naar (de dag)

al naargelang (de dag, de slaap, de voet...)

naken

naderen, naderbij/nabij komen

nap(pen)

beker, drinkschaal

nauw

nauwelijks

ne(er)sch

vers, geurig (van mals en vochtig groen;
ook van brood)

nijdsch

(Mnl.) nijdig, hatelijk; afgunstig
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noe(n)sch

schuins, scheef, dwars

noo

node, ongaarne

omsmookt

door smook (rook) omringd

onstaeg

ongestadig, telkens veranderend

ontkeesten

zie keesten

ontploken

geplukt

ontsteken

aansteken

oorbore

nut, voordeel, belang

opstavend

als (in) een staf opstekend

orbe

(Lat. orbis) schijf

orpement

(herald.) geel

overhandsch

overhand, beurtelings; overhandsche
zangen: beurtzangen

over-Leie

aan de overzijde van de (rivier de) Leie

over-speersen

overstromen

paarde-neië

gehinnik van paarden (neien: hinneken)

pal(le)

onwrikbaar, onbeweeglijk, stevig, vast

pee(ën)

wortel(s)

peepren olie

peperolie, vluchtige olie die uit peper
bereid wordt

peers

paars

peister(e)n

pleisteren, op reis ergens ophouden

pek(ken)

zwart

pelder

baarkleed

pelle

schil, vlies; ook nevenvorm van pelder

petasos

(Gr.) hoed met brede rand, reishoed

plane

1. adj.: vlakke, effen, zwevende (van
vlerken); cf. Fr. planer
2. subst. jeneverbes of zwarte aalbes

plomp(e)

waterlelie; dotterbloem

polk

kuil, hol, nest

prat

fier, trots, hovaardig
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reede

gereed

reesemen

resemen, zich in de rij voegen

reeuwsch

een lijklucht hebbend; slecht van smaak;
ook geil, wellustig

repen

aan repen scheuren, afritsen

rijve

rijf, relikwieënkast

rilde

reel: slank, rijzig

rinsch

rijns: zuurachtig

roet

vet

roken

geuren
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ronde

ron, ovt. van rinnen (lopen)

rote, root

rij

ruizlen

ruizelen: ruisen, ritselen (en het hiervan
afgeleide adjectief)

rul

los, weinig samenhangend

rusch

rus: grasveld, graszode; ook riet (biezen)

sa(e)bel

(herald.) zwarte kleur

samaar

lang, ruim kleed, tabbaard

sargassen

(Fr. sargasse) soort zeewier

schaarde

scherf van aardewerk, steen; kerf of breuk
in het scherp van een snijdend voorwerp

schal(le)m

schakel, ketting

schampig

glibberig, glad

schartig

krabbend, schrammend (van schart:
schram)

schemel

schemer(te)

schemelen

schemeren, flikkerend glanzen (van licht)

schinde

boombast, schors

schonk(en)

lichaamsdeel waarin zich een grof been
of bot bevindt

schonkig

met grove beenderen, met zwaar
beendergestel

schoren

ondersteunen, stutten

schraven

schrapen, krassend geluid maken

schrijven

ook: neerzetten (van staf)

schromp(e)l(e)

schrompelig, rimpelig door
samentrekking, gerimpeld; vermoeid

schuint

schuinte

schulp

schelp

sinopel

(herald.) smaragd-groen

smoden

morsige (van smoor)

smoor

damp

snirs

sissend

solfer

zwavel
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sorbe

drank uit de sorbus (lijsterbes)

spaarzelen

frequentatief van spaarsen: verstrooien,
verspreiden; besproeien; (op)spatten

sparklen

(Eng. to sparkle) glinsteren, vonken
schieten; sparkling: glinstering

speerzlen

zie spaarzelen

spergel

wilde asperge

spie

spion

spon-gat

het vulgat (in een vat) dat met een spon
(houten stop) wordt gesloten
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spouwen

spuwen

steern

(cf. Eng. stern) achterste, staart

stieren

(be)sturen

straf

sterk, fel

streuv(e)ling

het streuvelen: overeind staan, ruig of
verward zijn

struweel

heesterbosje, struikgewas

tampen

zo luiden, dat de klepel aan een kant slaat
(van een klok), eentonig kleppen

tanig

vaalgeel, bruingeel

te(e)nen

van tenen, dun rijshout gemaakt

te leure

stond te leure: was teleurgesteld

ten schoft

aan de schoudertoppen

tewege

teweeg (zijn): op het punt staan om

tiegen

tijgen (Mnl. tiën): zich begeven, trekken,
gaan

tin(ne)

het hoogste gedeelte, de top, bovenrand
van een gebouw

toren

toorn

torten/terten

trappen, stappen

torve

(Fr. torve) woest, grimmig, dreigend (van
blik)

twinter

(uit tweewinters) een paard of rund van
twee winters

vei(e)

zeer vruchtbaar, vet (van grond)

veil

klimop

veinzen

nagloeien

verbakelen

verbranden

vernesteld

verward, met nestels (knopen)

verraschen

versnellen

verscherveld

verscherfd, tot scherven gemaakt

verzijp

vergiet

vitse

wikke, plant van de vlinderbloemfamilie

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

vleêren

vleugels

vleiïg

vleierig

vliemen

vlijmscherp priemen

vlij(e)

vlijende, rustig neerleggende (vlije rust)

vunzen

gloeien

waar'ge

(Mnl.) warig: waarachtig, oprecht

wâ(de)

wade, gewaad

wadilt

(niet geïdentificeerd) zie Annotaties

wak

wak mijn lippen: mijn wakke (vochtige)
lippen

wan

platte mand gebruikt om kaf van koren
te schudden
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wanken

wankelen

waren

rondgaan, dwalen; hoeden, beschermen;
verzekeren

wassen

groeien, toenemen

welk(e)

deeswelke roze: deze verwelkte roos

wepel

leeg

weven

(vaak gebruikt in betekenis van) deinen

wiggen

een wig drijven

wijl

(cf. Eng. while) poos, enig tijdsverloop

wijlen

verwijlen, verpozen, vertoeven

woef

ovt. van weven

woên

woeden: hartstocht, drift

won(ne)

vreugde

wonnig

vreugdevol

zaalw

zaluw: vuilgeel

zate

grondslag waarop een dijk rust; steunvlak
(ook van stoel)

zavel

(Fr. sable) zand

zee-geweef

zee-gedein

zienlings

zienderogen, op goed waarneembare
wijze

zoef/zoel

zwoel

zoelen

omzoelen, aangenaam warm omringen

zoevig

zoevend, dof ruisend

zommen

zoemen

zommig

zoemend

zulle

drempel

zwelgen

slikken
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Ter begeleiding
Op 17 maart 1900 schrijft Karel van de Woestijne (1878-1929) vanuit zijn
geboortestad Gent aan zijn Nederlands-Antwerpse vriend, de musicusdichter Lode
Ontrop: ‘Ik heb weinig gedaan in den laatsten tijd; alleen eenige verzen gemaakt die
niet slecht zijn, geloof ik, maar waar nogal wat moet aan gewerkt worden./ En
langzamerhand maak ik mijn bundel verzen gereed, heel langzaam. Als ik klaar kom
tegen 't einde van den zomer zal dat goed zijn, denk ik. Dan zou hij kunnen van
winter verschijnen.’1 Tegelijk werkt hij aan een verhaal en aan de ‘dramatische
fragmenten’ uit ‘Kronos’, die zullen verschijnen in het Tweemaandelijksch tijdschrift
(uitgegeven door Albert Verwey en Lodewijk van Deyssel), evenals aan ‘eenige
gedichten, onder den titel van “het vader-huis” of misschien “Gebeden”.’ Een kleine
maand later, op 19 april 1900, vestigt Van de Woestijne zich samen met zijn Gentse
vriend, schilder-drukker Jules de Praetere in Sint-Martens-Latem, dan nog een rustig
dorp aan de Leie, even buiten de stad Gent, waar de beeldhouwer George Minne en
de schilder Valerius de Saedeleer reeds gevestigd zijn. Kort daarop neemt ook Karels
broer Gustave, schilder, zijn intrek in het Latemse huisje. Zij vormen de kern van
wat later de eerste Latemse schildersschool zal worden genoemd. De Praetere drukt
op zijn handpers de bundel Verzen van Herman Teirlinck, die nog in 1900 verschijnt.
Op 18 mei laat Van de Woestijne vanuit Latem aan Ontrop weten dat hij werkt aan
‘eene reeks nieuwe gedichten die in [z]ijn bundel verzen moeten, die dit jaar nog
verschijnen zal, en heeten moet: “Het Vader-huis”.’ De naam van een reeks gedichten
is in 1900 dus al de naam van de bundel geworden. Het bekende openingsgedicht
‘Wijding-sonnet ter Gedachtenisse en Eere mijns Vaders’ werd in juni 1900 aan
Ontrop toegestuurd met de mededeling dat hij een bijdrage heeft in Van nu en straks,
‘alléen, natuurlijk, omdat ze de aankondiging van mijn boekje zouden opnemen.’
De aankondiging werd inderdaad in Van nu en straks opgenomen, samen met drie
gedichten ‘Uit “Het vader-huis”’ (juli 1900), maar de bundel zelf zou, met een
vertraging die onder meer te wijten is aan een breuk in de vriendschappelijke relatie
met De Praetere, uiteindelijk pas in de zomer van 1903 verschijnen. Op dat moment
heeft de dichter al de samenstelling van zijn tweede bundel vastgelegd.
Van alle zesendertig gedichten die Het vader-huis telt zijn voorpublica-
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ties bekend: tien ervan zijn reeds gepubliceerd vóór de Latemse periode, vierentwintig
zijn in de periode 1900-1902 ontstaan, twee werden in Latem voltooid. Van de
Woestijne zelf heeft er herhaalde keren de nadruk op gelegd dat zijn lyriek
autobiografisch van aard is en hij heeft de opeenvolgende bundels steeds weer
verbonden met specifieke fasen in zijn leven en ontwikkeling. ‘Een
gelegenheids-dichter van eigen avonturen’, noemde hij zichzelf en hij stelde zijn
eerste bundel voor als het eerste deel van een lyrische autobiografie. In een vaak
geciteerde brief uit 1903 typeerde hij de debuutbundel als ‘het boek van mijn poëtische
ontroeringen, toen ik nog onder het ouderlijk dak woonde’.2 En aan Ontrop had hij
op 30 november 1899, lang vóór de bundel vorm en inhoud had gekregen, geschreven
dat hij zich ermee wilde haasten: ‘Dat bundeltje zal voor mij het verleden zijn, zie
je, dat ik van mij zal geschud hebben.’
Het zijn getuigenissen die er steeds weer hebben toe geleid dat Van de Woestijnes
lyriek biografisch wordt gelezen en geïnterpreteerd. Toch is het ook duidelijk dat
Van de Woestijne niet op de lijn zit van de romantisch-expressieve, individualistische
poëtica van een Tachtiger als Willem Kloos. Voor hem is het gedicht niet de
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. De weergave van
zijn werkelijkheidsbeleving is nooit louter uiterlijk-sensitivistisch maar steeds het
resultaat van een innerlijk bezinkingsproces, waardoor hij meer verwant is met een
op den duur meer geestelijk gericht dichter als Albert Verwey dan met Kloos, hoezeer
Verwey zelf deze verwantschap wenste te nuanceren zoals hierna nog zal blijken.
De directe belijdenislyriek wordt bij Van de Woestijne vanaf het begin ook begeleid
door ‘interludische’ of epische poëzie waarin de eigen ervaringswereld wordt
geprojecteerd in ‘symbolische’ figuren. In een veel geciteerd interview dat hij had
in 1908 met André de Ridder, heeft hij het dan ook over een ‘symbolistische
autobiografie’.3 De inderdaad hyperindividualistische, subjectieve levenservaring,
de zeer persoonlijke stemming en ontroering die uit de gedichten spreekt, is voor
Van de Woestijne steeds weer het vertrekpunt om door te dringen tot ‘het Leven’,
geschreven met grote L, zoals in de eigentijdse, toonaangevende poëtica van de Van
Nu en Straksers waartoe hij behoorde.
Als jonge dichter was Van de Woestijne zich al heel vroeg bewust van zijn
‘dichterlijk programma’. Hij heeft het vastgelegd in talrijke poëticale opstellen, vooral
in het tijdschrift Vlaanderen, maar het komt ook tot uitdrukking in de constructieve
wil die reeds in zijn eerste bundel aangewezen kan worden en die steeds
nadrukkelijker naar voren komt in de compositie van zijn latere bundels. Het
vader-huis vertoont al een voorkeur voor een indeling in drie groepen die worden
afgescheiden door ‘tussenzangen’ of dialooggedichten, die als ‘scharnieren’ in de
macrostructuur verschijnen.
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De ordening van de gedichten is niet willekeurig, ze heeft steeds een verklarende
werking doordat ze samenhangen, met parallellen en contrasten, aanbrengt. Dat het
niet gaat om een geheel van losse stemmingsgedichten blijkt ook zeer duidelijk uit
het feit dat Van de Woestijne vóór de definitieve samenstelling van de bundel heeft
geëxperimenteerd met wisselende groeperingen en verbindingsmogelijkheden van
zijn gedichten, een gewoonte die hij heel zijn dichterlijke carrière lang heeft
volgehouden en die heeft geleid tot de meestal zeer doorwrochte, naar symmetrie
zoekende structuur van bijna al zijn bundels. Het is weliswaar duidelijk dat de
afzonderlijke gedichten een concrete autobiografische oorsprong hebben: zo is bekend
dat de cyclus ‘Verzen aan eene vrouw’ in Het vader-huis is geïnspireerd door
verschillende vrouwen (die in de uitgebreide Van de Woestijnestudie nauwkeurig
werden geïdentificeerd),4 maar toch is het goed te beseffen dat de betekenis die ze
toebedeeld krijgen in het zorgvuldig doordachte poëtische programma van de dichter
veel breder is dan die van hun ontstaanscontext.
Een puur biografische of chronologische interpretatie van de gedichten gaat dus
voorbij aan de compositorische bedoelingen of bekommernissen die vanaf het begin
in Van de Woestijnes poëzie aanwezig waren en die steeds in functie stonden van
een ‘hoger’ doel. De reeksen en afdelingen in de bundel, die vaak sterk afwijken van
de samenhangen in de voorpublicaties, maken het mogelijk de zelfstandige gedichten
zowel in contrast als in verband met andere te lezen. Die contrasten en verbanden
brengen de thematische spanningen aan die zo kenmerkend zijn voor het oeuvre van
Van de Woestijne. Zo worden in de eerste groep in Het vader-huis, bestaande uit de
reeks ‘Verzen eener liefde’ en ‘Verzen eener ziekte’, twee thema's met elkaar
gecontrasteerd: levensmoeheid en doodsverlangen worden contrapuntisch aan liefde
gekoppeld. Opvallend daarbij is dat zowel levensmoeheid en doodsverlangen alsook
liefde zeer genuanceerde invullingen krijgen: liefde wordt bijvoorbeeld al vanaf het
begin verbonden met vrees, schroom, moeheid, het zich ‘vreemd’ voelen en andere,
typisch ‘decadente’ fin-de-sièclemotieven. Op die manier ontstaat een bijzonder
ingewikkeld en dubbelzinnig motievencomplex, dat niet alleen Van de Woestijnes
lyriek maar ook zijn proza kenmerkt. Nog op een andere manier lijkt de eerste bundel
al een voorschot te nemen op de latere ontwikkeling van de dichter. In de derde
afdeling van de bundel, bestaande uit de reeks ‘Zeven gebeden’, wordt het eerder al
uitgesproken verlangen naar God of naar een transcendente, ‘eeuwige’ werkelijkheid,
in expliciete gebeden verwoord. Zo is in Het vader-huis al een dimensie aanwezig
die de dominante zal worden in de thematiek van de laatste twee bundels, God aan
zee en Het berg-meer. Zelfs de ‘afgrenzingen’ van de reeksen of afdelingen, die
steeds worden aangegeven door epische of ‘interludische’ gedichten, blijken een
werkwijze te zijn die in
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de volgende bundels wordt aangehouden. Het ‘interludische’ was voor Van de
Woestijne, letterlijk, een tussenspel, een adempauze, tussen de ‘symbolistische
autobiografie’ van de lyrische poëzie in, maar is later ook uitgegroeid tot een
zelfstandig genre.
Op 7 augustus 1903 schrijft Van de Woestijne in zijn Dagboek 1903-1905: ‘Thans
staat het samenstel van “den B.d.V. en d. Vr.” vast./ Deel I: de gang naar de liefde.
[Deel] II: 't geluk om de liefde./ [Deel] III: 't décor der liefde./ Deel I zal wel bijna
gansch af zijn; d. II gedeeltelijk. Voor d. III zijn drie of vier gedichten goed.’5 De titel
van de tweede bundel, De boom-gaard der vogelen en der vruchten, werd gekozen
door zijn verloofde Mariette van Hende en is geïnspireerd door het bucolische Latemse
landschap dat door Van de Woestijne ook werd geëvoceerd in de Laethemsche brieven
over de lente aan Adolf Herckenrath (1902). Van de Woestijne werkte al in 1902
aan de nieuwe bundel en over de titel bleef hij nog lang aarzelen. Op 30 augustus
1903 noteert hij in hetzelfde Dagboek 1903-1905: ‘Ik geloof dat ik den “Boomgaard”
van titel veranderen ga. Iets als “De stille stoet”, of iets met “Tocht”, of “Gang” in.
Die titel van “Boomgaard etc” heeft iets te definitief.’ Het is bij die ‘definitieve’
boomgaard gebleven en ook het geliefde compositieprincipe in drie delen werd
gehandhaafd. Wel werden de benamingen van de drie onderdelen, varianten op de
liefde in deze verlovingstijd, nog ingrijpend gewijzigd (in I. Ernstige liederen, II.
Stille zangen en III. Zes idyllische gedichten - het expliciete begrip ‘liefde’ werd uit
de titels geweerd) en werden deze groepen opnieuw omringd (of afgescheiden) door
‘losse’ epische gedichten. Dat ook deze gedichten niet lineair chronologisch bij elkaar
kwamen te staan blijkt onder meer uit ‘Vlaanderen, o welig huis waar we zijn als
genooden’, dat de derde groep (‘Zes idyllische gedichten’) inleidt: het gedicht is
ontstaan in 1899 en werd zowel in 1899 als in 1900 voorgepubliceerd in een ander
verband en in sterk gewijzigde vorm. Opmerkelijk is ook dat in het uit de titels
geweerde maar alom aanwezige thema van de liefde - zo prominent in deze jaren
van verloving en huwelijk - behalve vertrouwen, overgave en geluk toch ook weer
levensangst doorklinkt en dat het lyrische ik in zichzelf verdiept blijft. Deze gedichten
drukken een tweestrijd uit en een angst om de grenzen van het eigen ik te doorbreken.
De grondvorm van de gedichten is dan ook de tweespraak, de dialoog. Zelfs in het
huwelijksgedicht ‘Epithalaam’ is de dialoog een belijdenis van twijfel en
‘tweezaamheid’. In ‘De jongste sater’ neemt de eenzelvigheid zelfs de vorm aan van
een volstrekt, zelfvergodend individualisme. Deze zelfbelijdenis werd door de jonge
expressionist Marnix Gijsen, in een opstel dat hij in 1920 aan Van de Woestijne
wijdde, een ‘ode aan de neurasthenie’ genoemd.6
De boom-gaard der vogelen en der vruchten werd door Van de Woes-
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tijne zelf omschreven als ‘het boek zijner verloving, van zijn verblijf te St. Martens
Latem en van de eerste huwelijkstijd’. De bundel is niet afzonderlijk verschenen,
maar werd onder de titel Verzen gepubliceerd bij de Nederlandse uitgever C.A.J. van
Dishoeck, samen met een herdruk van Het vaderhuis en met een keuze uit de
‘Vroegere gedichten’ uit de jaren 1895 en 1896 die geen plaats hadden gekregen in
de compositie van de eerste bundel (en die nog uitgebreid zal worden bij een herdruk
van Verzen in 1914). Verzen werd al op 15 maart 1904 aangeboden aan Van Dishoeck,
en opnieuw op 26 november.7 Ten gevolge van de onderhandelingen met J. de
Praetere, die Het vader-huis op zijn handpers had gedrukt en de losse vellen aan de
Amsterdamse uitgever L.J. Veen had toevertrouwd, maar ook omdat de dichter zelf
nog aan enkele gedichten bleef werken, zou de bundel Verzen, met De boom-gaard
der vogelen en der vruchten voorafgegaan door het opdrachtgedicht ‘Aan mijne
vrouw’, pas half oktober 1905 verschijnen. Opmerkelijk is dat de dichter ook aan
Veen,8 in een brief van 16 maart 1904 (één dag na de aanbieding aan Van Dishoeck!),
had gevraagd of deze ‘geneigd’ zou zijn de nieuwe bundel uit te geven. Recent
archiefonderzoek heeft ook nog aan het licht gebracht dat Van de Woestijne met het
oog op de ‘snelle’ uitgave van de omvangrijke bundel niet alleen met Van Dishoeck,
maar ook met Van Looy onderhandelde (via Herckenrath) en zelfs met Versluys (via
Verwey). Uit de correspondentie met Veen blijkt verder dat hij zorgvuldige afspraken
maakte in verband met de overname van de resterende exemplaren van Het vader-huis.
De brieven aan Herckenrath9 laten ook zien dat de titels van de afdelingen in de
zomer van 1904 werden gewijzigd en dat ook nog heel wat werd geschoven in de
compositie van de bundel. In de brieven aan Verwey10 komt Van de Woestijne dan
weer op een andere, maar hem evenzeer typerende manier tevoorschijn. Op 14
september 1904 deelt hij mee dat hij zijn bundel Verzen ‘tegen kerstdag’ uitgegeven
wilde zien en hij vraagt Verwey of deze denkt dat ‘zijn’ uitgever Versluys bereid
zou zijn ‘dit boek’ ‘gansch gedrukt en ingebonden over te nemen tegen eene globale
som, die zou berekend zijn op hetgeen míj druk- en bindwerk kosten.’ Het is een
handelwijze die bij het uitgeven weliswaar niet de gewone is, beseft de dichter, maar
hij ‘zou ze verkiezen, omdat ik dan zelf, die eenigzins “van den stiel” ben, het
materiëele van het boek zou kunnen verzorgen, dat het stroke met wat ik er me van
voor-stel.’ Bij de vraag hoort nog een beroep op de welwillendheid van Verwey, die
in geval van overname door Versluys, de uitgever misschien wel zou willen inlichten
over ‘de waarde van het werk, literair gesproken’: Verwey heeft immers Het vaderhuis
‘zoo toegevend besproken’. Het plan komt opnieuw, en nu in zeer concrete vorm
gegoten, ter sprake in een brief van 7 november 1904, waaruit ook blijkt dat Verwey,
die in de tussenliggende tijd in Vlaanderen is geweest
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(in Avelgem, bij Streuvels), het ontwerp inderdaad heeft voorgelegd aan Versluys.
Verweys bemoeiingen bij zijn Amsterdamse uitgever zijn echter op niets uitgelopen.
Op 1 december 1904 laat Van de Woestijne aan Verwey weten dat Versluys hem
een brief stuurde met voorwaarden die hij niet kan aanvaarden: de uitgever kan niet
meer dan honderd exemplaren voor zijn rekening nemen, wat voor de dichter betekent
dat hij te veel zou moeten voorschieten voor de drukkosten. Het is dan toch Van
Dishoeck geworden die het boek Verzen zou drukken. Niet alleen de hectische
plannenmakerij, maar ook de grote betrokkenheid van Van de Woestijne bij de
materiële vormgeving van zijn bundels, zullen zijn carrière als schrijver begeleiden.
Ook de derde bundel, De gulden schaduw, met een dubbele opdracht aan Prosper
van Langendonck en aan Emile Verhaeren, heeft een lange en complexe
wordingsgeschiedenis die veel zegt over de werkwijze van de dichter. Op 21 augustus
1905, nauwelijks een maand nadat hij ‘De dubbele nachtegaal’ voor De boom-gaard
heeft afgewerkt, schrijft Karel van de Woestijne aan Emmanuel de Bom:11. ‘Ik loop
zwaar van een nieuwen bundel gedichten. 't Is nog maar de eerste maand dat ik hem
“ontvangen” heb, en ik geloof dat het zou kunnen verergeren. 't En is niets in zijn
eigen; maar wat ik zweeten zal om het er uit te krijgen! 't Is te eenvoudig, ziet-de! 't
Is alleen “Een jaar”, d.is: ik zelf, een heel jaar lang, een jaar dat zou meê tellen (ik
mag daar-van meê spreken), met al het uiterlijke en al het innerlijke.’
Ook hier weer blijkt dat Van de Woestijne steeds vol plannen zat en steeds heel
ver vooruitblikte in de toekomst. De nieuwe bundel, waarvan al sprake was in 1905,
zal het eerste deel blijken te worden van de bundel die in juni 1910 onder de titel De
gulden schaduw bij C.A.J. van Dishoeck verschijnt. In die vijf jaren werden tal van
groeifasen doorlopen waarbij de dichter herhaaldelijk beloofde het bijna ‘geheele
handschrift’ aan zijn uitgever toe te sturen. In diezelfde periode bood hij Van Dishoeck
ook een bundel proza aan, Janus met het dubbele voor-hoofd (verschenen in 1908),
waarvan de verhalen helemaal niet volgens belofte, met heel veel vertragingen en
aarzelingen werden opgestuurd. Van Dishoeck bleek over heel wat geduld en goede
wil te beschikken. De inhoud, én de titel van De gulden schaduw lagen eind 1907 al
vast en werden aangeboden als ‘deel II der verzen van Karel van de Woestijne’. Ook
in de uiterlijke vormgeving moest de nieuwe bundel inderdaad het vervolg zijn op
de eerste bundel Verzen uit 1905. En opnieuw had hij een driedeling op het oog met
twee reeksen (‘De Rei der Maanden’ en ‘Het Huis van den Dichter’), gevolgd door
een afdeling ‘Poëmata’.
In het contract met de uitgever wordt de bundel ‘in volle eigendom afgestaan’,
maar er werd een ‘eenmalig honorarium’ van 400 fr. bedongen. Ondanks de problemen
met Janus - de dichter geeft zelf toe dat hij in ver-
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band hiermee ‘wat nukkig’ heeft gehandeld - heeft Van Dishoeck het honorarium al
in maart/april 1908 uitbetaald, maar eind augustus ontbreken van het boek nog ‘enkele
bladzijden (die de verschillende deelen moeten verbinden)’ en blijken grote delen
eerst nog te moeten verschijnen in diverse tijdschriften. Aan Ontrop schrijft Van de
Woestijne in januari 1909: ‘Intusschen zijn de Hollandsche tijdschriften opgepropt
met werk van mij.’ Uit de correspondentie blijkt duidelijk dat Van de Woestijne niet
alleen zorgvuldig en langdurig componeerde aan zijn bundels, waarbij de thematische
samenhang steeds belangrijker blijkt te zijn dan de chronologie van de gedichten,
maar dat hij ook grote zorg besteedde aan de voorpublicaties van zijn gedichten, die
vaak in verschillende combinaties (en dus twee, zelfs drie keer) verschenen in
tijdschriften. Een niet onbelangrijke factor is overigens het honorarium dat hij voor
die voorpublicaties kreeg: een kwestie die een centraal en continu aandachtspunt
vormt in vrijwel alle brieven aan zijn uitgevers en aan tijdschriftredacteuren.
Kenmerkend voor de zoekende, maar van een sterke vormwil getuigende werkwijze
van Van de Woestijne is het ontstaan van de reeks ‘De rei der maanden’, zoals gezegd
aanvankelijk geconcipieerd als een volledige bundel (‘een jaar’). In een brief van
half september 1906, meer dan een jaar nadat het concept was ‘ontvangen’, schrijft
hij aan Van Dishoeck: ‘Ik heb een ontwerp, dat ik U, zonder meer, onderwerp; 't is
waarschijnlijk onuitvoerbaar; misschien wel... nuchter van mijnentwegen. En toch
bied ik het u aan... Voor wat het waard is./ Ziehier. Ik heb een goed deel klaar van
wat ik noem: “de twaalf maanden”, d.i. een gedicht per maand. Een deel ervan hebt
ge in “Vlaanderen” kunnen lezen. - Nu heb ik gedacht: gij zoudt een “almanak”, een
“Jaarboek der ziel”, of zoo iets uitgeven: eenvoudig een kalender, vier dagen
(eenvoudig de datum) per bladzijde, en, vóor iedere maand geplaatst, een gedicht
van mij. Ik reken dat, in kwarto-formaat, dit een bundel - een kerstbundel - van een
150 bdz. zou zijn, met heel weinig drukkosten, en... een zeer schoone uitgave zou
uitmaken. Begrijpt ge me goed? Het zou iets zijn als volgt. Eerst: titel (Jaarboek voor
1907, of zoo iets, of dichterlijk: Jaarboek der ziel voor -). Daarna: Januari; mijn
Januari-gedicht; een lijst der dagen van Januari, vier per bdz. geplaatst, met na iederen
dag ruimte om er zijn indrukken of... zijne te betalen rekeningen op aan te teekenen.
- En zoo voort voor Februari, Maart, etc...’ Van de Woestijne denkt dat Van Dishoeck
dit voorstel ‘meer dan waarschijnlijk [...] idioot’ zal vinden maar biedt het aan als
idee voor een kerstgeschenk. Het is, voegt hij eraan toe, ‘een oud plan van De Praetere
en van mij’ en hij zal ook geen honorarium voor de gedichten vragen.
Het voorgestelde ‘Jaarboek der ziel’ is niet verschenen, maar het idee voor een
dergelijke ‘almanak’ is terug te vinden in de twaalfdelige reeks ‘De
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rei der maanden’. In september 1906, op het ogenblik dat hij zijn plan ontvouwt voor
Van Dishoeck, zijn nog maar drie van de gedichten van de maandenreeks verschenen,
in oktober volgt er nog één en de overige zijn in de loop van 1906 gepubliceerd als
onderdeel van verschillende reeksen: ‘Maanden’, ‘Verzen bij den aanvang der lente.
I. De maanden’, ‘De maanden van zomer en herfst’, ‘Zomerverzen’, ‘Liederen van
lente en herfst’ en ‘Zangen van herfst en winter’. Het vijfde gedicht, ‘Gij die ten
wagen weegt’, is zelfs twee keer, in twee verschillende reeksen (en tijdschriften)
voorgepubliceerd.
Van de Woestijnes architectonische bekommernis is bijzonder prominent in De
gulden schaduw en komt ook ter sprake in het hiervóór al genoemde interview met
André de Ridder, dat plaatshad in 1908. De dichter wijst niet alleen op de eenheid
van de (toen nog niet verschenen) bundel, maar brengt die ook in verband met zijn
vorig werk. Hij wijst op de drie onderdelen en gaat gedetailleerd in op de verdere
structurering van de tweede en de derde reeks. ‘Het huis van den dichter’ is
onderverdeeld in wat hij ‘drie onder-poëma's’ noemt: ‘a. De Vlakte en de Rivier,
waarmede ik Laethem bedoel; b. Het Woud, waarmede ik mijn tegenwoordig dorp
bedoel, in de nabijheid van 't oneindige Soniënbosch; c. De Zee, die ik bijna elken
zomer bezoek. We zullen dus, in dit tweede deel, als rechtstreeksch onderwerp
hebben: het gemoedsleven van den dichter, onder invloed van zijn huis, dat huis
genomen zijnde in al de beteekenissen van het woord, namelijk in zooverre gebouw,
dan in zooverre huisgezin, dan in zooverre den loop der seizoenen en omstandigheden.
In De Vlakte en de Rivier zult ge den weerklank vinden van mijn jonge, kalme leven
te Laethem: zuivere sensueele poëzie, zonder gedachtelijken achtergrond. In Het
Woud spreekt tot u de meer-mannelijke bezonkenheid van den dichter: het nadenken
na het gevoel, en de strijd. De Zee: alles in alles; dit gedeelte krijgt de algemeene,
philosophische beteekenis van de Zee zelve [...].’ Ook het derde deel omvat op zijn
beurt weer drie delen, hier als ‘Poëmata’ omschreven. Van de Woestijne noemt ze
verder ‘symbolistische gedichten, omdat ze, onder mythischen vorm, persoonlijke
gevoelens uitdrukken’ en gaat van deze karakteristiek dan uit om het geheel van zijn
poëtisch werk te omschrijven als ‘een symbolistische autobiografie’, en dit ‘met al
de tusschenspelen die men bedenken kan’. De episch-verhalende of interludische
gedichten, die in Het vader-huis nog als ‘tussenzangen’ de verschillende onderdelen
van de bundel verbonden, werden in De gulden schaduw dus als een aparte reeks
afgezonderd in het geheel van de bundel, waarin ze nog geïntegreerd zijn. Vanaf
1912 werden de epische gedichten die ‘onder mythische vorm persoonlijke gevoelens
uitdrukken’ definitief als interludiën afzonderlijk gebundeld. Die overgang moet
wellicht kort na 1910 worden gesitueerd. Bij de publicatie
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van de verzameld-werkeditie Werken II (1928) onder toezicht van de dichter, werden
de epische ‘Poëmata’ uit de bundel De gulden schaduw gelicht, met de nadrukkelijke
mededeling dat ze werden verschoven ‘naar een verder deel’ van deze editie. De
epische poëzie is in de reeks Werken echter niet meer verschenen, maar het was wel
degelijk Van de Woestijnes bedoeling de ‘Poëmata’ een nieuwe bestemming te geven.
In een brief van 10 november 1927, waarin de verzameleditie Werken voor het eerst
ter sprake komt, schrijft hij aan Van Dishoeck: ‘zou het oogenblik niet gunstig zijn
voor een herdruk van al mijne door U uitgegeven dichtbundels, naar een nieuwe
classificatie? Twee boeken: één Lyriek (Verzen + Gulden Schaduw, zonder dan de
“Poëmata”) één Epiek (Poëmata + de 2 bundels Interludiën).’ De editie Werken werd
in 1928 nog begroot op zes, eventueel zelfs zeven delen (inclusief de epiek, het proza
en de kritiek) en zou in deel III de epiek bundelen. Dit derde en de verder geplande
delen zijn niet meer verschenen doordat de dichter in 1929 is overleden.
Eind 1911 verscheen bij Van Dishoeck Kunst en geest in Vlaanderen, een bundel
met de kritische opstellen over schilders en dichters die Van de Woestijne in Elsevier's
geïllustreerd maandschrift had gepubliceerd. In 1912 bracht zijn uitgever ook
Interludiën uit, de eerste van drie bundels epische poëzie (waarover meer hierna).
Intussen was bij de dichter het plan ontstaan voor een grote compositie, oorspronkelijk
van vier dichtbundels. Op 9 juli 1911 noteerde Van de Woestijne op een klein velletje
papier een schema voor een reeks bundels die de algemene titel Het licht der kimmen
kreeg; op 17 juli 1913 bewerkte hij het schema op datzelfde velletje, waarbij als titel
van de eerste bundel Het gelaat des dichters opdook. De constructie zou, bijna achttien
jaar later, voltooid worden als een trilogie onder de algemene titel Wiekslag om de
kim, een titel die overigens alleen werd vastgelegd in een notitieboekje van 1927.
De drie delen verschenen wel afzonderlijk tijdens het leven van de dichter: De
modderen man (1920), God aan zee (1926) en Het berg-meer (1928). In de definitieve
versie van het drieluik, waarvan de eerste integrale uitgave pas verscheen in 1942,
dertien jaar na de dood van de dichter, wordt het eerste deel, De modderen man,
voorafgegaan of ingeleid door het lange gedicht Het menschelijk brood, dat
afzonderlijk verscheen in 1926. De groei van dit grootse plan toont niet alleen aan
dat Van de Woestijne een ‘bouwer’ was, maar bevestigt ook dat veel van zijn plannen
onuitgevoerd bleven of onderweg sterk gewijzigd werden. Duidelijk is ook dat hij
in de tweede helft van zijn schrijverschap meer dan ooit vooruitliep op zijn
ontwikkeling en op die manier ook de gedichten afdwong aan zichzelf. De
opeenvolgende schema's werden opgesteld zónder dat er al sprake was van de
gedichten: de constructie en de ordening gingen vooraf aan de poëzie zelf. Zelfs ging
de dichter zover een bundel aan te
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bieden aan zijn uitgever én aan de boekhandel zonder dat die voltooid was. Op 24
februari 1913 deelde Van de Woestijne aan Van Dishoeck mee dat hij ‘tot plicht’
had de reeks gedichten Het gelaat des dichters, die een onderdeel zal vormen van
Het licht der kimmen, afzonderlijk uit te geven omdat hij wilde meedingen met
‘minstens twee werken’ (een bundel proza en bedoelde verzen) voor de August
Beernaert-prijs van de Koninklijke Vlaamsche Academie, die 1000 frank bedroeg.
Van Dishoeck liet twee aanbiedingsexemplaren maken voor de boekhandel: twee
vellen werden in proef gedrukt. Maar het plan werd alsmaar uitgesteld. Het komt
nog ter sprake in de correspondentie met Van Dishoeck in 1915 en in 1918 (‘Hij is
klaar, maar ik hou hem nog graag wat onder mij’), maar ging uiteindelijk niet door.
De editeur van de historisch-kritische uitgave van Wiekslag om de kim, Leo Jansen,
heeft de verschillende fasen van het ontstaan van de trilogie gereconstrueerd en heeft
ook aangetoond dat er belangrijke verschuivingen zijn geweest in de plannen die
ook wijzen op een ontwikkeling bij de dichter.12. Tot dusver werd in de Van de
Woestijnestudie (vooral door P. Minderaa en M. Rutten) aangenomen dat het plan
voor Het gelaat des dichters werd uitgesteld en ten slotte afgesteld in samenhang
met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Met Jansen - dat is: op grond van de
bestudering van het tekstgenetische materiaal - mag nu worden aangenomen dat de
dichter omstreeks het begin van 1913 al een overgangsfase heeft meegemaakt waarna
hij een nieuw pad is ingeslagen. De nieuwe bundel poëzie, nu geheten De modderen
man, verscheen pas na de oorlog, in 1920. De gedichten uit Het gelaat des dichters
die in De modderen man terecht zijn gekomen, zijn slechts een selectie uit de
gedichten die dateren uit een voorbije fase van het dichterschap. De precieze
verhouding tussen beide moet overigens nog ten gronde worden bestudeerd. Na de
feitelijke reconstructie en eerste suggesties voor de duiding door Leo Jansen kan nog
nader en uitvoeriger worden gekeken naar waar de inhoudelijke verschillen liggen.
Wel is duidelijk dat Van de Woestijne na het overgangsjaar 1913 een tijdlang minder
productief is geweest als dichter en dat de oorlog zijn creativiteit meer dan een jaar
heeft verlamd. Aan Van Dishoeck schrijft hij op 15 oktober 1915: ‘Gij hebt misschien
al gedacht dat ik dood was, - literair althans. [...] Zóóver is het dus nog niet gekomen.
Al heeft het twaalf maand geduurd, vóor ik weêr aan “scheppend” werk kon denken.’
Toen hij uiteindelijk tot de literatuur terugkeerde - wat hij als een redding heeft
ervaren - is bij hem een persoonlijke zoektocht begonnen naar de godservaring. Het
goddelijke principe wordt in zijn late werk uitgedrukt in sublimerende beelden rond
‘het Al’, of ‘de IJlte’. De aanvankelijke, sterk zintuiglijke stemmingslyriek,
kenmerkend voor de vroegste lyriek van Het vader-huis, heeft dan plaats gemaakt
voor een meer transcendentale lyriek, voor een symbolisme dat via
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abstracte beelden toegang zoekt tot de aanraking van en de overgave aan god. Het
‘onder zich houden’ en het uitstellen van de bundel als gevolg van deze ontwikkeling,
heeft overigens ook geleid tot wrijvingen en tot een lange breuk met zijn uitgever.
De modderen man verscheen niet bij Van Dishoeck maar werd een uitgave van Het
Roode Zeil te Brussel en de daaropvolgende bundels werden verzorgd door diverse
uitgevers, onder wie A.A.M. Stols. Pas in 1928 werd het contact met Van Dishoeck
hersteld, voor de verzameleditie van de lyriek (Werken I en II) en voor de opstellen
over plastische kunst (De schroeflijn I en II).
De modderen man is in veel opzichten een overgangsbundel. Hij bevat gedichten
die door Van de Woestijne tussen 1909 en 1915 werden gedateerd maar vormt tegelijk
het eerste deel van de trilogie Wiekslag om de kim en leidt dus de laatste fase van
het gehele werk in. De lyriek van de eerste periode, met Het vader-huis, De
boom-gaard der vogelen en der vruchten en De gulden schaduw, staat dan als
overwegend ‘sensualistisch’ en receptief tegenover de meer spiritualistische en
transcenderende lyriek van het drieluik. Dit is evenwel een zeer globale indeling,
waarbij uiteraard vele nuances moeten worden aangebracht. Zo bevat De gulden
schaduw nog stemmingsgedichten vol Verlainiaanse weemoed en levensmoeheid
maar vertoont hij ook tekenen zowel van ontwakende mystieke beschouwing als van
beredeneerde levensaanvaarding. Maar het is wel zo dat over het geheel genomen
de inhoudelijke overgang van een zintuiglijke of atmosferische bepaaldheid naar een
steeds verder gaande abstrahering of vergeestelijking, aanwezig is in het gehele
oeuvre van Van de Woestijne, óók in het verhalende proza.
In de lyrische poëzie beantwoordt aan deze thematische ontwikkeling een
opvallende formele verandering. Het ‘vroege’ vers van Van de Woestijne heeft een
zwaar, ‘moe’ en slepend ritme en vertoont lange muzikale zinnen die zich ver over
de verseindes heen ontwikkelen. Het etaleert ook, vaak in brede alexandrijnen, een
rijke tot barokke, overdadige taal- en klankrijkdom, zoals in de bekende
openingsverzen van de ‘Voor-zang’ uit Het vaderhuis:
Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren,
was stil, daar 't in de schaduwing der tuinen lag
en in de stilte van de rust-gewelfde blaêren.

Of de beschrijving van een bronstig paard in de aanhef van ‘Zegen der zee’ uit De
gulden schaduw:
Zwart; zijne flanken paars in 't laat gelaai aan 't lichten;
een vlugge draad van goud die reist ten rugge-rand;
uit loenschende oogen, nek gebogen, norsche schichten;
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zijn mane een donkre vlam die tegen hemel brandt;
het kreeglig jucht der huid die huivert, tucht-doorschoten;
geril-doorreên de rechte zuile van zijn staart;
zó, klaverende hoef en daevrende achter-pooten,
staat, steigrend tegen zee gekant, een bronstig paard.

De ‘latere’ verzen zijn soberder, kaler, geserreerder en vaak ook veel korter. Sommige
gedichten in God aan zee en Het berg-meer hebben een naakte en directe zegging
die een vergelijking oproept met de bij de spreektaal aanleunende poëzie van Willem
Elsschot en Richard Minne, zoals deze strofe uit God aan zee:
'k Zit met mijn lamme beenen
in de assche van een stervend vuur.
Ik bid; mijn vrienden weenen;
en 't hangt mijn keel uit op den duur.
Zal ik mij dan vervelen
met langer Job te spelen?
De schoonste lol, de liefste lol
Maakt op den einde dol.

Zeer modern doen ook de zogenaamde matrozenliederen aan uit de afdeling ‘De
modder-haven’ in Het berg-meer: ‘Zou'n wij geen glaasken mogen drinken?’, ‘De
meiskens uit de taveernen’ en ‘Naar Oost-land willen wij varen’, of nog de ‘harde’,
‘naakte’ belijdenis van ‘Ik ben de hazel-noot’ of ‘'k Heb mij verlaten aan de druif en
aan de roos’ in dezelfde bundel.
Maar anders dan de verzen van Elsschot en Minne zijn de late gedichten van Van
de Woestijne soms hortend en blijven ze, door hun godzoekende aspiraties, voor vele
lezers inhoudelijk moeilijk toegankelijk. Voor de moderne lezer vormt overigens
ook de Baudelairiaanse gespletenheid tussen het lichamelijke en het geestelijke, een
grondtegenstelling die het geheel van Van de Woestijnes werk karakteriseert, een
bevreemdend dilemma.13. Het conflict wordt op een schrijnend-directe manier
vormgegeven in het Bijbelse beeld van de ‘modderen’ man, dat is de ‘zondige’ man,
verduidelijkt door het aan Genesis VI: 12 ontleende motto: ‘omnis quippe caro
corruperat viam suam’ (in de Statenvertaling: ‘(Toen zag God de aarde, en zie, zij
was verdorven;) want al het vlees had zijnen weg verdorven’).Ten gevolge van de
Bijbelse, absolute disharmonie tussen geest en zinnen wordt de lichamelijke,
zintuiglijke beleving als zondig ervaren door wie naar vergeestelijking en ascese
streeft. Die gespletenheid, bij de aanvankelijk bij uitstek lichamelijke, atmosferisch
bepaalde dichter, heeft de dichter schrijnende verzen in de pen gegeven waarin het
lyrische ik de vrouw vanuit zijn zondebesef rechtstreeks
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verdoemt omdat zij een symbool is van het louter natuurlijke. Reeds in de vroege
gedichten is dit besef aanwezig in de allesdoordringende gevoelsdubbelzinnigheid:
liefde wordt ‘bang’ ervaren, pijn en lijden worden met vreugde geassocieerd. In De
modderen man krijgt de decadente gespletenheid een orgelpunt in het lange, tragische
‘Wanneer ik sterven zal’, een gedicht vol haat en wrok dat door Van de Woestijnes
biograaf P. Minderaa ‘het meest tragische huwelijksvers onzer poëzie’ werd
genoemd.14. Het motief van de femme fatale was een wijd verspreide topos in de
decadente stroming van het fin de siècle maar lijkt in de poëtische verwoording van
Van de Woestijne wel heel sterk persoonlijk doorleefd, net zoals het Baudelairiaanse
motief van de zelfkwelling, het gevoelen ‘nooit genoeg te mogen lijden.’
De bundels Substrata (1924) en Het zatte hart (1926) staan enigszins buiten de
ontwikkeling van de lyrische autobiografie. Ze werden door Van de Woestijne niet
ondergebracht in een groter geheel en ook niet opgenomen in de verzamelde Werken.
Het zatte hart wordt beschouwd als een gelegenheidsbundel. Hij werd niet, zoals de
overige lyriek, opgebouwd volgens een vooropgesteld, weloverwogen of
‘doorgecomponeerd’ plan: hij verscheen als vijfentwintigste deel van de
Palladium-serie en werd voor die jubileumuitgave samengesteld met gedichten uit
verschillende perioden en zonder thematische samenhang of contrasterende
onderverdelingen. Er is alleen een ode aan het begin en aan het einde, wat dus toch
enige structuur geeft aan de bundel en het middendeel omvat twee, niet op elkaar
betrokken cycli: ‘De late Chariten’ (met vijf gedichten die dateren uit verschillende
jaren en oorspronkelijk niet als geheel werden opgezet) en ‘Verzen aan zee en in een
tuin’ (met vijf gedichten die wél een duidelijke samenhang vertonen). Tot die laatste
cyclus behoren enkele van de meest bekend geworden gedichten van Van de
Woestijne, zoals het klassieke ‘o Late dag, gij smaakt naar water en naar rozen’. De
titel van de bundel kan in verband gebracht worden met de beeldspraak die
kenmerkend is voor de lyriek van vóór de jaren '20: ‘zat’ staat voor (over)verzadigd
en kan zowel berusting als levensmoeheid uitdrukken, maar in de ontwikkeling van
de dichter markeert hij geen afzonderlijke fase. Het concept van Substrata valt
helemaal buiten de ‘gewone’ lyriek van Van de Woestijne. De bundel omvat een
geheel van ‘kernen’ van poëzie, door Van de Woestijne aanvankelijk ook ‘Epigramma’
en ‘Concreta’ genoemd en verder nog omschreven als ‘zeer gecondenseerde
uitdrukking van eene impressie of van een gevoel.’ Ze staan tot zijn werk zoals de
Kleengedichtjes van Gezelle tot het zijne staan, liet hij weten bij de aanbieding van
de bundel aan Eugène de Bock, directeur van uitgeverij De Sikkel bij wie de bundel
zou verschijnen. Alle gedichten zijn kort na elkaar
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ontstaan. Ze komen voor in een zakboekje van 1921. Nog in hetzelfde jaar verscheen
een (anders geordende) uitgebreide selectie in De stem, het ‘ethisch-humanitaire’
tijdschrift van Dirk Coster. In het geheel van Van de Woestijnes lyriek zijn deze
Substrata zeer uitzonderlijk gebleven, maar ze zijn van grote betekenis voor een
goed begrip van zijn poëticale opvattingen. Het gaat natuurlijk om ‘essentialia’, om
het spelen met enkele sterk geconcentreerde verzen die voor de dichter aan de essentie
van de poëzie raken. Letterlijk staan de ‘substrata’ of ‘substraten’ voor de
voedingsbodem of de grondlaag van poëzie. Er kan ook worden gedacht aan aanzetten
die in torso blijven. Deze versvorm werd eerder al in verband gebracht met het korte
opstel ‘Approximations’ dat Van de Woestijne schreef voor de huldebundel Hommage
des écrivains étrangers à Paul Valéry (1927), waarin hij ervoor pleitte het begrip
poésie pure te vervangen door vers pur: ‘ne dites pas: poésie pure; dites: vers pur.’
Als deze Substrata kunnen worden gelezen als voorbeelden in de praktijk van wat
Van de Woestijne theoretisch voor ogen stond, markeren ze een belangrijke stap in
de ontwikkeling van zijn poëtica in de jaren 1924-1926, weg van het breed uitdijende
naar het meer geconcentreerde vers. Van de Woestijne is overigens altijd al een
meester geweest van de pregnante zegging: een van de meest geroemde kwaliteiten
van de dichter is zijn vermogen om treffende, volmaakt afgeronde, als het ware in
zichzelf rustende, epigrammatische verzen te schrijven. Belangwekkend - omdat ze
een grond van herkenning laat vermoeden - is dan ook zijn bewondering voor de
Franse dichter Paul Valéry, die tegelijk als (post)symbolist en als modernist kan
worden gezien en die net als de ‘late’ Paul van Ostaijen de opvatting huldigde dat
sommige verzen misschien dan wel spontaan ontstaan (Valéry stelt dat ze ons door
de goden om niet worden gegeven), maar dat het aan de dichter is met zijn technisch
kunnen ervoor te zorgen dat het gedicht zich verder ontwikkelt vanuit deze ‘vers
donnés’ of ‘gegeven verzen’. Overigens grijpt Valéry het ‘krijgen’ van dit ene vers
juist aan om te beklemtonen dat het gedicht niet spontaan of ‘uit de inspiratie’ ontstaat,
maar integendeel met veel en hard ‘labeur’ moet worden ontwikkeld. Het fenomeen
van de zogenaamde mirakelverzen is overvloedig aanwezig in Van de Woestijnes
poëzie (zoals het bekende ‘Ik ben met u alleen, o Venus, felle star’) maar heeft in de
late jaren '20, toen in Frankrijk het debat rond de ‘poésie pure’ werd gevoerd naar
aanleiding van een geruchtmakende lezing van abbé Bremond, ook theoretisch zijn
aandacht gekregen.
De meeste gedichtjes van Substrata omvatten slechts twee of drie regels. Ze zijn
gegroepeerd rond de thema's stad, zee, vrouw, ik en God. De meeste rijmen niet; wel
hebben ze een regelmatig aantal versvoeten. Tijdens het leven van de dichter hebben
ze weinig waardering gekregen: ze werden té
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experimenteel modernistisch geacht en als ‘rariteiten’ terzijde geschoven. Recent
werden deze modernistische experimenten echter juist om hun gedurfdheid
gewaardeerd en werd er zelfs op gewezen dat in de thematische samenhangen ook
reeksen kunnen worden ontdekt die, net als in de ‘gewone’ poëzie van Van de
Woestijne, in een dialogische verhouding, met contrasten en parallellen tegenover
elkaar staan. Ze blijken ook een narratieve lijn te vertonen en dus een
‘doorgecomponeerde’ bundel te vormen. Ze kunnen in ieder geval een voorbereidende
rol hebben gespeeld in de ‘modernere’ vormgeving van Van de Woestijnes late
poëzie.15.
De epische of interludische poëzie was, zoals gezegd, in de eerste twee bundels
lyriek nog volledig geïntegreerd in de vorm van scharniergedichten die groepen
dienden af te grenzen of te verbinden. In de derde bundel, De gulden schaduw, werden
de ‘Poëmata’ als een aparte afdeling in de bundel geplaatst. In de eerder genoemde
brieven aan Van Dishoeck blijkt dat Van de Woestijne de afdeling ‘Poëmata’ los
wenste te koppelen van de bundel (zoals ook in een notitie in Werken I is aangegeven)
en dat hij in de verzameleditie een bundel Epiek voorzag die zou openen met deze
‘Poëmata’ (brief van 10 november 1927), later nog aangevuld met ‘Kronos’ (brief
van 10 mei 1928), een dramatisch fragment dat nog werd toegevoegd aan de ‘Vroegere
gedichten’ in de tweede druk van Verzen 1905, uitgegeven door Van Dishoeck in
1914.
De epische poëzie behoort, net als de directe belijdenislyriek, tot de lyrische
autobiografie van de dichter, maar maakt gebruik van wat Van de Woestijne in het
interview met André de Ridder (1908) een ‘mythische vorm’ noemde. Toch bleek
Van de Woestijne zelf, vanaf de publicatie van de eerste bundel Interludiën (1912;
de I werd pas op de rug van het boek toegevoegd nadat ook de tweede bundel was
verschenen), vast te houden aan een scherp onderscheid. In de bundel, die is
opgedragen ‘Aan Prof dr. Gustaf Verriest’, liet hij de volgende uitgebreide notitie
opnemen:
De hier-gebondelde Gedichten beschouwt de auteur, en hij wenscht dat
men ze aldus beschouwe, als een spel - hetgeen den zin aangeeft van den
titel waar dit boekje onder verschijnt -, een zich vermeien der verbeelding,
overkomen tusschen de boeken: ‘HET VADERHUIS’, ‘DE BOOMGAARD DER
VOGELEN EN DER VRUCHTEN’, (in ‘VERZEN’, 1905,) ‘HET HUIS VAN DEN
DICHTER’, (in ‘DEN GULDEN SCHADUW’, 1910,) en de verzen, die het
hoofddeel zullen uitmaken van ‘HET LICHT DER KIMMEN’, een bundel in
bewerking, - reeksen die onderling verbonden zijn door éene leidende lijn
van leven, gevoelen en denken, waar deze ‘INTERLUDIËN’ geheel buiten
staan.
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Op 15 september 1923 schrijft Van de Woestijne aan Emmanuel de Bom dat hij in
‘oude papieren’ stof heeft gevonden voor een derde bundel Interludiën, ‘die natuurlijk
een anderen titel krijgt aangezien Van Dishoeck de gelegenheid niet heeft hem uit
te geven.’ Die derde bundel verscheen als Zon in den rug te Maastricht, bij Boosten
& Stols, in 1924. De drie bundels Interludiën bevatten samen tien lange, verhalende
gedichten die, hoewel de dichter ze buiten het geheel van zijn autobiografische lyriek
plaatste, onloochenbaar de kenmerken van het Van de Woestijniaanse wereldbeeld
dragen. Het zijn stuk voor stuk zelfverbeeldingen, projecties in mythische figuren
die op één uitzondering na alle aan de Griekse cultuur refereren. Alleen De vliegende
man (uit de eerste bundel) is geïnspireerd door een eigentijds onderwerp, de
‘vliegenier’, maar ook hier ontbreekt, in de vorm van een ‘Thrênos’ of treurdicht om
de gevallen jongeling, de verwijzing naar de Griekse cultuur niet. Het gaat telkens
om een hoogstpersoonlijke interpretatie van de mythe, waarbij een uitgesproken
voorkeur blijkt voor de figuur van Herakles (of Hercules), de nationale held van de
Peloponnesos, zoon van Zeus en Alcmene, die twaalf opgelegde werken diende te
verrichten. Voor Van de Woestijne belichaamde hij de wilskracht, de liefde, het
lijden en de beproeving waardoor de mens het menselijke kan ontgroeien en tot god
wordt.
Deze epische poëzie werd na de oorspronkelijke publicatie van de bundels niet
meer als geheel herdrukt en is voor een modern publiek wellicht onbekend gebleven.
De waardering van de eigentijdse lezers was echter zeer groot. Aan de eerste bundel
werd de August Beernaert-prijs 1912-1914 toegekend en Van de Woestijne kreeg
voor dezelfde bundel na de oorlog (met terugwerkende kracht) ook nog de inmiddels
driejaarlijks geworden Staatsprijs voor Vlaamsche letterkunde voor de periode
1910-1914.
De waardering voor Van de Woestijnes poëzie mag dan al in eigen tijd zowel in
Nederland als in Vlaanderen vrij unaniem zijn geweest, toch laat de beeldvorming
in de literaire kritiek ook zien dat er verschillen aanwezig waren in de convergerende
opinies.16. Als representatief dichter van de Van Nu en Straksbeweging, die de
literatuur in Vlaanderen vernieuwde zoals de Nieuwe Gidsbeweging dat deed in
Nederland aan het eind van de negentiende eeuw, was Van de Woestijne meteen
welkom in Nederland. Hij kon met name rekenen op de belangstelling en de steun
van Albert Verwey, die in zijn Tweemaandelijksch tijdschrift (1894-1901; in 1902
omgedoopt tot De XXe eeuw) al vanaf de eerste jaargang plaats had ingeruimd voor
de Vlamingen Cyriel Buysse, Prosper van Langendonck en August Vermeylen en
die Van de Woestijnes debuutbundel Het vader-huis lovend besprak, ofschoon zijn
bewondering gemengd was met scepsis tegenover de overdaad
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van de taal van de dichter. Op zich was dit niet zo uitzonderlijk: het was een periode
waarin, naar het woord van Verwey zelf, een samenwerking ‘op voet van gelijkheid’
van Noord en Zuid tot stand werd gebracht en waarin veel van de ‘betere’ Vlaamse
schrijvers in Nederland werden gepubliceerd, waardoor hun prestige ook in het
Zuiden werd bevestigd. Cyriel Buysse, redacteur van de eerste jaargang van Van nu
en straks (1893), bood zijn naturalistische novelle ‘De biezenstekker’ aan voor
publicatie in De nieuwe gids en kreeg ze geplaatst in het juninummer 1890, zij het
niet zonder een ‘laatdunkende’ noot van de redactie over ‘het Vlaamsche taaleigen’.
Het directe voorbeeld van Buysse in deze was overigens zijn tante Virginie Loveling,
die veel van haar werk in Nederlandse tijdschriften publiceerde en die haar neef
ongetwijfeld heeft aangeraden contacten te leggen met tijdschriftredacteuren in
Nederland. Het publiceren in Nederlandse tijdschriften had bovendien het niet
onbelangrijke bijkomende voordeel dat het financieel veel voordeliger was, wat voor
een auteur als Van de Woestijne, die blijkens zijn correspondentie altijd weer in
geldnood zat, van zeer groot belang moet zijn geweest.
Twaalf van de vijftien dichtbundels die tijdens het leven van Van de Woestijne
werden gepubliceerd, zijn verschenen bij Nederlandse uitgevers. De drie in Vlaanderen
gedrukte bundels werden bovendien overgenomen of mede verdeeld door een
Nederlandse uitgeverij, zodat men kan stellen dat Van de Woestijne zowel in het
Nederlandse als in het Vlaamse literaire circuit werd gerecipieerd. Toch moet het
evidente beeld van een onmiddellijke en unanieme erkenning van de dichter worden
genuanceerd. In het unisono lofkoor zijn ook tegenstemmen aanwezig die in eerste
instantie verklaard kunnen worden uit poëticale verschillen maar waarbij ook
niet-literaire, cultuurpolitieke onenigheden een rol hebben gespeeld. Er zijn, ook al
in eigen tijd, critici en recensenten die de poëzie van Van de Woestijne te moeilijk
of te duister vinden, en dus ontoegankelijk voor de ‘gewone’ lezer. Als
vertegenwoordiger van de symbolistische, ‘decadente’ fin-de-sièclepoëzie stond zijn
betekenis al meteen vast, maar hij nam daarbij een positie in op een eenzame, voor
velen moeilijk te bereiken hoogte. De ontwikkeling naar een abstract, transcendent
symbolisme in de laatste bundels, waarin het ‘zintuiglijke’ karakter veel minder
prominent was, werd door de eigentijdse lezers nauwelijks waargenomen.
Bij de publicatie van Van de Woestijnes debuutbundel was zijn reputatie hem
reeds voorafgegaan. Alle gedichten van Eerste verzen zijnde: het vader-huis waren
voorgepubliceerd, onder meer in Van nu en straks, en hadden grote indruk gemaakt.
De bundel werd dan ook zeer positief onthaald, zowel door Willem Kloos, Albert
Verwey en W.G. van Nouhuys in Nederland (zoals gezegd met enige
terughoudendheid bij Verwey) als door
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Prosper van Langendonck, Victor de Meyere en Lode Ontrop in Vlaanderen. In de
omstandige reacties op de tweede en de derde bundel, De boomgaard der vogelen
en der vruchten en De gulden schaduw, tekenen zich vaste patronen af die hebben
geleid tot de definitieve canonisering als ‘klassiek’ dichter. Representatief hiervoor
is de recensie van Is. Querido in het Algemeen Handelsblad van 8 september 1910,
die opent met een tweemaal herhaalde kwalificatie ‘pompeus’ maar verder één lofzang
aanheft op de kwaliteiten van deze poëzie. Ze wordt het werk genoemd van een ‘fijne,
wrange, sensueel-levende ziel’, dat diep weet te ontroeren door zijn visionaire kracht
en vooral door de muziek van zijn vers. Querido zou ook in latere bijdragen zijn
expliciete bewondering voor de poëzie van Van de Woestijne nog onverminderd
herhalen. Kritische bedenkingen zijn te vinden bij Scharten in De gids 1910, die De
gulden schaduw vergelijkt met de vrijwel gelijktijdig verschenen Vergeten liedjes
van P.C. Boutens en bij ‘den Vlaamschen Boutens’ niet dezelfde ‘hoog-zuivere toon’
vindt. Hij vindt ook de taal ‘meer malen duister’, een bedenking die spoort met wat
eerder door Verwey werd opgemerkt. Verwey zelf heeft in zijn verdere opstellen
over Van de Woestijne vooral de nadruk gelegd op de ‘fransche oorsprong’ van diens
poëzie. Reeds in 1905, naar aanleiding van Verzen 1905 (waarin de tweede bundel,
De boom-gaard der vogelen en der vruchten, werd gebundeld met een tweede druk
van Het vader-huis), had Verwey gewezen op de beïnvloeding van het Franse
symbolisme (vooral van Henri de Régnier) en had hij hierin ook een fundamenteel
verschil gevonden tussen de ‘Noordelijker dichters’ en de ‘Zuidelijker zangers’. De
noord-zuidtegenstelling is uitzonderlijk gebleven in de Van de Woestijnekritiek en
bleek uiteindelijk de kern te vormen van een poëticale tegenstelling. Het zuidelijke,
Van de Woestijniaanse principe, dat door het Franse symbolisme is beïnvloed, staat
voor het verfijnd registreren van de uiterlijke werkelijkheid (het sensitivistisch of
het atmosferisch symbolisme) en staat dus haaks op de poëticale opvattingen die in
het in 1905 door Verwey opgerichte tijdschrift De beweging op de voorgrond werden
gebracht. Verwey pleitte voor een poëzie die juist niet gaat over een verfijnde
weergave van indrukken van de buitenwereld maar wel een ‘naakte’ weergave is van
de innerlijke beweging en verbeelding - een idee die hij eveneens zou ontwikkelen
in zijn bespreking van De gulden schaduw. Op die manier wordt Van de Woestijne
als repoussoir betrokken in de toenmalige poëticale discussie in Nederland.
Ook onder de reacties op de twee bundels Interludiën is vooral die van Verwey
interessant voor de positie van Van de Woestijne in het literaire landschap. Verwey
werkt hier de vroeger al uitgezette lijn van zijn Van de Woestijnekritiek uit door zich
te concentreren op het eerste gedicht, ‘De paarden van Diomedes’ (Interludiën I) en
vooral aandacht te vragen voor de
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zeepassages, waarin hij ‘overeenkomstige wendingen’ vindt ‘als bij Gorter’. Ook
hier weer merkt hij op dat Van de Woestijnes werk wordt gekenmerkt door spanning
en gebrokenheid en getuigt van ‘hartstochtelijke liefde voor het afzonderlijke
zintuigelijke beeld zelf’, waaruit de inmiddels bekende conclusie wordt getrokken
dat ‘wat in Nederland en elders onder geestelijke poëzie verstaan wordt, [Van de
Woestijne] levenslang vreemd zal blijven.’ Het kon op dat moment voor Verwey
inderdaad nog niet duidelijk zijn dat Van de Woestijnes ‘zintuiglijke’ poëzie zich
zou ontwikkelen in de richting van een meer abstracte, ‘geestelijke’ lyriek, maar
intussen heeft hij wel de toon gezet voor de definitieve canonisering van de Vlaamse
dichter. Wat Verwey deed in Nederland - het zich met waardering afzetten tegen
Van de Woestijnes poëzie om zijn eigen poëzieopvatting te profileren - gebeurde
even later ook uitgebreid in Vlaanderen. Daar is het vooral Van Ostaijen geweest
die vanuit zijn modernistische poëtica frontaal in aanval is gegaan tegen zijn
voorganger. In deze poëticale confrontatie in Vlaanderen hebben echter ook
niet-literaire factoren een belangrijke rol gespeeld. Van Ostaijen was tijdens de Eerste
Wereldoorlog een aanhanger van het activisme (dat ‘actief’ samenwerkte met de
Duitse bezetter om de Vlaamse eisen gerealiseerd te zien) en kantte zich ook om
ethisch-politieke redenen tegen Van de Woestijne, die een ‘passivistische’ houding
aannam tijdens de oorlog. Van de Woestijne wees, zoals August Vermeylen, de door
de Duitsers gevoerde ‘Flamenpolitik’ af en wenste ‘passief’ te blijven inzake Vlaamse
kwesties zolang de oorlog duurde. Behalve politieke waren er bovendien nog ethische
verschillen. De jonge Vlamingen die zich in de jaren twintig groepeerden in de
modernistische tijdschriften Ruimte en Vlaamsche arbeid (reeks II) zetten zich scherp
af tegen de idealen van Van nu en straks, die ze te individualistisch en te elitair
achtten. In zijn kleine monografie over Van de Woestijne (1920) stelde Marnix Gijsen
al dat de Van nu en straksers het individualiteitsprincipe weliswaar niet op dezelfde
manier ‘preconiseerden’ als de Nieuwe gidsers, maar dat Van de Woestijne, ook nu
de grote tijd van Van nu en straks voorbij leek te zijn, toch ‘steeds de grote
individualist’ was gebleven. In een polemisch stuk, ‘De uitvaart der 90ers’ (1921),
stelde Gijsen het nog principiëler: het individualistische programma van de
Negentigers (in Vlaanderen is dat Van nu en straks) bevatte essentieel ‘een
doodvonnis’. Hij deed de bundel De modderen man dan ook af als een ‘zwanenzang’.
Voor de nieuwe generatie waren de eminente Van nu en straksers duidelijk passé:
hun ‘moedwillige afzijdigheid’ werd door de ethisch bewogen jonge kunstenaars
van het humanitair expressionisme asociaal genoemd en dus niet meer aanvaardbaar.
Bij de ‘late’ Van Ostaijen, die na 1920 is geëvolueerd van het humanitair naar het
organisch expressionisme van de Nagelaten gedichten, is er dan weer waardering
gekomen voor de
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‘late’ Van de Woestijne. Van Ostaijen heeft de derde bundel interludische poëzie,
Zon in den rug, met waardering besproken en distantieerde zich hierbij van ‘de
expressionisten [...] die hem zo verkeerd om poëties-onvalente redenen te lijf gaan.’
Het is duidelijk dat de ‘uitvaart’ van de negentigers het beeld van Van de Woestijne
als dichter niet blijvend noch wezenlijk heeft aangetast. Integendeel: andere jonge
critici kwamen naar voren die hun bewondering voor Van de Woestijne formuleerden
en op die manier tegelijk lieten zien dat zich zowel in Nederland als in Vlaanderen
antimodernistische tegenkrachten aan het ontwikkelen waren. Onder hen J.C. Bloem,
die De modderen man het werk noemde ‘van een der edelste geesten en eerste dichter
van onze taal en tijd.’ Ook in Vlaanderen waren er jongeren die zich niet afzetten
tegen Van de Woestijne, zoals de dichters van het tijdschrift 't Fonteintje (Richard
Minne, Maurice Roelants, Raymond Herreman), die net zoals Bloem in het verlengde
van de école romane in Frankrijk de neoclassicistische tendenties vertegenwoordigden
tijdens het interbellum. Een criticus als Jan Greshoff achtte de invloed van Van de
Woestijne op de jongere tijdgenoten in Nederland zelfs groter dan die van Boutens.
Een heldere globale karakterisering en afweging van de betekenis van Van de
Woestijne, mét aandacht voor de ontwikkeling van de dichter na 1920, gaf Victor
E. van Vriesland in 1931, naar aanleiding van de herdruk van De modderen man,
voorafgegaan door het lange gedicht Het menschelijk brood. Hij constateerde dat
Van de Woestijnes poëzie ‘onze jeugd’ met inzicht de weg had gewezen en dat diens
invloed niet minder was geweest dan die van Kloos, Gorter, Verwey, de jonge
Boutens, Verlaine, Baudelaire. Van Vriesland liet echter ook niet na erop te wijzen
dat deze poëzie tevens een eindpunt betekent in het ‘oude’ West-Europese
cultuurleven.
In het brede veld van de eigentijdse kritiek en in de reacties van de latere generaties
heeft zich een steeds duidelijker wordend afgesloten beeld afgetekend. Van de
Woestijne heeft, als dichter van het fin de siècle, de directe aansluiting met het
modernisme gemist maar in het consolideringsproces dat volgde bleven zijn
verbluffende taalvirtuositeit, zijn weelderige beeldspraak en zijn persoonlijke retoriek
garant staan voor een duurzame reputatie als ‘klassiek’ dichter. Opvallend is wel dat
er in de eigentijdse kritiek weinig aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van
de dichter na de Eerste Wereldoorlog. Het is pas met de postume (her)uitgave van
de laatste drie bundels als trilogie, onder de titel Wiekslag om de kim (1942, ingeleid
door Het menschelijk brood), dat duidelijk werd dat de dichter in de laatste twee
bundels, God aan zee en Het berg-meer, had gekozen voor een transcendente lyriek,
afgestemd op een metafysische, mystieke dimensie. Dat deze dimensie overigens
ook al aanwezig was in de eerste bundel (in de reeks ‘Ze-
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ven gebeden’), werd door de tijdgenoten nog niet opgemerkt omdat ze nog geen zicht
hadden op de lange lijn van de ontwikkeling.
Ook de betekenis van de bibliofiel uitgegeven bundel Substrata, met illustraties
van de graficus Leo Marfurt, was zoals hiervóór al aangestipt, niet meteen duidelijk.
Deze voor het werk zo atypische bundel toont aan hoe de blik op en de waardering
voor het verleden kan veranderen. In de recente Van de Woestijnestudie heeft juist
deze heel bijzondere bundel vrij veel aandacht van critici en dichters gekregen,
getuige de essaybundel Al ben ik duister, 'k zet mij glanzend uit onder redactie van
Hans Groenewegen e.a. (2007) en de kritische stukken in het Van de
Woestijnenummer Revolver 130 (2006), eveneens onder redactie van Groenewegen.
In deze laatste, voorlopig meest recente publicaties, blijkt overigens nog dat vooral
de late, veel meer dan de vroege lyriek van Van de Woestijne, de poëzielezers en
dichters van vandaag lijkt aan te spreken. De vernieuwende kijk op het werk van
Van de Woestijne is ook aanwezig in het Gentse proefschrift van Hans Vandevoorde
(2006), waarin wordt betoogd dat het ‘decadente’, eenzelvige en sombere mensbeeld
van de dichter wordt geschraagd door een vitalistische component. Aan deze visie
zullen ongetwijfeld nog weer andere elementen worden toegevoegd in de nieuwe
biografie die, zo'n vijfenzestig jaar na het standaardwerk van P. Minderaa (1942),
tot de vele desiderata behoort van de Van de Woestijnestudie en die over enkele jaren
zal worden gepubliceerd door Peter Theunynck.

Eindnoten:
1 Karel van de Woestijne, Brieven aan Lode Ontrop (ed. A.M. Musschoot). Gent, 1985, p. 69.
[Alle verdere vermeldingen van de brieven aan Ontrop verwijzen naar deze editie]
2 Brief aan N.J. Beversen, geciteerd in de aantekeningen van P. Minderaa bij Karel van de
Woestijne, Verzameld werk, deel 2. Brussel 1949, p. 760.
3 A. de Ridder, Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Tweede bundel. Baarn 1909,
p. 79.
4 Bijvoorbeeld in de biografie van P. Minderaa (Minderaa 1942) of in de aantekeningen bij Rutten
1972.
5 Karel van de Woestijne, Dagboek (ed. K. Jonckheere). Amsterdam 1974, p. 20.
6 Marnix Gijsen, Karel van de Woestijne. Antwerpen 1920, p. 13.
7 De correspondentie met Van Dishoeck is uitgegeven in ‘Altijd maar bijeenblijven’. Brieven
aan C.A.J. van Dishoeck (ed. L. Jansen en J. Robert). Amsterdam 1997. [Alle verdere
verwijzingen zijn naar deze editie]
8 De brieven aan de Amsterdamse uitgever L.J. Veen zijn niet uitgegeven. Ze kunnen geconsulteerd
worden in het AMVC-Letterenhuis in Antwerpen.
9 De brieven aan Van de Woestijnes jeugdvriend Adolf Herckenrath berusten in het privéarchief
van de familie Herckenrath.
10 De correspondentie met Albert Verwey is niet uitgegeven. Ze kan geconsulteerd worden in de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
11. De correspondentie met Emmanuel de Bom is nog niet uitgegeven. Een editie, bezorgd door
Bert van Raemdonck, is in voorbereiding.
12. Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave (ed. L. Jansen). Amsterdam 1996; en zie
verder Jansen 1992, Jansen 1995 en Jansen 2001.
13. Zie hierover A.M. Musschoot, ‘Karel van de Woestijne, een baudelairiaans dichter’, in: Maarten
van Buuren (red.), Jullie gaven mij modder, ik heb er goud van gemaakt. Over Charles
Baudelaire. Groningen 1995, p. 111-130.
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14. P. Minderaa, Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken. Arnhem 1942, p. 561.
15. Zie hierover de bijdrage van Hans Groenewegen in de door hem geredigeerde bundel essays
over Van de Woestijne, Al ben ik duister, 'k zet mij glanzend uit. Groningen 2007.
16. Een overzicht in A.M. Musschoot, ‘Convergentie en bijna-unanimiteit. Een blik op de receptie
van Karel van de Woestijnes poëzie’, in: Nederlandse letterkunde 4 (1999), 2, p. 162-177.
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Verantwoording van de uitgave
Basistekst
In deze editie van het Verzameld dichtwerk van Karel van de Woestijne wordt gekozen
voor de laatste, tijdens het leven van de dichter verschenen en geautoriseerde drukken
van de bundels, aangevuld met nagelaten werk. De bundels zijn opgenomen in
chronologische volgorde, maar er wordt een onderscheid gemaakt tussen het lyrische
werk (in Deel 1 van deze editie) en het epische werk (in Deel 2). Voor de bundels
die volgens de planning van Van de Woestijne zelf werden opgenomen in de trilogie
Wiekslag om de kim is gebruik gemaakt van de wetenschappelijk verantwoorde
leestekst zoals die is vastgelegd in de editie L. Jansen 1996.
Dit levert de volgende basisteksten op:

Deel 1. Lyrische poëzie
Gebundeld werk
- Werken. Eerste deel. Lyriek I. Vroegere gedichten; Het vader-huis [eerste druk,
handpers J. de Praetere, Sint-Martens-Latem, overgenomen door L.J. Veen,
Amsterdam, 1903; tweede druk in Verzen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1905;
derde druk, idem 19142]; De boom-gaard der vogelen en der vruchten [eerste
druk in Verzen 1905; tweede druk in idem 19142]. Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1928.
- Werken. Tweede deel. Lyriek II. De gulden schaduw [eerste druk Bussum, C.A.J.
van Dishoeck, 1910]. Met weglating van de ‘Poëmata’, die ‘naar een later deel’
van de editie Werken verschoven werden. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1928.
- Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt. Antwerpen, De
Sikkel-Santpoort, Mees, z.j. [1924].
- Het zatte hart. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande
Boekverkopers, 1926.
- Het menschelijk brood [eerste druk, Bussum, A.A.M. Stols, 1926]: leestekst
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996.

Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie

491
- De modderen man [eerste druk, Brussel, Het Roode Zeil, 1920]: leestekst
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996.
- God aan zee [eerste druk, Bussum, A.A.M. Stols, 1926]: leestekst Wiekslag om
de kim, ed. L. Jansen 1996.
- Het berg-meer [eerste druk, Bussum, A.A.M. Stols, 1928]: leestekst Wiekslag
om de kim, ed. L. Jansen 1996.

Niet gebundelde en nagelaten gedichten
In de afdeling ‘Niet gebundelde en nagelaten gedichten’ wordt de tekstkeuze
gehandhaafd van de afdeling ‘Niet gebundeld en nagelaten werk’, zoals vastgelegd
door P. Minderaa in diens editie van het Verzameld werk van Karel van de Woestijne,
deel 1 (Brussel, A. Manteau, 1948). Op die manier worden alle ‘gecanoniseerde’ of
bekende teksten van Van de Woestijne behouden.
Minderaa ging hierbij uit van de editie Nagelaten gedichten 1942 (die zelf een
vermeerderde uitgave is van de gelijknamige luxe-uitgave van 1931), die hij
vervolledigde met wat hem inmiddels bekend was geworden.
In de samenstelling van de afdeling ‘Niet gebundelde en nagelaten gedichten’ zijn
voor deze editie geen wijzigingen aangebracht. Wel zijn er enkele verschuivingen
in de volgorde van de gedichten, doordat in enkele gevallen een preciezere datering
mogelijk is geworden.
De gedichten worden hier, in overeenstemming met het principe dat in het geheel
van deze editie wordt gehanteerd, afgedrukt volgens de chronologisch laatste
(tijdschrift)publicatie die nog tijdens het leven van de dichter is verschenen en die
dus als de laatste geautoriseerde versie kan worden beschouwd. Mede hierdoor wijken
de teksten in veel gevallen aanzienlijk af van de bekend geworden presentatie ervan
door P. Minderaa in diens editie van het Verzameld werk, deel 1. Deze verschillen
hebben echter vooral te maken met het feit dat de weergave van de teksten in de
afdeling ‘Niet gebundeld en nagelaten werk’ in de Verzameld werk-editie vrij veel
onnauwkeurigheden vertoont.
De gedichten die een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van het drieluik
Wiekslag om de kim maar daarin niet werden gebundeld, worden hier afgedrukt
volgens de leestekst die werd vastgesteld in de editie L. Jansen 1996 (deel 1. Teksten),
waar ze zijn samengebracht in een Appendix (hieronder aangegeven als A, gevolgd
door het nummer). Voor de gedichten A4, ‘Treed in. Gij die mijn hope en die mijn
deernis zijt’ (p. 670), A7, ‘'k Hadde u gewijd mijn meest-geliefde logen’ (p. 671) en
A 8, ‘Oud hart, dat niet bemind en heeft’ (p. 663) werd evenwel consequent de keuze
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voor de laatste tijdschriftversie aangehouden omdat de basistekst in de Wiekslag-editie
de vroegste tijdschriftversie volgt. Op de regel dat de laatste geautoriseerde versie
wordt gevolgd, werd een uitzondering gemaakt voor ‘Gij draagt het gladde mom der
dood’ (p. 683) omdat de eerste versie hier een extra strofe heeft.

Overzicht van de basisteksten
- ‘o God, ik heb den geur der vlieren om me henen’
De nieuwe gids 25 (1910), 1, p. 84
- ‘Herfst-lied’
Vlaanderen 3 (1905), p. 560-561
- ‘Herfstdeun’
De beweging 1 (1905), p. 293
- ‘Kleine ode aan Constant Eeckels’
Vlaanderen 4 (1906), p. 22-23
- ‘o Gij, wier vreez'ge zorg ten spiegel van mijne oogen’
Vlaanderen 4 (1906), p. 224
- ‘Aan een zeer jong meisje’
Elsevier's geïllustreerd maandschrift 17 (1907), p. 187
- ‘Ik heb de heemlen vol gezien’
Dietsche warande & Belfort 12 (1911), 1, p. 332-333
- ‘Ach neen, 't en is de troost nog niet’
Dietsche warande & Belfort 12 (1911), 1, p. 332
- ‘In lage leêgte neêr-geleid’
Groot Nederland 7 (1909), 1, p. 463
- ‘De zon staat al den over-kant’
Dietsche warande & Belfort 9 (1909), 11, p. 50
- ‘Ik adem bij de goden’
Dietsche warande & Belfort 12 (1911), 1, p, 329
- ‘Anijs, anijs, o plots gerezen’
Dietsche warande & Belfort 12 (1911), 1, p. 332
- ‘o Schaêmle liefde-vlam, die brandt’
Dietsche warande & Belfort 12 (1911), 1, p. 333
- ‘Ik heb een menigvuld'ge vacht’
Dietsche warande & Belfort 12 (1911), 11, p. 150
- ‘Toen ik de reize heb aanvaard’
Dietsche warande & Belfort 12 (1911), 11, p. 150
- ‘o Van 't ongerept ontroeren’
Groot Nederland 8 (1910), 11, p. 53
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- ‘Ik dorst uw roerloosheid te naêdren’
Dietsche warande & Belfort 12 (1911), 1, p. 331
- ‘Ter loome zee met slappe zeilen’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 202 (A 10)
- ‘Regen, regen in den tuin’
Onze eeuw 12 (1912), 1, p. 151
- ‘Uit eene “Ode aan Hugo Verriest”’
Vlaamsche arbeid 8 (1913), p. 251
- ‘Liederen’. Aan een kind I-V
De ploeg 7 (1914), p. 133-137
- ‘Hupnos en Thanatos’
De ploeg 5 (1912-1913), p. 148-155 en 161-167
- ‘Beschouw dit grauwend aangezicht. Gij zult er vinden’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 201 (A 9)
- ‘De tuinen galmen in de walmen van den herfst’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 203 (A 11)
- ‘Oud hart, dat niet bemind en heeft’
Dietsche warande & Belfort 12 (1911), 1, p. 330-331
- ‘Wij, de Armen die den Geest verzaakten’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 211 (A 18)
- ‘Laat uw trage wake duren’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 206 (A 13 )
- ‘Ik weet dat ik mijn dood bereid, wanneer ik wil’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 207 (A 14)
- ‘Zingen, hoe de donkre wereld’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 192 (A 3)
- ‘Eenvoudige arbeid, als een brood dat geurt en blankt’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 210 (A 17)
- ‘Want neen: geen spijt'ge doem om wat het heiligst is’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 208 (A 15)
- ‘Treed in. Gij die mijn hope en die mijn deernis zijt’
De gids 78 (1914), I, p. 195
- ‘'k Hadde u gewijd mijn meest-geliefde logen’
De gids 76 (1912), I, p. 111-112
- ‘Vermits géen dag me ooit wekt en nog deze oogen open’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 204-205 (A 12)
- ‘o Trouwe vriend der oude dagen’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 194 (A 5)
- ‘Zal ik rusten?’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 195-197 (A 6)
- ‘Europa ronkt en rilt alonder 't stompe stampen’
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-

-

-

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 september 1914 (ochtendblad)
‘Ik ben het eeuwig bed; het eeuwig-leêge’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 209 (A 16)
‘Gij draagt het gladde mom der dood’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 213 (A 20)
‘Opdrachtelijk sonnet’
De bestendige Aanwezigheid door Karel van de Woestijne. Bussum 1918, p.
[11]
‘Ontmoeting met Dante I-VIII’
De gids 85 (1921), p. 329-336
‘'k Zwelg in versterven, ik die van het heetst begeeren’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 214 (A 21)
‘Gij, die geen Vader wezen zult’ Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p.
215 (A 22)
‘Ik doe mijn maal van zuivel, brood en noten’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 218 (A 24)
‘Gij die ik deelzaam in mijne eeuwigheid’
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen 1996, p. 220 (A 26)
‘'t Gewicht van vijftig jaar, o God, in Uwen schoot’
Gedichten van Karel van de Woestijne gekozen uit zijn bundels Verzen, De
Gulden schaduw, De modderen man, Het zatte hart, God aan zee, Het berg-meer.
Uitgegeven ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op 10 maart 1928
[door J. Greshoff]. Haarlem 1928, p. 63
‘Verbeurd van alles, - o verscheurde droom-gemoedren’
Karel van de Woestijne, Nagelaten gedichten. Brussel (1942), p. 77
‘Ik wil geen ander heil, in 't schaad'wen van dit leven’
Karel van de Woestijne, Nagelaten gedichten. Brussel (1942), p. 78-79

Keuze uit de niet gebundelde en nagelaten jeugdpoëzie
Ook in de afdeling ‘Keuze uit de niet gebundelde en nagelaten jeugdpoëzie’ is de
tekstkeuze gehandhaafd zoals die door Minderaa is vastgelegd in diens editie van
het Verzameld werk, deel 1. De afdeling ‘Keuze uit de niet gebundelde en nagelaten
jeugdpoëzie’ is voor deze editie echter aangevuld met enkele gedichten die de
oorspronkelijke reeks vervolledigen waarin ze zijn gepubliceerd. Het gaat om vijftien
gedichten, die hier dus voor het eerst worden herdrukt:
‘Jezus van Nazareth’ II, III en IV
‘Klinkdichten’ II en IV
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‘Gothiekbeeldjes’ II, IV en V
‘Verzen’ I, II, III en V
‘Ad rem ipsam ibimus’ II en III
‘Mare magnum’ II

Ze worden, samen met de overige gedichten van de afdeling ‘Keuze uit de niet
gebundelde en nagelaten jeugdpoëzie’, afgedrukt in de versie van hun oorspronkelijke
tijdschriftpublicatie.

Overzicht van de basisteksten
- ‘Chi lo sa’, in Land en volk 1893, p. 60 (ook in De stormloop 1893, daar
ondertekend C. der Woestenye); ‘Schemering’, in Land en volk 1893, p. 169-170;
‘Farao’, in Vlaamsch en vrij 1893, p. 3; ‘Een huisken: leemen muren’, in Eigen
haard 1893, p. 380; ‘Geheimvol door 't duister omsluierd’, in Eigen haard 1893,
p. 475; ‘Een echte Vlaamsche herberg’, in Eigen haard 1893, p. 518; ‘De
orgeldraaiers’, in Vlaamsch en vrij 1894, p. 166; ‘Sub jugo’, in Vlaamsch en
vrij 1894, p. 219; ‘Azaleeën’, in Vlaamsch en vrij 1894, p. 249; ‘Lente in 't
grijs’, in Vlaamsch en vrij 1894, p. 360; ‘Het lied der oude huizen’, in Vlaamsch
en vrij 1894, p. 390;
- de volgende gedichten in De jonge Vlaming 1894:
in het speciale kerstnummer: ‘Kerstlied’ (p. 13) en ‘Jezus van Nazareth’ I-V (p.
28-32; de volledige reeks eveneens in Toussaint 1944, p. 157-159);
en verder, niet gepagineerd: ‘Evangelie’; ‘Klinkdicht’; ‘Het liedekin van den
cusse’; ‘Liedt’; ‘Het lied der markiezinnen’; ‘Klinkdichten’ I-IV; ‘Octobertuin’;
- in De jonge Vlaming 1895:
‘Mijn schip’; ‘Kameeën. I Sappho, II Dionusos’;
- ‘Gothiekbeeldjes’ I-V, in Nederlandsch museum 1895, p. 138-142; ‘Verzen’
I-V, in De toekomst 1895, p. 366-368; ‘Sonnet’, in Ontwaking 1896, p. 59; ‘o
Werkt mijn weel'ge zee 't wijd breiden van het licht’, in Van nu en straks, Nieuwe
reeks I, 3 (mei 1896), p. 174 (derde deel van ‘Zang om de lente’); ‘Herfst’, in
Van nu en straks, Nieuwe reeks I, 4 (augustus 1896), p. 197-198; ‘Storm-zang’,
in Van nu en straks, Nieuwe reeks I, 4 (augustus 1896), p. 199-200;
- de laatste gedichten verschenen in Letterkundige bundel T.L.G. De Heremans'
zonen, Gent 1897: ‘Wêergeboorte’ (p. 101-102); ‘Ad rem ipsam ibimus’ I-III
(p. 148-149); ‘Mare magnum’ I-III (p. 164-165); ‘Vier oden van Anakreioon’
(p. 176-178).
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Een volledige bibliografie van het jeugdwerk is opgenomen in de oorspronkelijke
proefschriftversie (Universiteit Gent 2002) van Vandevoorde 2006.

Deel 2. Epische poëzie
- ‘Kronos. Dramatische fragmenten’. Laatste van de ‘Vroegere gedichten’ in de
bundel Verzen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 19142 [eerste druk in Verzen
1905] (niet opgenomen in Werken. Eerste deel. Lyriek I).
- ‘Poëmata’. Laatste afdeling van de bundel De gulden schaduw. Bussum, C.A.J.
van Dishoeck, 1910 (niet opgenomen in Werken. Tweede deel. Lyriek II).
- Interludiën [I]. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1912.
- Interludiën II. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1914.
- Zon in den rug. Maastricht, Boosten & Stols, 1924.

Constitutie van de leestekst
Typografische aanpassingen zijn stilzwijgend gebeurd. Het gaat met name over:
- de plaatsing van de nummers van (reeks)gedichten;
- de uniformering van beginkapitalen die in enkele basisteksten in een groter
lettercorps zijn gezet;
- de uniformering van beletseltekens;
- de omzetting van kapitaal, vet of cursief naar romein (zoals in: 'n Voel ik i.p.v.
'N voel ik of de regel ‘- al lichten voor mijn oog, o vreemde bruid’, die in
Werken. Eerste deel. Lyriek I abusievelijk vet is gezet);
- de weglating van strepen aan het eind van bundels;
- het invoegen van spaties voor elisies (zoals in: als 't spannend i.p.v. als 't
spannend).

De vermelding van ‘FINIS’ (zoals in De boom-gaard der vogelen en der vruchten in
Werken. Eerste deel. Lyriek I) en ‘EINDE’ (God aan zee) hebben we hier achterwege
gelaten.
Karel van de Woestijnes gebruik van (vele) accenten is uiteraard gehandhaafd. Voor
het accent op de dubbele ‘e’ in de basistekst van Substrata is hier consequent
geopteerd voor een accent op de tweede ‘e’.
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In het alfabetisch register (op titels en beginregels) zijn geen reekstitels opgenomen.
In de leesteksten zijn titels, ondertitels en plaatsvermeldingen onder de gedichten
uniform weergegeven (zonder teksthaken). Ook voor de weergave van de
pseudoniemen, datering en titels in de keuze uit de jeugdgedichten is gekozen voor
uniformiteit.

Lijst van tekstingrepen
Deel 1. Lyrische poëzie
11

[1895 en 1896] < Gedichten van 1895 en
1896

18, 7

ongemeten < omgemeten

25, 19

sinds dien < sinds, dien

54, 14

raden niet < raden, niet

72, 5

wijl < wijk

75, 6

mij < mijn

99, 2

misschien < mischien

122, 32

Vergetelheid; < Vergetelheid:

123, 3

zwenkend < zwenkend,

143, 18

lippe < lippen

152, 2

bijën die < bijën die,

242, 1

hebt geleden < heb geleden

244, 10

kalme < klame

284, 2

mijmer-lach < mijner-lach

339, 2

kent. < kent

389

I < [ontbreekt]

624, 8

zeékre lampe < zeékre, lampe

624, 8

lampe wacht < lampe-wacht

638, 9

Wees < wees

645, 13

wete 't niet. < wete 't niet

645, 20

betreên < betrêen

649, 15

herfst < herft

663, 10

borst < bort

672, 5

deure < deure:

672, 6

stal < sta
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685 [titel]

Ontmoeting met Dante < De ontmoeting

686, 10

uw < Uw

707, 2

overschaduwd < overschaduwt

707, 6

gehuld < gehult

707, 8

gevormd < gevormt
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707, 14

geschilderd < geschildert

707, 23

verscheurt < verscheurd

707, 26

overschaduwd < overschaduwt

711

voor F. < voor, F.

722, 3

gepropheteerd < gepropheteert

726, 12

[insprong] als si commet < als si commet

726, 16

[insprong] - en vant < en vant

729, 3

dalen < daken

730, 4

leid' < leid

731, 7

boud < bond

732

IV

732, 13

mijne ziele < mijneziele

734, 14

doode-zeeënbaan < doode - zeeënbaan

749, 7

óm-geronde < óm-gerondde

752, 20

waaz'ge < wazg'e

757, 5

'Laat < Laat

758, 8

rouw omkleede < rouwomkleede

759, 10

En < ‘En

762, 18

bloedloos, < bloedloos.

< VI

Deel 2. Epische poëzie
11, 29

geen enkle < gen enkle

13, 8

de' almen < de 'almen

54, 14

ontgoochlen < ongoochlen

57, 17

kabblen < kablen

81, 8

sparkling < sparking

120, 8

cierlijk < eierlijk

164, 3/4

heer. En < heer, En

215, 26

Nacht, van < Nacht. Van

249, 12

ontlook < ontloot

270, 27

Zijn < Zij

274, 1

macht'ge < mach'ge
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284, 5

nood-druft < nood-durft

294, 27

krijscht < krijgscht

311, 11

borelingskens < bovelingskens

313, 25

klingen < klinglen

322, 12

dor. < dor

326, 21

Gij < Zij

352, 29

koetse < koetste

354, 10

- waar < - waar
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390, 12

keelen, < keelen;

410, 2

milibus < milius

417, 20

ontstak < onstak

429, 12

een < en

438, 12

Patroklos < Patrokles
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Register op titels en beginregels
Naar de delen 1 en 2 wordt respectievelijk verwezen met 1 en 11.
Aan eene vrouw vertwijflend te beminnen 1, 339
Aan een kind I-V

1, 635-639

Aan een zeer jong meisje

1, 617

Aan elken kam, aan elken bergspits, waar 11, 403
Aan mijne vrouw

1, 85

Aan u, die 'k heb bemind om 't water van 1, 391
uwe oogen,
Aan u, van u dees stille droom:

1, 285

Aarde, over-oude, ik ben van u
gescheiden.

1, 572

Ach neen, 't en is de troost nog niet:

1, 619

Ach weet ik?...

11, 56

Adam

11, 23

Adonis. Woud-spel

11, 219

Ad rem ipsam ibimus I-III

1, 753-755

Aldus de kreet, die heel het ruim ontstelt, 11, 160
- Aldus verliep de nacht die moeite kwijt. 11, 429
Alkuoneus erkent het sprakeloos bevel

11, 299

Alkuoneus is thans verbazing's vríend.

11, 313

- Alkuoneus verlaat van blik de lucht,

11, 293

Alkuoneus ziet áan de lucht en de aard... 11, 296
Als, bij moe-tanend avond-lichten,

1, 54

Als ge op de bangende avond-peis

1, 193

Als gouden olie en haar volle vracht

1, 341

Als ik u zie, dan glimlach 'k om me zelf, 1, 342
Al staat der zolen paarse schaäuw

1, 181

Als zwaal'wen die, bij regen-weêr,

1, 95

Anijs, anijs, o plots gerezen

1, 623

Azaleeën

1, 713
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Beeld: hijgend danser tusschen God en 1, 293
mij;
Ben ik genezen, o God,

11, 211

Berust in de avond-peis, berust in de oude 1, 208
wanen,
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Beschouw dit grauwend aangezicht. Gij 1, 661
zult er vinden
Betoovering! Alwaar ik ga,

1, 219

Bij 't venster met het enge vergezicht

1, 737

Blijde nacht, die me waakt in m'n kamer, 11, 215
Chi lo sa

1, 705

‘Cierlijk-troon’ge onsterfelike Aphrodita, 11, 89
Daar-boven staan de stieren. En hun oog 11, 320
Daar stond nu de avond aan de rosse zee, 11, 132
Daar, waar het woud van de open vlakte 1, 244
scheidt,
Dan, met een ruk, die dieper sneed de
spleet

11, 110

De avond, gelijk een aêm aan zoelen
mond ontvloten,

1, 140

De avond is óp-gegrijsd, hoog tot de
exieme starren,

1, 19

De blind-geborene

1, 537

De blind-gewordene

1, 601

De boomen langs den weg hebben de'
avond in stralen:

1, 15

De bruid zegt:

1, 117

De daevrende aard onder den drukken
draf

11, 311

De dag begon over zijn naakte borst.

11, 280

De dagen, - waren 't dagen?...

11, 25

De dag ging buigen naar den wand des 11, 321
slaaps.
De dag is moede en stil, en de uren gaan 1, 418
verbleeken.
De dag schuift vóor den Dag gelijk een 1, 529
lucht vol rozen.
De dag, - zooals een zoele zoen

1, 127

De delling

1, 225
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De dichter spreekt tot zijne vrouw:

1, 161

De dubbele nachtegaal

1, 145

Dees heele liefde is heen gegaan

1, 289

De gore kroeg geslote' en dood de kaars, 1, 249
die blaakte...
De hemel is een madelieven-wei,

11, 302

De hemel was een dunne stolpe, waar

11, 412

De jongste sater

1, 97

De keuken is geboend nog vóor ik
binnen-treed.

1, 598

De koelte neigt den avond over;

1, 286

De koffen aangebleekt van ongebluschte 1, 547
lucht;
De laatste stralen - waze waaiër, vage
stavend

1, 18

De ladder en de koorde; 't stroo; de
gladde kilte

1, 194

De late Chariten

1, 387

De loome en zéek're spanen van den Tijd, 1, 643
De loome vlerk gebroken,

1, 261
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De lucht, de lucht, al-over hard deze
aard...

11, 289

De luchten hangen vol dagen, -

1, 39

De lucht was als amandelen zoo zoet,

11, 353

De meester-drijver droomde een wondren 1, 740
droom.
De meiskens uit de taveernen,

1, 549

De moeder en de zoon

1, 65

De morgen, 'lijk een prevel-beê

1, 266

De morgen was in stralen niet ontloken; 1, 274
De nacht, de zwoele nacht heeft me als
een wijn bevangen.

1, 470

Den duisteren schacht van elk verlangen 1, 217
Den trechter dóor der poorte, waar in
steen

11, 388

De oneindigheid, gebreid alover de
einder-lijnen

1, 267

De orgeldraaiers

1, 711

De oude getouwen, en de smidse in blij 1, 69
bedrijf,
De paarden van Diomedes

11, 97

De riemen, zwaar van wier, ter ruste; in 11, 73
zwoele dampen,
De rozen doomen en daauwen

1, 234

De rozen wegen van den regen...

1, 139

De scheiding, paars, van schaduw en van 1, 354
licht.
De schoonste nacht en is zoo schoon

11, 91

De Spartaansche Helena

11, 333

De stieren-dief

11, 275

De stille strengeling der vuisten,

1, 185

De stille zonne daar ik zit, voor mijne
woning,

1, 205

De stilte regent. 't Geuren teedere
anjelieren.

1, 146
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De stralen - wegen schril gebroken door 1, 750
de wolken De terug-keer

1, 199

De terug-tocht

11, 167

De trage dagen van uw tanig vlak, o
water,

1, 97

De treinen blazen de aard het zuigen toe 1, 559
der zeeën.
De tuinen galmen in de walmen van den 1, 662
herfst...
De vliegende man

11, 191

De vlieg-man zingt:

11, 201

De voor-spelling

1, 103

De vrouwen die ik heb gekend

1, 93

De vrouw Helena

11, 359

De Waag aan mijne slinker-zijde, en aan 1, 685
mijn rechter
Deze avond is gelijk een stil-verlicht
paleis,

1, 43

De zee bedwelmt me als kirsch-gedrenkte 1, 325
perzik:
De zee boetseert me. Ik word weldra
gelijk

1, 327

De zee is jong en krult als 't haar

1, 322
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De zee wacht. Maar ik doe mijn deure
dicht.

1, 487

-Deze heeft

11, 389

De Zomer is - geschommeld in zijn wijde 1, 748
vrede
De zon ligt in mijn linker-hand,

1, 563

De zonne staat me in 't aangezicht

1, 280

De zon staat al den over-kant

1, 621

Die helle bloem die aan uw lippen prijkt, 1, 719
Die mijn linker-hand omvingert

1, 515

Diep aan uw hart, diep in uw haar te
zullen slapen,

1, 476

Dit is het huis dat níemand heeft
ontsloten;

1, 109

Dit is misschien het laatste lied,

1, 268

Dit wordt geen lent'. Geen dag en zal de 1, 434
smoore' ontrijzen
Doch, als twee sperwers vechtend om een 11, 431
duif:
Doch Dante, al smalend: ‘Arme stakker! 1, 691
En de Liefde?
Doch de aard, zij is veel schooner dan
een schelp.

11, 310

Doch in de Stad was alle vreugde dood. 11, 413
Doch reus Alkuoneus, de bittre, wéet:

11, 292

Doch waar, zijne oogen groot, maar de 1, 410
aedren aan het paarsen
Doch woede trilt allengs Achilleus door. 11, 433
Doch zie: daar kruipt weêr klaarte door 11, 380
haar droom,
‘Doch zoude ik, die met stalen web me
heb omweven

1, 689

Doop van den bedelaar

1, 463

Door gangen en door kaemren snellen
zij.

11, 394

Door het zomeren

1, 13
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Door-zoekend zag hij grond en lucht; hij 11, 286
zocht
Druk om mijn hoofd de scherpe
doornenkroon,

1, 721

Dwing uw gevuld gelaat in de engte van 1, 365
dit masker:
Een barsch gevaart, en zwart, holt over 11, 392
't plein.
Een bloem springt open. En de dag
springt open.

1, 357

Een brand, een star, maar plóts een
schóone brand

11, 264

Een dichter zegt:

11, 202

Een dichter zegt:

11, 211

Een dubbel-loot'ge beuk- twée scheute'
éen stam ontschoten-,

1, 162

Een echte Vlaamsche herberg;

1, 710

Een Engel heeft, van voor zijn vroomer 1, 182
aangezicht,
Een felle klaart brak open dan zijn blik. 11, 263
Een herder, die zingt:

11, 223

Een huisken: leemen muren,

1, 708

Eén lange rij van beesten aan de rij

11, 327

Een man die, moede en levens-mat,

11, 47
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- Een milde merrie had hun vracht
geduld,

11, 104

Een peerlemoeren schaal, neigt lucht den 1, 331
zee-barm nader.
Eens groeit een boom uit mij, en 'k weet 1, 505
denwelke.
Eens, in 't midden van den nacht,

1, 759

Een ster: een klompken ijs tusschen mijn 1, 400
heete tanden...
Een trage wingerd om mijn deur

11, 54

Een vlam wordt 't hoofd thans van
Alkuoneus,

11, 314

Eenvoudige arbeid, als een brood dat
geurt en blankt...

1, 668

Een vrome, koper-schoone woon,

1, 175

Een vrucht, die valt...

1, 473

Eén was, die aan ze voerde, en vreemder 11, 88
scheen me. 'k Weet
Een witte blokking werd de doove dag.

11, 131

- Een wondre geerte had de kring verengd 11, 164
Een zátheid?

11, 29

Een zatheid?...

11, 38

Een zeil, een zeil! Zie 'k daar geen zeil, 1, 555
gespannen
Een zelfde droom die wies op beider
aangezichten

1, 613

Ei! zwaluw uit den hoogen,

1, 705

- En aan het strak gezicht des tijds verliep 11, 415
En aan het strand dat grijsde zag hij ook 11, 135
En als Achilleus is alléen met haar,

11, 438

En als de morgen rijst, en hoog ten top

11, 408

- En bukkend onder 't juk, en slepend
hunne keten,

1, 712

- En daar hij stond, daar stond de dag
om hem.

11, 130
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En daar verscheen hij, plots, in 't straffer 11, 142
licht,
En daar ze lag, Helena, en zij sliep,

11, 376

En dan: en heb ik mijn gelaat gekend

11, 243

En dan: mijne Eva...

11, 39

En de oogen van die oude heil'ge
maagden

1, 738

En de oude huizen staan de straten langs, 1, 715
En deze, pal van schrik, is roereloos.

11, 393

En deze zee,

11, 126

En duister wies daar aan zijn aangezicht: 11, 141
En een lang dik meisje,

1, 337

En éenmaal in den mond den smaak van 11, 154
vleesch,
En geene zong, van 't rijzig Negental,

11, 172

En hem dan zong 'k, hem, koning
Ploutoon, zong 'k

11, 183

En hij, Agenoor, zong daar niet een lied, 11, 344
... En hoe de wanhoop aan mijn harte bijt 1, 754
‘En hoor uw hart: hoort gij uw hart niet 1, 496
slaan?
En ik, Ikaros, die beneden viel

1, 758
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En ik zal gaan met streng en droef gelaat, 1, 757
En in Priamos' huis en aan zijn haard

11, 414

En is het vleesch goed zwart, dan eten zij. 11, 400
En 'k ging. Thans kreeg mijn tred een
klank van brons;

1, 648

En 'k stond...

1, 646

En 'k zag hem áan in 't bloedig-rood
gelaat:

11, 249

En 'k zag. Ik zag de groote marmer-zaal 11, 180
En langs de straten gaan ze, de
orgeldraaiers, malend

1, 711

En Leda zag haar dochter aan, en wist. 11, 357
En Memlinc heeft die schilderij gemaald 1, 741
En met een stem, die aarzelt eerst, maar 11, 162
vast
En nog een andre waakt in 't slapend
huis:

11, 428

En nu hoor ik hoe, daarbuiten,

1, 743

En om den mis-troost van dit eenzaam
lied

11, 351

En op de kussens uitgestrekt, het hoofd
met palmenblaren

1, 707

En sedert?

11, 251

En 't is het uur van hoop misschien...

11, 85

En toch: en was 't een schoone logen niet, 11, 49
En tóch: geen zatheid...

11, 32

En toen hij nader was geheel, (een
zwoelte neeg

11, 369

En toen ontsloot zijn oog. Zijn oog
ontlook

11, 258

En toen zag hij heur buik. Heur buik was 11, 267
teêr
En toen zag óp ze, en keek de bergen
staan,

11, 355

En 't vale mane-licht over de stad

11, 421

En 't wordt ineens nu, of de hemel heel

11, 305
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En waar Alkuoneus bewondering

11, 304

- En, waar de lucht scheurt, en een schijn 11, 329
is mild:
En waar ineens aan 't zwaar
metaal-gekners

11, 422

En... waar ze ontwaakt, Helena, en haar 11, 382
oog
En waar zij zat van voren in den boot,

11, 354

En weder zag 'k de vreemde moeder aan, 1, 656
- En weêre zou

11, 185

En weêr: ‘o Pholos!’, roept Herakles.
Maar

11, 397

En...- Weêr sta 'k, mijn gelaat naar blinde 1, 692
toekomst toe,
En zie: aan zee, van uit dees zee, van uit 11, 125
En zie: daar werd het wakker. 't Dikke
hoofd

1, 655

En zie, ik zonk, gezogen aan een kolk,

11, 177

En zie, toen zag ze, (en onbevreemde
vreugd

11, 364

En zie: waar 'k wijle, in weifels ijlten, aan 1, 686
den zoom
En zie, (zij zag in haren wondren droom), 11, 377
En zij, Helena, werd ze niet gelijk

11, 345
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En zijn beglansd gelaat: 't bezag haar,
en

11, 366

‘En zou 'k dan ommezien, en schromen? 1, 690
- Zie, 't verleên
Epithalaam

1, 133

Er brandt - alwaar de laegre zonne zengt 1, 236
Er gaat een goede beedlaar langs den
weg...

1, 72

Er is geen smart te groot voor ons:

1, 528

Er is geen tijd. Wat gistren was

1, 520

Er is, tusschen den dubblen glans der
laan,

1, 303

Er komt iemand bij mij, dien 'k nimmer 1, 569
zag,
Eroos, eens op eenen dag,

1, 760

Eroos en Anteroos

11, 239

Europa ronkt en rilt alonder 't stompe
stampen

1, 681

Eurotas, gij, die van uw kromme baan

11, 337

Evangelie

1, 723

Farao

1, 707

Gebogen, ach, gelijk de nacht gebogen, 1, 586
Gedachtenis aan eene jonge dichteres

1, 447

Gedrochtelijk gebaard uit vol-gepropte
kolken;

1, 263

Geduldig als een dag die geene daden
vraagt,

1, 111

Geen avond over 't bed die het niet heet 1, 344
en blaast.
Geen klok omgolft den dooven toren.

1, 531

Geen zomer-schaâuwe is schoon als 't
beeld, in volle teilen,

1, 169

Geen zucht is aan haar mond geweest,
dan de aêm,

11, 437
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Geheimvol door 't duister omsluierd

1, 709

Gekomen met een zoeten mond

1, 91

Gelijk een arme, blinde hond

11, 80

Gelijk een bete van uw tanden

1, 276

Gelijk een hond die drentlend draalt en 1, 471
druilt
Gelijk een zwerm van koopren vliegen,

11, 75

Gelijk het gonzend bliksmen van motoren, 1, 510
Gelukkig wie zijn drift de toomen heeft
gegeven

1, 142

Geluk, zoo zedig en zoo zeker,

1, 94

Gereede weelde, die het kleed van onzen 1, 240
disch
Gestrekte, wiens geneucht naar
weêr-klank van uw leven

1, 614

Getaand het dag-geweld,

1, 190

Geur van het reeuwsche beest; geur van 1, 585
de beursche vrucht;
Geven, geven! Alle vrachten

1, 599

Gezapig als den zoen van koele
kinder-lippen

1, 207

Gezegen mijn gezoende mond,

1, 189
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Gezichten mijner dood, ik draag in mij

1, 42

Gij bestiale zaligheid van
jonglings-liefde:

1, 348

Gij brandt mijne oogen toe, gij brandt
mijne oogen open,

1, 453

Gij daalt aan beide zij naar waar mijn
leden wegen,

1, 225

Gij die gebaard hebt, en in moeder-smart 1, 49
gestaan,
Gij, die geen Vader wezen zult

1, 694

Gij die ik deelzaam in mijne eeuwigheid, 1, 696
Gij, die ik zoet te slapen leide,

1, 636

Gij die 'lijk een verwijt gaat wegen in
mijn zwijgen;

1, 431

Gij die mijn kommer-ziekte in deemoed 1, 423
tegen-lacht;
Gij die ten wagen weegt van
stampend-ijvre dansen,

1, 184

Gij die u, stérker liefde omgord,

1, 422

Gij die, waar 'k iedren ochtend ga',

1, 637

Gij, die weendet om mijn lijden,

1, 638

Gij draagt een schoone vlechte haar

1, 245

Gij draagt het gladde mom der dood;

1, 683

Gij hebt het duistre hart der al te roode 1, 110
rozen,
Gij hebt te zeer van blijde logen

1, 426

Gij kúnt niet wijken; en ik zie uw lippen 1, 59
prijken
Gij lengt uw schaduw uit, die reikt ten
hemel, waar

1, 247

Gij menschen, die misschien me in laetren 1, 459
tijd gedenkt,
Gij moogt niet heen: nog ben 'k geheel
van u bevaên.

1, 394

Gij rijst aan mij gelijk een vlindering van 1, 514
bloemen.
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Gij spraakt: ‘En slaak uw vreugd, noch 1, 85
laat uw oogen toe
Gij spreekt geen woord, o vrouw, maar
weent aan mijne zijde

1, 427

Gij spreekt van God, mijn vriend, heel
vroom en stil

1, 376

Gij wast aan mij gelijk de winde

1, 635

Gij wenkt. Uw blik ontwekt de blikken
mijner oogen. -

1, 687

Gij, zangers van het blijde lied, gaat
langs de baan, -

1, 724

Gij zijt altijd de Naakte en de Verzaakte; 1, 393
Gij zijt de goede vrouw ten drempel
mijner dood, -

1, 32

‘Gij zijt de hond niet aan de deur van uw 1, 493
geluk.
Gij zijt een bloem, - en 'k ben alléen met 1, 523
u,
Gij zijt gedrieën die mij eert,

1, 389

Gij zijt me kozend toe-getreên

11, 78

Gij zult me niet meer kennen, die me
kende’...

1, 60

Gij zult mij allen, allen kennen,

1, 442

Gindsch op de onmeetbare heide, de
glanzige, zonnige heide,

1, 706

God, die mijn maat hebt vastgesteld, gij 1, 378
leert mij krimpen.
Goedheid, goedheid gelijk een zuster aan 1, 73
mijn zijde,
Gothiekbeeldjes I. Miniatuurschilder

1, 737
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Gothiekbeeldjes II. Van der madonna's
oogen

1, 738

Gothiekbeeldjes III. De drijver

1, 740

Gothiekbeeldjes IV. De maagd met de
lelie

1, 741

Gothiekbeeldjes V. De Reiter

1, 742

Groeien uit het brassend weven

1, 518

Groote Vrouw Nacht, euphrone moeder 11, 13
Nacht, nu plooiën
Handen, die van goeden wil,

1, 508

‘Hang gíj, met uwe hande' als spoelen,
ter warande

1, 161

Harde modder, guur krystal:

1, 472

Harmonica te spelen aan de zee.

1, 320

Hebe

11, 253

Heb ik genoeg u lief-gehad,
doorschijnend glas?

1, 524

Herakles klautert thans ten tuin-muur
aan.

11, 395

Herakles ziet den paard-man, en hij lacht 11, 398
Herfst

1, 750

Herfstdeun

1, 613

Herfst-lied

1, 612

Herinneringen zingen, kind, uw wit
gelaat,

1, 34

Het afscheid (Fragment)

1, 221

Het gedicht (Bij wijze van inleiding)

1, 165

Het gelag bij Pholos

11, 383

Het huis is rondom mij vol sletten en
soldaten.

1, 509

Het huis is vol van u. De stilte weegt,
verzwaard

1, 451

Het huis mijns vaders, waar de dagen
trager waren,

1, 25

Het huis waar eens mijn rouw door hing, 11, 77
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Het is Diomedes;

11, 108

Het is het uur van zoet mistroosten...

11, 84

Het is of alles nog gebeuren,

1, 570

Het kind Helena

11, 339

Het lied der markiezinnen

1, 727

Het lied der oude huizen

1, 715

Het liedekin van den cusse

1, 725

Het menschelijk brood

1, 405

Het nacht-uur waakt; en 'k waak. - Wat 1, 452
zijt ge diep en schoon,
Het paard wringt als een zilvren visch.
En de ijlte is rood

1, 304

Het recht zijn kop, het vee, en norsche
blik;

11, 316

Het was te sterk, mijn God, het was te
sterk...

1, 753

Het weze dan, dat ik thans weêr uw lief 1, 62
zal wezen,
Heupe die ligt gelijk de lijne van de zee. 1, 347
Hier is de duisternis gegroeid

1, 279
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Hier, waar het gieren zwiert, ter
glinster-klare hillen,

1, 262

Hij daalde, zijne schouder-schonken leêg, 11, 385
Hij dacht. En zijn gedachten waren als

11, 129

Hij die den druivelaar allangs 't gelinte 1, 171
leê,
Hij heeft een doel. Herakles kent zijn doel 11, 396
Hij is gekomen, tot de hoogste kim:

11, 309

Hij rilde, en deed zijn hand van vóor zijn 11, 273
oog.
Hij schatert, dat het slaat van wand tot
wand.

11, 106

Hij staakt een wijle, van verwondering. 11, 315
Hij stond. Daar was gedreig van stilte in 11, 127
hem...
Hij stond, een spie, en zwaar van
waepnen, en

11, 417

Hij stond, en hij zag áán de lucht en de 11, 284
aard.
Hij stond. En weder was de trots in hem 11, 155
Hij trok het meisje aan zijne macht'ge zij, 11, 274
Hij zag heur borst. o, Schóon was heure 11, 266
borst!
Hoe ben ik aan me-zelf, hoe ben ik aan 't 1, 124
verleden,
Hoe leven in mijn oog, bij glanzen en
verglijden,

1, 121

Hoerdi mijn liedt al doer die sale

1, 725

Hoe wordt mijn lippe week

1, 117

Hoe zal mijn woord uw stil bewegen
streelen,

1, 31

Hoe zijt ge, Adonis, weêr zoo wonderlijk 11, 224
te moede?
Hoort de regendroppen op de glazen

1, 714

Hoort het lied der markiezinnen

1, 727

Hupnos en Thanatos

1, 641
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Ik adem bij de goden;

1, 622

Ik ben de hazel-noot. - Een bleeke, weeke 1, 591
made
Ik ben de schoone roode vrucht

11, 72

Ik ben de trage lei der beelden afgevaren, 1, 168
Ik ben geen wakkre lente of een gezwollen 1, 587
zomer;
Ik ben het eeuwig bed; het eeuwig-leêge 1, 682
Ik ben met u alleen, o Venus, felle star.

1, 436

Ik ben niet minder dan wie met een sterk 1, 397
gelaat
Ik ben ten hoogsten berg gestegen,

1, 282

Ik ben 't geduld der brooze en lustelooze 1, 553
menschen;
Ik ben u moe. Gij hebt mijn traagste hoop 1, 425
vermoeid.
Ik ben van u, die - heel van onbegrepen 1, 113
vragen,
Ik bind u binnen 't Woord, o Jaar, gelijk 1, 179
de boom
Ik bood hen waapnen en gebloemt. - Zij 1, 723
kozen waapnen.
Ik, die de dagen op mijne armen draag
als versche vruchten,

11, 11

Ik doe mijn maal van zuivel, brood en
noten.

1, 695
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Ik dorst uw roerloosheid te naêdren,

1, 628

Ik draag u aan mijn hart, al ben ik
járen-zwaar.

1, 65

Ik droom uw droom; gij droomt mijn
droom. Wij beiden

1, 475

Ik hadde, o gij die toe me staart, wier
oogen zwijgen

1, 617

Ik had niet eêr begrepen dat dit was

11, 186

Ik heb de heemlen vol gezien

1, 618

Ik heb dit hooger oord gekozen tot mijn 1, 564
woon.
Ik heb een menigvuld'ge vacht

1, 625

Ik heb een vrouw; ik heb een kind;

1, 238

Ik heb, het brein van spijt doorwoed,

1, 237

Ik heb mijn zuiver huis gevuld

1, 474

Ik heb u niet dan in mijn hart geweten,

1, 114

Ik heb u niet gekend dan in dees nieuwe 1, 447
vreeze;
Ik heb uw beetre vreê gewacht,

1, 214

Ik heb vandaag veel moede boeken
door-gemaakt...

1, 133

Ik hoor de nacht die nader-zijgt, -

1, 61

Ik kende mijn gelaat, zooals het stond,

11, 244

Ik ken ze. -

11, 90

Ik kom alleen, bij nacht, in deze zee-stad 1, 485
aan.
Ik landde, alleen. Mijn sprong in 't ziltig 1, 644
zand
Ik lijd... - Gij die, gedwee, mijn luimen
hebt geleden

1, 242

Ik mag wel sterven, zegen-vol, te dezer
plaatse:

1, 332

Ik naêrde, en toen ik nader was gehéel, 1, 649
Ik open me als een oog, den nacht
verloren;

1, 556
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Ik scheer de muren; - als een rechthoek 1, 307
ligt
1, 645

Ik stond...

Ik vraag den vrede niet: ik vraag alleen 1, 443
de rust.
Ik wandel bij de boomen die mijn jeugd 1, 301
Ik was een goeden zoon gelijk

1, 92

Ik weet dat ik mijn dood bereid, wanneer 1, 666
ik wil
Ik weet: ik berg iemand in mijne woon.

1, 567

Ik weet niet wat ik heb gedaan,

1, 74

Ik wete dat ge ontwaken zult, dewijl ik
wake;

1, 420

Ik wilde, dat ik was als dezen zang...

11, 76

Ik wil geen ander heil, in 't schaad'wen 1, 702
van dit leven,
Ik wist het wel: gij kond't mij niet
verlaten;

1, 346

Ik zag aan hare rechtre zij. Daar zat

11, 182

Ik zal u niet beminnen,

1, 53

Ik zeg niet: ‘Ik’; ik zeg aldoor maar:
‘Gij’.

1, 371

Ik zet mij naast mijn naakte zuster:

1, 477

Ik zie me-zelf wêerspiegeld in mijn glas. 1, 356
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- In dezen avond stond Heraklès. Maar 11, 133
In lage leêgte neêr-geleid,

1, 620

In naam van Vader en van Zoon,

1, 601

In 't bolle zeil de zon die, rond en bleek, 1, 256
ten luchte
In 't bosch een late bijle,

1, 206

In 't halve duister nog der kamer...

11, 51

Intusschen ploft de nacht in 't diepe dal. 11, 407
In wakkre zorge zit thans Herakles.

11, 399

In walg voor al de driften, laag en geil, 1, 734
In wondre ruimte gaat hij uít-staan thans. 11, 306
In zilvren droomen zoel gehuld,

1, 210

Is het een droom; is het, in deemsterenden 11, 74
sluimer,
Jaag naar huis, o hart: gij vindt er

1, 310

Jezus van Nazareth

1, 718

Kameeën I. Sappho

1, 735

Kameeën II. Dionusos

1, 736

'k Ben eenzaam-droef, in 't geel-teêr
avond-dalen...

1, 29

'k Ben hier geweest, 'k ben daar geweest, 1, 504
'k Ben zwaar en moede, heden...

1, 233

Keer niet Uw oog van wie Ge in vrede
leven liet,

1, 70

Kentauren storten alle bergen neer.

11, 404

'k En wil geen ander heil, in 't schaad'wen 1, 612
van dit leven,
'k En wist; maar 'k voelde aan mijn
plots-zwijgend hart,

1, 647

Kerstlied

1, 717

'k Hadde u gewijd mijn meest-geliefde
logen;

1, 671
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'k Heb mijne nachten meer doorbeden
dan doorweend

1, 469

'k Heb mij verlaten aan de druif en aan 1, 592
de roos;
'k Heb noodloos door den boôm geboord 1, 489
'k Heb u dees heelen dag gewijd,

1, 284

Kilt', die, waar 'k blij rijs, me bekeilt met 11, 201
pijlen,
Kind met het bleek gelaat, dat van uw
wijde blikken

1, 421

Klare Helena en manhaftige Agenoor,

11, 341

'k Leef in me zelf gewenteld als een rups. 1, 377
Kleine ode aan Constant Eeckels

1, 614

Klinkdicht

1, 724

Klinkdichten I-IV

1, 729-732

Klopte mijn harte? Ja. Maar 't klopte van 11, 246
Kom, laat ons gaan door 't land der
herfsten... Ooft-beladen

1, 33

Koorts-deun

1, 41
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Kronos (Dramatische fragmenten)

11, 9

'k Verzoek de zee, 'k verzoek geen aarde 1, 593
en hare vruchten
'k Zag de zon: geen licht dat m'n blik nog 11, 210
wekke.
'k Zag zijn gelaat in 't gloeiënd
fakkel-licht:

11, 248

'k Zal u beminnen, o God,

11, 202

'k Zit met mijn lamme beenen

1, 507

'k Zwelg in versterven, ik die van het
heetst begeeren

1, 693

Laat me, vijver, waar ge ontwaakt,

1, 231

Laatste papaver in een wijden, wilden
tuin...

1, 358

Laat uw trage wake duren

1, 665

Landschap: boomen van licht, bij 't
óp-stralende blaken

1, 20

- Langer niet

11, 163

Lastig verlegde hij zijn leên, en rees

11, 282

Leda

11, 335

Leeg schelpje aan nachtlijke ebbe: ik;
maar de stad

1, 306

Leidt me nu ten stille tuine

1, 733

Lente in 't grijs

1, 714

Liedt

1, 726

Lied van Helena

11, 347

Liefde-zang

1, 101

'Lijk de onderzeesche stroomen

1, 180

Loomer dan lood, lood-kleurig, en als
lood

11, 134

Maar aan zijn zijde rijst een witte schim; 11, 436
Maar boven alle gallemt éene stem,

11, 391
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Maar boven de Ooster-poorten stond een 11, 416
spie
Maar de aarde woelt niet. De aarde woelt 11, 312
niet meer.
Maar éene is, die de slaap niet leen'gen 11, 427
zal
-... Maar een looden dag

11, 42

Maar het en zwijgt niet al te lang, het
volk:

11, 390

Maar heure beenen vond hij lang. Haar 11, 268
heup,
Maar ik bezinne dat ik zeggen moet,

11, 173

Maar ik zag

1, 650

Maar naar den avond wordt hun tokklen 11, 419
druk,
Maar neen, de hemel wemelt niet. Zie toe: 11, 303
Maar neen; - de lucht: bestáat de lucht? 11, 291
Maar neen; - de lucht, zie, zij beweegt;
zij wankt;

11, 290

Maar neen, de zee, ze en is het leven niet 11, 118
Maar neen: gij zult het nimmer weten,

11, 53

Maar neen, maar neen! De zee, dees
stugge zee,

11, 116
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Maar neen, o smale smaad, en wijl, maar 1, 143
wil verscheiden;
Maar niet en duurde een al te vreemde
rust.

11, 144

Maar ook (o mocht ge ontwaken uit den 11, 120
slaap
Maar plots: welk krijschen heeft de lucht 11, 328
gescheurd?
Maar 't ander kind, dat lag ter linkre zij, 1, 652
Maar toen ging lichten hare blikken zíj. 11, 272
Maar toen hij kwam in 't beidend
middag-uur

11, 387

Maar toen klonk eene stem, die diep was 11, 260
als
Maar toen rees in haar mond een
vreemde troost;

11, 350

Maar waar zij ligt, en is gekleed geheel 11, 295
- Maar weder riep, in vreugd die woede 11, 153
leek,
Maar welke bloem is pralend van zóo'n 11, 349
glans
Maar welk een fleemen strijkt hunne
oogen langs?

11, 322

Maar wélke schreeuw gaat daevren door 11, 379
haar droom,
Maar zie: daar loopt het dal vol wijns;
daar volt

11, 406

Maar zij die kwam aan 't hoofd der andre 11, 425
zegt,
Maar zij, ze zien den wijn. Zij zien den
wijn

11, 405

Mare magnum I-III

1, 756-758

Martha gij, en Magdalene;

1, 392

Me in uwe vreê te mogen storten

1, 281

Menigte, uw geur bijt mijne lippen stuk. 1, 308
Men kent de hulpe thans, en haar bedied: 11, 423
Met dezen rook gelijk een vrouwen-aêm 11, 300
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Me-zelf voorbij; me-zelven tegen...

1, 578

Mijn God, gij ziet de zee die wemelt in
mijne oogen;

1, 554

Mijn hand, der spâ verzwaard, heeft 't
winter-zwijn gekeeld;

1, 167

Mijn harte, 'lijk het wuivig pluis der
dichte vachten,

1, 243

Mijn looden brein haalt naar beneên mij 1, 373
aan.
Mijn oogen toé voor 't dage-licht

11, 79

Mijn rechter oog ziet blank; mijn linker 1, 353
zwart.
Mijn schip

1, 734

Mijn stemming is als van een groot, wijd 1, 746
meer,
Mijn vriend, gij hebt den geur der groote 1, 305
magazijnen.
Mijn zwarte zee, 't is of 'k u moet genieten 1, 323
Naakt in de poort der groote boomen,

1, 183

‘Naar Oost-land willen wij varen’:

1, 550

Nacht. - Aan het open raam waar mijn
begeerte huivert

1, 260

Nacht over zee, nacht over zee: een luie 1, 326
maat-zang
Neen, de aarde: en is zij niet als een
leeuwin,

11, 294

Neen, ik ben blind gelijk een bloed'ge
roos

1, 361
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Neen, ik en fale niet: het leve' is groot en 1, 156
schoon.
Neen: 'k ben (waar 't rijpend ijs de
waetren heeft gezogen)

1, 597

Neen, neen! De stemme jankt niet. Neen, 11, 325
de stem,
- Niet de een'ge was ik, die gebonden
wierd

11, 174

Niet híj bemint die meent: hij moete in
vroeden waan

1, 141

Niet langer aarzelt in zijn zinnend hoofd, 11, 319
...Niet langer stond zijn beeld aan mij.
Hij zweeg

11, 250

Niet naakt en bleef het zand...

11, 147

Niet waar? Een snede vleesch op deze
snede brood,

1, 239

‘Nimmer zult ge 't licht beletten,

1, 495

Nog nauw een vinger klaarte, en om de 11, 83
ruige rotsen
Nog voor al ochtendlijk gebeur,

1, 288

Nog vóor de glans van een dagen

1, 574

Norschelik-krommende schroeve

11, 193

- ‘Nu ga ik heen. 'k Ben blijde. Maar 'k
ben droef.’

11, 352

Nu hebbe ic ghedicht een goedt nieu liedt, 1, 726
Nu heb ik hoog in 't blauw een huis
gebouwd:

1, 731

Nu 'k dézen vrede ken, heb ik mijn dag
gedeeld

1, 218

Nu laat de hand van den goeden
kunstnaar mij 't hooge

1, 736

Nu schijn ik aan mij-zelf een zeer oud
man,

1, 744

Nu vat ik in mijn ziele, hoe

1, 747

- Nu was het 't uur, dat weêr de zee
vervloot.

11, 145

Nu werd het trappelen een nadering

11, 420
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Nu - wilt ge goed zijn? - hou uw tranen 1, 752
in
Nu zag zij, dat het kindje wies. Zij zag,

11, 373

Nu zij mijn ziele aan 't eeuwig wee
gesloten

1, 732

- o, Azaleeën, hemelsche azaleeën,

1, 713

o Blik vol dood en sterren,

1, 479

o Breek uw kloppen in uw steen-harden 1, 751
wil, hart, - Och neen: niet naakt en bleef het zand... 11, 146
October draagt in vreê wie sober heeft
genoten

1, 57

October, slooper van mijn streven en mijn 1, 191
hopen,
Octobertuin

1, 733

o, Dat ik weêr zou zingen!... Sedert mijn 11, 181
o Dat van vroomre schoonheid loom,

1, 277

Ode

1, 383

Ode

1, 403

o Geef me een handje, kind: ik word een 1, 362
blinde.
o Gevangen geest, getogen

1, 454

o Gij, die eens dit woord vernemen
moogt;

11, 169
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... o Gij, die eens dit woord vernomen
hebt;

11, 189

o Gij, die 'k met de bittre borst der
levens-wijzen,

1, 170

o Gij, die kommrend sterven moest, en
Váder waart,

1, 23

o Gij die stil gebogen zit,

1, 241

o Gij, mijn vreeze en mijn begeert,

1, 275

o Gij, wier vreez'ge zorg ten spiegel van 1, 616
mijne oogen
o Gij zult schoon zijn over zeven jaar

1, 338

o God, ge zijt in mijn verleên geweest

1, 374

o God, ik heb den geur der vlieren om me 1, 611
henen,
o God, o God, ik ben vandaag me-zelf
geweest,

1, 379

o Gruwbare eenzaamheid van wie te
schóon zich weten...

11, 61

Oh, kon ik tot uw voeten komen,

1, 745

o Kernig-sterke levens-geest

11, 59

o Kleine vrouw met uw grauw-treur'ge
huid.

1, 345

o 'k Weet dat ik, onttogen aan 't orkaan 1, 488
O, laat me zien uw god'lik aangezicht

1, 718

o Lampe, waar de kelk der stille vlamme 1, 144
ontluikt,
o Late dag, gij smaakt naar water en naar 1, 398
rozen.
o Levens-vrees!...

11, 45

o Licht der zee, o saeblen licht der zee,

1, 324

o Luisterende zee van grijze zijde...

1, 317

Omgolve steeds in blanke vlekloosheid

1, 730

o Mijne vrienden! - en wij gingen, en

11, 187

o, Mijne vrienden! nu gaat mijn verhaal 11, 175
o Mijne vrienden, toen 'k ten strande weêr 1, 657
o Naakte liefde, grijs en broos;

1, 278
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Ons lust, van dubblen drift verlamd,

1, 246

Ontmoeting met Dante I-VIII,

1, 685-692

Ontrouwe zee, en toch zoo trouwe zee,

1, 756

Op den dood van Jean Moréas I-V

1, 450-454

Opdrachtelijk sonnet

1, 684

Op-eens: de vreed'ge nacht ontstelt: de 11, 86
luchten duizlen.
Open de deur. Ik ben een vreemdling. Ik 1, 77
ben moe...
o Rozen-regen om den doren

11, 55

o Schaêmle liefde-vlam, die brandt

1, 624

o Scherp ontwaken uit den schoonsten
droom...

11, 23

o Schoone boom die, branke aan branke, 11, 52
o Smaad die wrokte, wrang tot pijne toe, 11, 285
o Stede-laan, wat zijn uw meisjes schoon! 1, 300
o Trouwe vriend der oude dagen

1, 675

Oud hart, dat niet bemind en heeft

1, 663
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o Van't ongerept ontroeren,

1, 627

Over alle daken

1, 273

Over de zee hangt matelijk te tampen

1, 486

o Volle dag, gij weegt in 't onvoldaan
verlangen

1, 145

o Vroomheid, dat het weêr mocht zijn;

1, 199

o Vrouwen-leed in liefde-ontvange' en
leven-telen,

1, 157

o Vruchten-leêge schaal, o flanken rijk
aan reuken

1, 566

o Werkt mijn weel'ge zee 't wijd breiden 1, 749
van het licht
‘o Wondre bloesming, plots gerezen;

11, 347

o Zaad dat zegeviert, na de eeuwe’, in
deze knoppen,

1, 220

o Zee, die mijne lip doorkeent met
zout-krystallen

1, 401

o Ziek, onzeker en onzuiver;

1, 438

o, Zoekt uw heil op de aardsche wegen
niet...

1, 729

o Zomer, die me weêr komt vinden

1, 235

o Zon, gij smijt uw hagel in mijn
aangezicht.

1, 355

o Zoon te zijn van hemel en van zee,

1, 330

Penthesileia

11, 409

- Plots breekt 't gebaar in Diomedes'
hand,

11, 161

Plots staat zijn hoofd boven de lijn der
kim.

11, 301

Regen op zee. - Ga vochtig-zoele doeken 1, 318
leggen
Regen, regen in den tuin,

1, 630

Reik ik de hand? De kanker van mijn
aanzicht

1, 363
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Rood rolt de bol der zon over den einder: 1, 321
Schaduw in den schaduw zijn

1, 499

Schemering

1, 706

Schuiven der zee: taf scherend over taf. 1, 319
Sluit uwe oogen op het licht:

1, 516

Sonnet

1, 748

Stad: eind-punt; vier kant; rust en
zekerheid.

1, 311

Stijf-neks pal;

11, 103

Stilte is de stelligheid die nooit begeeft. 1, 513
Stilte was zoo stil,

11, 143

Storm-zang

1, 751

Sub Jugo

1, 712

Tafel. En paars-gerand een wijn-vlek.
Naast den stempel

1, 375

Te dezen tijd welfde de stilte van

11, 411

Ten tragen heuvel-flank waar trouwe
schaaûwen valen

1, 216
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Ter loome zee met slappe zeilen

1, 629

't Gebladert' staat verdiept; de dag
verzaadt het loover;

1, 399

't Gewicht van vijftig jaar, o God, in
Uwen schoot:

1, 697

't Gezicht doorkraauwd, dat tintel-gloeit. 1, 265
Ter lippe, kenen
Thanatos en de vreemdeling (Eind-zang) 1, 77
Thans gaan de wateren den hemel
kleeden

1, 576

Thans is het al voorbij: de sluiers zijn
gezonken,

1, 428

Thans is het uur dat schaaûwen neigen, 1, 35
Thans stond aan hem het meisje Hebe,
dat

11, 271

Thans zijt ge béter, daar ge vredig zijt,
en kuisch,

1, 52

Thrênos om den jongen gevallene

11, 213

't Is de ure dat de kudden keeren,

11, 223

't Is triestig dat het regent in den herfst, 1, 41
Toen draaide zijn verbaasde en
schroom'ge blik

11, 265

Toen dronk Herakles. Om de tafel blonk 11, 261
Toen gingen we aan den keien-weg. Er
was

11, 179

Toen hij, zijn vleesch verteerd bij 't
Nessus-kleed,

11, 255

Toen ik de reize heb aanvaard,

1, 626

Toen 'k sprak en had ze mij niet
aangezien,

1, 654

- Toen kwam zijn stap aan 't naedren, en 11, 109
zijn vuist
Toen 'k zóo de beide kindren had gezien, 1, 653
Toen 't zou geschieden, en de ban me trof 11, 41
Toen, waar ze blafte als een verwoede
hond,

11, 372
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- Toen was de nacht gekomen. Of de
Daad

11, 165

Tóen werd het een gejoel en daver-spel 11, 111
Toen zei ze: ‘Meester’; en vergleed...

1, 232

Toen zong ze weêr, een nacht.

11, 92

Tot daar heel ver een trappelen zijn oor 11, 418
Tot op den dag dat ik ontmoeten zou

11, 247

Tot plots heur kreet me ontstelde:
‘Orpheus!’ was

11, 188

- Tot plots ze vóor me staan, en bral om 11, 87
mijn verbazen
Tot uw eeuwige lijne gekomen;

1, 255

Treed in. Gij die mijn hope en die mijn
deernis zijt;

1, 670

Troost, die mijne oogen sluit, en
rustig-rijpe buiten

1, 128

Trots, die mijn harte hardde, als ijzer

1, 441

't Was of plots

11, 159

U is onze lofzang, krekel,

1, 762

Uit: De kuische Suzanna

11, 45

Uit eene ‘Ode aan Hugo Verriest’

1, 631

Uit: Het lied van Phaoon

11, 61
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Uitvaart van den bedelaar

1, 531

Uit zoet-weemoedig sluimren, schel

11, 48

Uit zucht-gesleten schemer, hemel-waarts 1, 257
Uren van harde macht, waar 'k in de
zwartste nachten,

1, 439

Uur: vlerk die verschiet, bliksem. En...
eene roze

1, 359

Uw aangezicht is bleek 'lijk 't mijne
wordt. - Terwijl

1, 450

‘Uw eenzaamheid? Gij zijt als die wolvin. 1, 494
Uw lippe roert. Doch mijne moeheid heeft 1, 688
verstaan.
Uw mond en lijkt mijn mond dan in zijn 1, 112
bitterheid;
Uw trage mij-waarts draaiend oog, o
Vrouw, uw ooge

1, 340

Vaarwel. - Dit is de tijd, en 't ademen, en 1, 221
't geuren
Valt uit de kolken van 't licht,

11, 207

Van af dien dag was in Agenoor's borst 11, 342
Van alle reis terug nog vóor de reis
begonnen...

1, 437

Van boven wentelen naar onder: zie

1, 364

Van eindelooze diepte en sterrenloos

11, 348

Van ijzer zijn, in ijzgen voorjaars-dag,

1, 264

Van u bezeten, God, als van een vrouw
bezeten.

1, 372

Van uit een bleeken morgen

1, 383

Venus en Adonis (Tusschen-zang)

1, 43

Verbeurd van alles, - o verscheurde
droom-gemoedren!...

1, 701

Verlangen, doode bloem: ik ben een
horzel

1, 343

Verloren tijd, hoe schoon vind ik u weêr, 1, 299
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Vermits géen dag me ooit wekt en nog
deze oogen open’

1, 673

Vermits ge 't ook voor andre zielen deedt: 1, 720
Vervarelijk festijn voor onverzaedlijk
dorsten:

1, 417

Verzen I-V

1, 743-747

Verzoenens-schoone vrede, o vrágen, en 11, 81
- o schrómen...
Vier oden van Anakreioon I. Van Eroos 1, 759
Vier oden van Anakreioon II.

1, 760

Vier oden van Anakreioon III. Van de
zwaluw

1, 761

Vier oden van Anakreioon IV. Van den
krekel

1, 762

Vijand van wie bemint, hoe zijn uw trage 1, 103
zorgen?
Vlaandren, o welig huis waar we zijn als 1, 155
genooden
Voldoening volt thans reus Alkuoneus,

11, 326

Vóór allen dag, dat ik hem kennen zou, 11, 241
Voor-zang

1, 25

- ‘Vrouwen!’ huilen de Achajers; maar
hun hart

11, 430
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Waar hij zwaar lag, de schouder-platen 11, 279
zwaar
Waar, in onze eenzaamheid, aan onze
moede handen

1, 631

Waar me uw hulp genaakte, en lachte,

1, 517

Waarom te weenen in dit steenen woud? 1, 309
Waarom verwijt ge mij de paden te
verlaten

1, 519

Waar 't spaarzelt van 't geweld en
klaverende stooten

1, 187

Waar zoude ik met mijn liefde henen

1, 639

Wanneer, geteekend met de
onloochenbaarste merken,

1, 407

Wanneer ik sterven zal (o glimlach om
de vreeze

1, 455

Wanneer ik sterven zal, vol dagen en vol 1, 158
lasten,
Want: en is de zee

11, 115

Want hij lag áan om eene tafel die

11, 259

Want in haar schoot daar droeg ze,
beider zij,

1, 651

Want 'k heb mijn hoofd gekend aan 't
wezen van

11, 242

Want neen: geen spijt'ge doem om wat
het heiligst is:

1, 669

Want niets, dat dieper mij beroert, dan
rozen.

1, 360

Want och! toen wies herdenken weêr in 11, 270
hem.
... Want op den eersten nacht, dat ze, in 11, 361
haar bed
Want uit zijn vert zag Achilleus den strijd 11, 432
Want weder was, aan 't goed-geregeld
uur,

11, 139

Want weêr, - alleene heerscher zonder
volk,

11, 281
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Wat baat het aan den dag dat ik beminnen 1, 51
mocht?
Wat ben ik, dan een vogel in de
schemering?...

1, 115

Wat deert me nieuwe liefdes-tijd;

1, 63

Water is de adem van een meisjes mond. 1, 302
Wat is het goed aan 't hart van zacht
verliefd te zijn,

1, 116

Wat sanc dat sneeuwit voghelken

1, 717

Wat weet gij van kwetsuren,

1, 506

Wat zijn me uw tochten donker-schoon, 1, 283
Ween aan mijn borst den schat der tranen 1, 287
Weêr gaat het veege licht der asters
bloeien;

1, 432

Wêergeboorte

1, 752

Weêr nadert de avond want ik bad,

1, 537

Weêr rijst het uit den diepsten grond

1, 209

Weêr staat mijn venster open op den
nacht,

1, 433

Wees niet de schroom'ge, die, in loomer 1, 58
avond-komen,
Wees stil; kunt ge niet zijn gelijk een
móeder is?...

1, 50

Weet: ik ben Orpheus, die gewonnen
werd

11, 170

Wen 'k zitte, wachtens-vroom, (en heel de 1, 213
schoone dag
Weze schoon het beeld, - in het
eêlgesteente

1, 735

Wie heeft de koude kroon gebroken

1, 211
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- Wie is hij, die de rauwste rossen bindt, 11, 107
Wielwaal, die van rijpe kersen

1, 527

Wie mij wat bloemen biedt, en 't zoete
weren

1, 526

Wie rolt zijn eigen zakken?

1, 366

Wie weet en zal mijn liefde in u niet
dalen, kind,

1, 30

Wij, de Armen die den Geest verzaakten, 1, 664
Wijding aan mijn vader

1, 23

Wij heffen in dees heil'ge vonte

1, 463

Wijsheid

1, 249

Wij voeren aan een water dat ik niet

11, 178

Wij zijn gezaam dezelfde haven
uitgevaren,

1, 684

Wij zijn nog niet genezen van onze oogen: 1, 503
Wij zullen blíjde zijn... De boomen blozen 1, 75
Wilde eenden slaan de luchten in; wilde 11, 82
eenden wieken
Woud, macht van vuur, o majesteit van
vuur, o lang en

1, 13

Zal ik rusten?...

1, 676

Zang om de lente

1, 18

Zee: moeder; waar ik sta gelijk een zoon 1, 329
Zegen deze' avond, God: ons handen
rusten;

1, 71

Zeg wat wilt ge dat ik doe

1, 761

Zei Cayphas: ‘Slechts logen sprak uw
mond,

1, 722

Zie, hij is rijzend de moeilike

11, 209

Zie, ik ben niet, dan uit Uw hand geboren, 1, 525
- Ziekte, oude Troosteres, wier woorden 1, 40
wégen...
Zij draven. Neen, zij draven niet: zij zijn 11, 324
Zij gaan, en zij betreên Priamos' burcht. 11, 426
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Zij gingen 't hoeksken óm des bergs maar. 11, 401
- Zij, hare kindren, stonden tháns ten
wand,

11, 105

- Zij lagen beiden, man en vrouw, en wat 11, 151
Zij lagen, grauw en van de kleur des
zands

11, 152

Zij lag stil in mijne armen, en een zoen

11, 176

Zij ligt te bedde 'lijk ik lig te bedde;

1, 419

Zij moest hare oogen sluiten, maar ze
ontsloot

11, 367

Zijn schoudren waren leêg thans van het 11, 386
dier
Zij slaat haar been over den rug van 't
paard

11, 434

Zij staat, het aanzicht naakt als van een 11, 435
kind.
Zij staken 't rennen. Vóor de poorten
staan

11, 424

Zij staren. Maar zij staren niet te lang.

11, 323

Zij stonden, roerloos, 't helder
paarden-stel:

11, 102

Zij stonden, waar 't geklonken staal ze
bond;

11, 101
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Zij voer. En waar ze al verder varend
was,

11, 356

Zij waren negen zust'ren, en ik was

11, 171

... Zij wil hare oogen sluiten in haar
droom,

11, 381

Zij zag de keer'ge beelden zijns verhaals. 11, 370
Zij zaten, deze drie, gehurkt en stom

11, 184

Zij zong:

11, 89

Zij zongen beide' om beurt. Zij hadden
dorst.

11, 402

Zij zuchtte, en legde, Leda, 't linnen klaar, 11, 338
Zij zweeg. Er wies een vrage, waar zij
zweeg.

11, 262

Zingen, hoe de donkre wereld

1, 667

Zoo, als aan 't stellig stooten van 't
getouw

1, 403

Zoo als een roos, een groote brooze roos, 1, 258
Zóo als een vogelken, 't nestjen

11, 197

Zoo gij - de luie laan der zomeren
verlaten,

1, 101

Zóo ging hij sterven. En naar-mate hij

11, 256

Zoo, krijgend rechts en links, een
duivelsleven

1, 742

Zoo nú de tijd der streving is, toch moet 1, 755
Zóo stierf hij, naar de slaap hem zoet
omrees

11, 257

Zoo stond hij. En zijn gladde rechter-knie 11, 368
Zóo stond ik in den klare' en donkren keer 11, 27
Zóo was de nacht haar: als een ijle ruimt 11, 363
Zoo wies dit knaapje, en wies naast geitje 11, 374
en lam,
Zóo wist ik wél mijn leden en mijn hoofd; 11, 245
- Zóo zag Herakles Hebe. En hij lag

11, 269

‘Zou'n wij geen glaasken mogen drinken? 1, 548
Zuig-kracht van zon en zee: mijn hoofd 1, 328
is vliedend
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Zwaar galmde dan, de lange gangen
door,

11, 140

Zwart stond hij, want het dage-licht, dat 11, 283
blank
Zwart; zijne flanken paars in 't laat gelaai 1, 259
aan 't lichten;
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