Dat zij verliefd werd op hem, sprak bijna vanzelf.
Eindelijk iemand uit de buitenwereld, iemand die in die
grote, verre steden was geweest, waar wouden van torens
en spitsen zich tegen de heldere, zonnige hemel aftekenden, waar de lucht trilde van klokgelui, van het ruisen van
orgels en de vlugge klanken van mandolines. Terwijl processies, fonkelend van goud en kleuren, door de brede
straten golfden, waar de marmeren huizen glansden en
bonte wapenschilden van trotse geslachten twee aan twee
boven de brede deuren prijkten, terwijl waaiers glommen
en sluiers wapperden op de gewelfde balkons met hun gebeeldhouwde bloemen. Dit was iemand die door streken
had gezworven waar triomferende legers over de wegen
waren getrokken, waar machtige veldslagen de namen van
dorpen en velden van een onsterfelijke glans hadden voorzien, waar de rook van de vuren van zigeuners verlangend
opsteeg tot boven de boomkruinen, terwijl rode ruïnes van
de heuvels die met wijnloof waren bedekt, neerkeken op
het vriendelijke dal waar het waterrad ruiste en kuddes met
klinkende bellen over de bruggen met brede bogen huiswaarts keerden.
Over al die dingen vertelde hij, niet zoals dichters dat
doen, maar wel veel en o, zo vertrouwd zoals ze het hier
over de stadjes in het district en de naburige parochies
hadden. Hij sprak ook over schilders en schrijvers en prees
soms mensen de hemel in van wie zij nooit eerder had ge-

hoord. Hij liet haar hun schilderijen zien en las samen met
haar in de tuin op de heuvel waar ze over het blinkende
water van de fjord en de bruine golvende hei uitkeken hun
gedichten – de liefde maakte hem poëtisch en de streek
kreeg er schoonheid door, de wolken werden de wolken
die in de gedichten zweefden en de bomen in de tuin kregen het lover dat in de balladen zo weemoedig ruiste.
Bartholine was gelukkig, want haar liefde maakte dat de
hele dag vervloeide tot een ketting van poëtische situaties.
Zo was het poëzie als ze de weg afliep om hem tegemoet
te gaan. De ontmoeting was poëzie, het afscheid was het;
het was poëzie als ze in de glans van de avondzon op de
heuvel stond om hem een allerlaatst vaarwel toe te wuiven
en dan, melancholiek blij te moede, naar haar eenzame kamertje ging om ongestoord aan hem te kunnen denken en
als ze voor hem bad in haar avondgebedje, dan was dat ook
poëzie.
Ze had die onbestemde wensen en verlangens niet meer,
haar nieuwe leven met zijn wisselende stemmingen was
haar genoeg en haar gedachten en opvattingen waren helderder doordat ze nu iemand had tot wie ze zich zonder
voorbehoud kon richten zonder angst verkeerd begrepen
te worden.
Ook in een ander opzicht was ze veranderd. Het geluk
had haar beminnelijker gemaakt tegenover haar ouders en
haar broers en zusters, ze vond dat ze eigenlijk verstandiger waren en meer gevoel hadden dan ze altijd had gedacht.
En toen trouwden ze dus.
Het eerste jaar leek op hun verlovingstijd, maar toen
hun samenzijn wat gewend was, kon Lyhne niet meer voor

zichzelf verhelen dat hij het beu was steeds op nieuwe wijze uitdrukking te geven aan zijn liefde, gehuld in het verenkleed van de poëzie zijn vleugels gespreid te houden
voor zijn vlucht door alle stemmingshemelen en gedachtedieptes. Hij verlangde ernaar in genoeglijke rust stil op
zijn tak te zitten en doezelend zijn vermoeide hoofd te verbergen onder het warme verenkleed van zijn vleugels. Hij
had zich de liefde niet voorgesteld als een eeuwig wakkere,
oplaaiende vlam die met zijn sterke, flakkerende schittering alle rustige plooien van het bestaan bescheen en als
in dromen alles groter en vreemder deed lijken dan het
was. Veeleer was de liefde voor hem als de stille, smeulende gloed die vanuit zijn zachte aslaag gelijkmatig warmte
uitstraalt en in de gedempte schemering stilaan het verre
vergeet en het nabije dubbel zo nabij en dubbel zo huiselijk
maakt.
Hij was moe, uitgeput, hij kon al die poëzie niet meer
verdragen, hij snakte ernaar op de vaste grond van het dagelijks leven te staan, zoals een vis die stikt in de warme
lucht moet snakken naar de heldere, frisse koelte van de
golven. Het moest ophouden, het moest vanzelf overgaan.
Bartholine stond niet meer onervaren tegenover leven en
literatuur, ze was er evenzeer mee bekend als hij, hij had
haar alles gegeven wat hij had gekregen en nu moest hij
blijven geven. Dat was onmogelijk, hij had niet meer – zijn
enige troost was dat Bartholine zwanger was.
Al een tijdje had Bartholine tot haar verdriet gemerkt
dat haar beeld van Lyhne langzamerhand was veranderd
en dat hij zich niet meer op de duizelingwekkende hoogte
bevond waar zij hem in hun verlovingstijd had geplaatst.
Ze twijfelde er nog niet aan dat hij een poëtische natuur

was, zoals ze dat noemde, maar ze was afgeschrikt nu het
proza af en toe zijn lelijke gezicht begon te tonen. Des te
ijveriger joeg zij de poëzie na en poogde zij de oude toestand weer op te roepen door hem met een nog grotere
rijkdom aan stemmingen, een nog diepere begeestering te
overweldigen, maar ze vond zo weinig weerklank dat ze
zichzelf bijna sentimenteel en geaffecteerd vond. Nog een
poos probeerde ze de tegenstribbelende Lyhne mee te lokken. Ze wilde niet geloven wat ze vermoedde, maar toen
langzamerhand het vruchteloze van haar pogingen twijfel
wekte of haar geest en haar hart werkelijk zo’n grote rijkdom bevatten als ze had gedacht, liet ze hem opeens los,
werd koel, zwijgzaam en gesloten en zocht de eenzaamheid om in alle rust om haar verloren illusies te treuren.
Want dat zag ze nu in, dat ze bitter teleurgesteld was en
dat Lyhne diep vanbinnen eigenlijk niet verschilde van
haar oude omgeving en dat wat haar om de tuin had geleid
zoiets gewoons was als dat zijn liefde hem een poosje een
vluchtig aureool van geest en grootheid had verleend, zoals zo vaak gebeurt bij lagere naturen.
Deze verandering in hun verhouding verschrikte en bedroefde Lyhne en hij streefde er met onhandige pogingen
naar weer in de vroegere, dweperige vlucht op te gaan,
maar dat had alleen maar als effect dat Bartholine nog duidelijker inzag hoezeer ze het mis had gehad.
Zo stonden de zaken er met het echtpaar voor toen
Bartholine haar eerste kind ter wereld bracht. Het was een
jongen en ze noemden hem Niels.

