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“Wel!? Zijt ge daar alweer!?”

Omsk wist niet goed wat te zeggen. Het 
was al de tweede keer die nacht, en ook 
gisterennacht  was  hij  daar  geweest, 
misschien wel al zeven keer die week. 

Daar  stond  hij  dan,  in  die…  mist. 
Eigenlijk  was  het  geen  mist,  want  het 
voelde niet koud aan of niet nat; het had 
alleen het witte, het half-doorzichtige van 
mist.  Maar met  mist  kon je  het  wel  het 
beste vergelijken.

De  man  tegenover  hem  –  hij  keek 
eigenlijk op hem neer, want hij stond wat 
hoger dan Omsk – werd nu eens door het 
mistgordijn omhuld, en dan weer was hij 
helemaal  klaar  te  zien.  Die  man kon  er 
blijkbaar  niet  om  lachen,  al  maakte  hij 
zich  ook  niet  kwaad.  Het  kwam  hem 
veeleer  voor  alsof  hij  er  flink  mee 
verveeld zat, en dat gaf hij ook aan Omsk 
te kennen: 

“Ge doet mij weer lopen, beste vriend! En 
dat telkenmale voor niets! Ge blijft  daar 
staan en ge komt niet verder? Gisteren zijt 
ge  hier  tot  op  de  tweede  onderste  trede 
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van de trap geklommen, en dan hebt ge 
rechtsomkeert  gemaakt;  en  nu  staat  ge 
daar weer te drentelen… op welke trede 
staat  ge nu,  ik heb mijn bril  hier  niet… 
Vertel het eens!”

Omsk keek naar beneden, zag zijn eigen 
beeld weerspiegelen in het witte marmer 
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dat met rode adertjes doorspekt was, alsof 
er  bloed doorheen pompte,  en hij  moest 
zich concentreren om de treden te kunnen 
tellen,  want  daaronder  duizelde  het 
allemaal op de een of andere manier weg:

“Op de derde trede, meneer”, zei hij, en er 
was  nog  angst  te  bespeuren  in  zijn 
schuchtere stemmetje,  als gevolg van de 
blik in de diepten. 

“Zo…  en  hebt  gij  hoogtevrees 
misschien?”, merkte de man dan ook op.

“Eigenlijk niet, mijnheer…”, antwoordde 
Omsk.

“En waarom komt ge dan niet verder?”

“Het  is  weer  beginnen  kloppen, 
mijnheer…”, zo excuseerde Omsk zich.

“Zo…  Ja,  dat  zeg  je  telkenmale,  is  het 
niet?  Wat  vervelend voor  mij!”,  riep  de 
oude man uit, en hij wierp een blik in het 
gesternte,  en  keek  dan  weer  op  Omsk 
neer:  “Ge begrijpt  toch dat  ik  een oude 
man ben; gij doet mij telkens lopen voor 
niemendal!”
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“Mijn  verontschuldigingen,  meneer,  ik 
kan het echt niet helpen…”, klonk nu het 
dunne stemmetje van onze vriend. 

De man zuchtte diep, zoals iemand zucht 
die  ten  einde  raad  is:  “Ik  sta  hier  al 
duizenden  jaren,  aan  deze  poort…”,  en 
met een armzwaai wees hij naar de dikke, 
witte  wolken  achter  zijn  rug,  waarmee 
zijn eveneens sneeuwwitte kleed zich wel 
leek te vermengen: 

“Ik heb wel meer van die twijfelgevallen, 
weet  u:  lui  die  niet  goed  weten  wat  ze 
willen,  en  die  eerst  aankloppen  en  dan 
terugkeren…weer  aankloppen,  weer 
teruggaan… Maar de tweede of de derde 
keer  komen  ze  dan  toch  binnen.  Gij 
daarentegen… hoe is de naam weer, zegt 
u?”

“Omsk, meneer”

“Juist,  ja… Gij zijt  mij hier al tientallen 
keren komen storen, nietwaar? Ik zit net 
naar een interessant programma te kijken, 
ontspannen  met  een  glaasje  erbij,  en… 
had ik het niet kunnen denken! Daar zijt 
gij dan weer!”
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“Nogmaals mijn excuses, meneer, maar ik 
kan het echt niet helpen…”

“Ja, dat weet ik wel: het is weer beginnen 
kloppen,  nietwaar…  We  zouden  er  iets 
moeten op vinden, hé? Nu, wat zijt ge van 
plan?  Blijft  ge  daar  staan  of  gaat  ge 
terug?”

“Ik  denk  dat  ik  maar  beter  terugga, 
meneer”.

“Natuurlijk,  natuurlijk…  dat  is  het 
beste…”

“Het  klopt  nu  weer  zoals  normaal, 
meneer, ik denk dat ik dus beter terugga”, 
herhaalde Omsk.

Het witte heerschap had het smekerige in 
zijn  stem  gehoord  en  in  zijn  daarop 
volgende optreden kon Omsk niets anders 
dan  een  weinig  leedvermaak  bespeuren: 
de  heer  keek  hem  heel  aandachtig  aan, 
boog  zich  warempel  voorover  om  hem 
nog beter te kunnen zien, en beval: 

“Kom eens een paar trapjes hoger! Zodat 
ik  weet  waar  ik  aan  toe  ben!  Ge  ziet 
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lijkbleek,  maar  uw ogen  kan  ik  zo  niet 
zien…  jaja,  ik  heb  het  tegen  u:  twee 
trapjes maar”, drong hij aan. 

Nu was de pret in zijn stem echt goed te 
horen.  Omsk  had  er  de  grootste  moeite 
mee om zijn rechter voet op te heffen en 
die op de volgende trede neer te plaatsen. 

Dit  manoever  ging  gepaard  met  alweer 
een  heftige  steek  in  zijn  hartstreek, 
waarna hij deze spier gedurende wel drie 
opeenvolgende  seconden  voelde 
fibrilleren.  Dan  volgden  enkele  uiterst 
onaangename  want  krampachtige 
trekkingen welke gepaard gingen met een 
licht  verstikkingsgevoel,  zodat  Omsk 
eventjes  naar  adem  moest  happen  en 
duizelig werd. Teneinde niet naar beneden 
te donderen, restte hem geen andere keuze 
dan zijn voet terug te trekken, zodat hij nu 
weer met de beide voeten op de tweede 
trede  stond.  En  omdat  hij  tijdens  deze 
zichtbaar  stuntelige  bewegingen  als  het 
ware  bijna  zijn  evenwicht  verloor,  vond 
hij  er  dan  ook  een  reden  in  om  maar 
meteen  nog  een  trapje  lager te  gaan 
postvatten. 
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Zijn hart  leek hem hiervoor  uitvoerig te 
bedanken  met  een  hele  reeks  heel 
regelmatige slagen, en hij  kwam zowaar 
weer op adem.

“Maar zó… kan ik helemaal niets zien!”, 
repliceerde de man in het wit, die zich nu 
weer  oprichtte,  kennelijk  met  grote 
moeite, de handen tegen het onderste deel 
van zijn lange, dunne rug gesteund. 

Hij  kermde eens,  haast  onhoorbaar,  leek 
dan  door  een  nieuwe,  dichte  wolk 
omgeven te worden, en Omsk voelde zich 
nu terugzakken uit  de mist  en zeeg met 
een zo grote snelheid dat  hij  er  kriebels 
van kreeg in de buikstreek,  achterwaarts 
doorheen het firmament. 

Hij  passeerde  nu  weer  de  weelderige 
tuinen  waar  hij  telkenmale  doorheen 
moest als zijn hart het dreigde te begeven, 
en hij kwam in een zeer vreemde extase, 
omdat  ze  aantrekkelijk  en 
afschrikwekkend was tegelijk. 

De tuinen… ze vertoonden patronen van 
een  geheel  onaardse  regelmaat,  niet  te 
beschrijven, en ook niet voorstelbaar voor 
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mensen in wakkere toestand. Nooit was er 
een  schilder  geweest,  en  er  zou  er  ook 
nooit  een  geboren  worden,  die  deze 
kleurenpracht vermocht af te beelden. 

De  belangstelling  van  Omsk  voor  de 
tuinen was bijzonder groot, maar tegelijk 
ook  durfde  hij  er  niet  te  lang  of  te 
aandachtig naar kijken, omdat hij wist dat 
dit niet ‘ongevaarlijk’ was. Regelmaat, ja, 
dat woord was hier van toepassing, maar 
deze term was lang niet krachtig genoeg 
om  het  betreffende  spektakel  weer  te 
geven: hier toonde zich een patroon met 
een regelmaat  van vormen en lijnen die 
mensen zich niet kunnen voorstellen. Een 
evenwicht  van  gestalten  en  van  kleuren 

10



die het hele spectrum bestrijken, maar ook 
die  delen  van  het  spectrum  die  door 
mensenogen  normaal  nooit  kunnen 
worden gezien: ultraviolet, infrarood… 

Ach, dat zijn slechts woorden, wist Omsk: 
hier zijn geen woorden voor, dit zijn niet 
langer  kleuren  en  vormen,  geluiden  of 
muziek:  dit  is  wat  àchter  alle  kleuren, 
àchter  alle  schilderijen,  symfonieën, 
gedichten  en  noem  maar  op,  verborgen 
zit.  De tuinen zijn werkelijk de bronnen 
waaruit  wij  onze  schamele  patronen 
putten, het zijn de klankkasten, neen, de 
genen van de schoonheid zelf. 
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Was dit dan wat men het ‘Aards Paradijs’ 
noemde?

Omsk viel  met  een  schok  terug  op  zijn 
hoofdkussen.  Hij  zweette  hevig,  ademde 
ongemakkelijk,  kon  het  gevoel  van 
verstikking dat hem alweer de hele nacht 
in zijn greep had, niet van zich afwerpen. 
Zijn  hart  pompte,  maar  hield  dan  met 
pompen op, alsof het niet in staat was om 
te  reageren  op  de  volgende,  zich 
opdringerig  aandienende  prikkel.  Het 
koolzuurgehalte  in  zijn  bloed  steeg,  gaf 
een  krachtige  impuls  aan  de  Nervus 
Plexus  Vagus  of  hoe  heette  dat 
zenuwcentrum  in  de  nek  ook  weer,  dat 
ons dwingt om naar adem te happen als 
wij het benauwd krijgen? 
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Hij hapte naar adem, doch het baatte hem 
niet;  hij  hapte  andermaal,  en  nogmaals, 
werd  beklemd  door  een  plotselinge 
doodsangst,  maar  vooraleer  die  hem tot 
enige handeling kon aanzetten, voelde hij 
zich weer wegduizelen, en voor zijn ogen 
ontplooiden  zich  in  al  hun  symfonische 
pracht opnieuw… de tuinen! 

Dit  is  echt,  zo  zag  Omsk  nu  heel 
duidelijk: deze tuinen zijn onvervalst, en 
hun  onbeschrijflijke  pracht  getuigt  van 
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hun  echtheid:  noch  ikzelf,  noch  enig 
ander  mens  had  ooit  kunnen  bedenken 
wat zich nu voor mijn ogen afspeelt. 

Hij  verzette  zich  niet  langer  tegen  de 
taferelen  die  in  steeds  toenemende mate 
zijn hele gezichtsveld vulden. Hij liet de 
muziek  naar  binnen  stromen  en 
verwelkomde het water uit de brede, klare 
stromen in de diepe, donkergroene dalen 
die in een bloemenweelde aan zijn voeten 
lagen. Hij voelde zich opstijgen boven dit 
alles,  dat  zich  met  zo’n  nadrukkelijke 
pracht  in  zijn  geest  prentte,  dat  hij  niet 
anders doen kon dan geloven dat iemand 
dit  speciaal  voor  hem  had  voorbereid, 
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zoals men ook speciaal voor iemand een 
gedicht kan schrijven of een lied, dat men 
hem of haar te zijner tijd ten gehore mag 
brengen. En hij steeg op, hoog boven dit 
alles, en dreef dan weg, ergens terzijde, en 
een plotse  wind stak op,  hagel  kletterde 
neer tegen de ruiten…

Omsk zag dat het al klaar geworden was. 
Zijn toestand was lichtjes beter. Hij moest 
nog  wat  slapen,  want  hij  was  nog  te 
vermoeid, zo kon hij de dag niet door. Hij 
trachtte  rustig  te  ademen,  aan  niets  te 
denken,  de  slaap  te  vatten.  En  hij 
realiseerde zich dat hij zich telkenmale als 
hij de ogen sloot, en nu opnieuw, begaf op 
dat  terrein  dat  wij  het  gebied  van  de 
allergrootste  onzekerheid  plegen  te 
noemen,  het  ‘kantje-boord’,  het  randje 
tussen  het  eenmalige  leven  en  de 
volstrekte dood. 
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