
HASJIESJ 

Apr. L. De Causmaecker 

In de Babylonische verwarring omtrent het cannabis-hang-ijzer probleem, met 
aandrift bij verwoede voorstanders en argwaan bij de tegenstanders, wordt 
getracht tussen achterdocht en hartstochtelijkheid een onbevooroordeelde 
mening te opperen. 

Kan men ergens beter te rade gaan clan bij getuigen boven verdenking 
verheven, in een tijd waar oplaaiende polemieken niet in de lucht hingen ? 

Dan maar eerst naar Griekenland voor de christelijke jaartelling bij de 
zogenaamde goddelijke Hippocrates (460-377 v.C.) toen geneeskunde en plan-
tenkunde elkaar nog overlapten en het dusdanig nog ruim 2000 jaar zullen vol
houden. 

Langs Romeinen en Arabieren werd het bijna dogmatisch erfgoed doorge
geven. In de Renaissance hebben in onze contreien vier botanici, Dodoens, Delo-
bel, Fuchs en Clusius bijna wereldvermaardheid verworven met imposante herba-
ria die toen als omstandige artsenijboeken fungeerden. 

Uit de Griekse benaming van de stamplant Cannabis stamt dan ook de 
middeleeuwse naam Canabus. Waaruit dan het woord canep ontstond waarin 
men, in de volkstaal het nog steeds aangewende 'kemp' herkent. 

De uitspraken van de vier genoemde botanici komen grotendeels overeen. 
De auteurs uit de Oudheid worden tekstueel nagezegd. Zo, Dioscorides (lste 

eeuw n.C): «Zaad van kemp veelachtig ingenomen verdroogt de natuur en het 
mannelijk zaad»; zo, Galenus (129-201 n.C): «Het zaad wordt zwaarlijk verteerd 
en is vijand van maag en hoofd, ook maakt het kwade humeuren. Het wordt dik
wijls misbruikt door meesters, meesteressen en kwakzalveressen.» Aan de minder 
gekende botanist Seth (XIde eeuw n.C.) wordt ontleend: «ende maakt razernije.» 

Delobel beweert: «Kemp maakt dronken degene die met het hoofd daarop 
ligt.» Hij heeft er ook een naïeve doch typerende bemerking bij ingelast: «De klei
ne vogelkens strekt het tot spijs ende verschaft zoveel voedsel dat het hen doodt 
of de lustigheid en de kracht van zingen beneemt.»; streekgebonden voegt Delo
bel uit eigen ervaring er aan toe: «Het groeit aan kanten van lege vochtige grach
ten, bij Berchem aan de stad Antwerpen. Hedendaags is het nergens toe 
beproefd.» Hieruit blijkt dat op het einde van de XVIde eeuw er niet met de plant 
werd geëxperimenteerd en er dus geen belangstelling voor cannabis bestond. En 
dat is wel bevreemdend voor die periode, toen er nog zoveel aandacht aan elke 
plant werd geschonken. Wat moet men daarbij vermoeden: dat het heilzame 
effect te veronachtzamen is, terwijl de bezwaren overwegen ? 

In het midden van de XLXde eeuw hebben we de bevestiging gekregen van 
dat vermoeden. Een gedetailleerd getuigenrelaas, als 't ware een persoonlijke 
anamnese van een verwoede hasjsiesgebruiker, vermeldt en hekelt de funeste en 
nefaste uit- en bijwerkingen van cannabis. Daar dit experiment tot een geïsoleerd 
artiestencircuit beperkt bleef, lekte dit gebeuren niet uit en de interesse vanwege 
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de buitenwereld was onbestaand. Zelfs duurde het tot 1921 alvorens de wet op 
verdovende middelen, waarin hasjiesj expliciet wordt vermeld, werd uitgevaar
digd om herhaaldelijk te worden aangevuld in de loop van de XXe eeuw met 
strengere eisen. Het is dan ook verrassend te constateren dat reeds in het begin 
van het 3de millennium een discrepantie ontstaat tussen denk- en handelwijze met 
het in zwang brengen van gedogenbeleid. 

In recente standaardwerken over geneesmiddelenleer wordt cannabis als 
geneesmiddel zeer karig bedeeld tenzij met een fameuze synoniemenaanwas die 
op zichzelf een vingerwijzing is naar veelvuldig illegaal en clandestien bedwel-
mingsmiddelenverbruik. 

Waar vandaan, vraagt men zich af, kom dat verslavingsverschijnsel ? We 
gaan opklimmen in 't verleden en ons wenden tot de cultuurgeschiedenis. 

De XVIIIe eeuw was de encyclopedische eeuw, het tijdperk van de Ver
lichting waarin het rationalisme en het gezond verstand tot bloei kwamen. In 
schrille tegenstelling daarmee volgt de XIXde eeuw waarin de romantiek hoogtij 
viert, die de rede naar de achtergrond verdrijft en de ledige ruimte laat opvullen 
door de verbeelding. 

Schilders, dichters, kunstenaars in 't algemeen waren de eersten die met 
cannabis in contact kwamen. De gedroogde (drug) kruiden (hennep) werden uit 
het Oosten aangevoerd. 

Op een enigmatische uitnodiging tot de eerste bijeenkomst van de «Club 
des HaschischinS" (hasjiesjverbruikers) werd welwillend ingegaan door talrijke 
invités, met gretige curiositeit. In het jaar 1840 te Parijs, in het Hôtel Lauzun, gele
gen tussen de armen van de Seine op het eiland Saint-Louis, werden de aanwezi
gen, buiten hun weten om, vergast op een bordje groene confituur met een gou
den lepeltje erbij. Onder de deelnemers bevonden zich o.a. Daubigny, Daumier, 
Delacroix, Verlaine, Gautier, maar voornamelijk de schrijver Baudelaire (1821-
1867). Hij was een omstreden figuur, enerzijds wegens een leven vol uitspattin
gen, anderzijds als een der meest vooraanstaande persoonlijkheden van de Fran
se literatuur. Zijn dichtbundel uit 1857 «Les Fleurs du Mal» heeft hem beroemd 
gemaakt spijts de vervolging om obsceniteit en blasfemie. Op het miserabel 
einde van zijn leven in 1860 schreef hij «Les Paradis Artificiels» waar hasjiesj in 
een tachtigtal bladzijden wordt beoordeeld, niet met ophemelen, zoals men van 
een verstokte verslaafde zou verwachten, doch met een afkeuren vol verfoeisel 
en verafschuwing; een condemnatie zonder genade. 

«Les Paradis Artificiels» kan men niet reduceren tot een résumé want het 
zijn juist de fijne schakeringen en bespiegelingen die in de tekst een volkomen 
simulatie van het hasjiesjgebruik tot stand brengen. Een lukraak fragment wordt 
in vertaling gebracht om elke nieuwsgierigheidsdrang de rug toe te keren. Bau-
delaire's wroeging weerklinkt nog in het cynische «hij probeerde en het ging.» Als 
waarschuwing voor elk rechthebbend mens: «Ik vind in de kinderachtige han-
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delswijze iets dat aan misdaad grenst. Tenslotte heb ik mij laten overhalen door 
nieuwsgierigheid; en daarenboven was het een gemeenschappelijke gril bij oude 
vrienden waar ik het niet aanzag als een groot kwaad om aan de waardigheid te 
kort te schieten...» 

De mens wil dromen, de droom echter maakt zich meester van de mens 
en toch is die droom maar zoon van de vader. Maar hij is, alles wel beschouwd 
en spijts het tijdelijke energieniveau van de gewaarwordingen, dezelfde mens, zij 
het in omvang toegenomen, hetzelfde getal exponentieel uitgedrukt. 

Hij gaat onder het juk gebukt; doch tot overmaat van ramp, de schuldige is 
hijzelf. De leegloper of nietsnut wil op kunstmatige wijze het bovennatuurlijke 
laten inzijpelen in zijn gedachtenwereld; hij zou een engel willen worden, maar 
hangt het beest uit. Momenteel is de werking zeer heftig, zo men hevigheid mag 
aanzien als een buitensporige gevoeligheid die zich niet laat matigen of bedwin
gen. Mondain publiek en dwaze naïevelingen hunkerend naar geneugten moeten 
er zich van bewust zijn dat hasjiesj geen mirakelen te bieden heeft, volstrekt niets 
anders dan het opgeschroefd ik-gevoel. De mens zal niet ontsnappen aan het 
noodlottige eigen temperament zowel op fysiek als op moreel vlak ; hasjiesj zal 
een bolle vergrotende spiegel zijn, niet meer dan een convexe spiegel van eigen 
indrukken en gedachten. 

Het toekomstig onheil is ternauwernood te omschrijven. Een eerste kennis
making met de soft drug, heb geen schrik, een subiete dood staat u niet te wach
ten. Het organisme blijkt er geen hinder van te ondervinden bij de aanvang. Maar 
naarmate men beroep doet op het tovermiddel wordt de wilskracht gefnuikt, 
hoewel... de kastijding ligt nog zover in 't verschiet. 

Wat riskeert ge ? 's Morgens een weinig zenuwachtigheid. Maar zet ge niet 
iedere dag meer op het spel en is er niet meer berokkende schade dan verwor
ven beloning ? Er is voldoende ballast uitgeworpen om een lange en zonderlinge 
reis te ondernemen. Vergeleken met de doorsnee gewone reiziger hebt ge het 
vreemd voorrecht onwetend te zijn over de bestemming van de tocht in het 
ongewisse. Zo hebt ge het gewild; leve de fataliteit ! 

Ik veronderstel dat ge omzichtig het ogenblik hebt uitgekozen voor die 
avontuurlijke expeditie. Elke volslagen uitspatting veronderstelt immers met de 
tijd geen rekening te moeten houden. Het ontgaat u zeker niet dat hasjiesj tot 
overdrijving aanstookt en zowel het individu als de omstandigheden en het 
milieu hierbij betrekt. Plichten te vervullen hebben die stiptheid vergen, getergd 
zijn door familiale bekommernissen, verzonken zijn in liefdesmart, wees daarvoor 
op uw hoede ! Dat verdriet, die onrust, zelfs het bedacht zijn om een taak te 
moeten vervullen die aandacht en wilskracht opeisen kunnen doorheen uw roes 
als een doodsklok beginnen luiden en het welbehagen komen bederven. Onrust 
wordt dan angst, verdriet een ware foltering. En wanneer al die noodzakelijke 
voorwaarden zijn nagekomen, gepaard met mooi weer, een chic milieu, in een 
schilderachtig landschap, vertoevend in een luxueus appartement met aanver
wante muziek, dan zou het nog maar zijn zoals het hoort. 

In 't algemeen zijn er zonder moeite drie fasen te onderscheiden bij de 
hasjiesjbedwelming. Het loont de moeite om bij beginnelingen de vroege symp-
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tomen van de eerste fase gade te slaan. Vermoedelijk hebt ge reeds horen boffen 
op de verrassende uitwerking van hasjiesj; uw verbeelding heeft daarbij reeds 
een vooroordeel gekoesterd en er een ideaal beeld van opgehangen. Ge hunkert 
er al naar te vernemen of de werkelijkheid wel overeenstemt met de hoge ver
wachting. Dat is reeds voldoende om van bij de aanvang in een angstige toe
stand te geraken die daarenboven gunstig is voor de humeurigheid van het vergif 
om zich toegang te verschaffen en dan te overwoekeren. De meeste novicen, bij 
de eerste trap van hun initiatie, beklagen zich over de traagheid van het in wer
king treden. Met kinderlijk ongeduld betrachten ze het, en de drug, die niet snel 
genoeg werkt naar hun goesting, belagen ze met een scheldkanonnade van 
ongeloof; voor de oudere adepten, zij die met het gedrag van hasjiesj goed ver
trouwd zijn, is dat plezant om te beluisteren. De eerste doorbraken als voorte
kens van een dreigend onweer komen opdagen en stapelen zich op, pal in het 
midden van die ongelovigheid. Vooralsnog wordt men lachlustig, buitennissig en 
het onweerstaanbare palmt u in. De buien van ongemotiveerde opgeruimdheid, 
waarover ge bijna beschaamd zijt, herhalen zich voortdurend en doorkruisen de 
tussenpozen van onthutsing, tijdens dewelke ge tevergeefs tracht om ernstig na 
te denken. De meest eenvoudige woorden, de doodgewone ideeën krijgen een 
bizar gloednieuw voorkomen; het verwondert u zelfs dat ge ze tot op heden zo 
eenvoudig hebt gevonden. Gelijkenissen en onsamenhangende benaderingen, 
die u anders nooit te binnen vallen, eindeloos woordenspel, humoristische 
opwellingen ontspringen aanhoudend uit uw brein. De duivel is in u binnen 
geslopen; het is nutteloos de lachstuip, die tergend is als een kriebeling, tegen te 
stribbelen. Af en toe lacht ge om uzelf, om uw onnozelheid en dwaasheid; uw 
kameraden, indien ge er hebt, lachen om uw gesteldheid en om de hunne; doch 
daar ze het zonder kwaad opzet doen zijt ge niet vervuld van wraakzucht. 

Die vrolijkheid, beurtelings kwijnend en dan weer schrijnend, dat malaise-
gevoel in het genot, die onzekerheid, die weifeling zijn doorgaans van geen te 
lange duur. Weldra wordt de samenhang van de gedachten zo vaag, de gelei
draad tussen de begrippen zo dun dat enkel medeplichtigen u kunnen verstaan. 
En dan nog, er is nauwelijks een middel om de juistheid ervan te toetsen; mis
schien menen ze u te begrijpen en is de illusie wederzijds. Het gestoei en dat 
schaterlachen, gelijkend op uitbarstingen, doet zich voor als malligheid, zoniet als 
maniakale beuzelarij, alleszins voor iemand die niet in dezelfde toestand ver
keert. Overigens wijsheid en gezond verstand, de logische gedachtegang bij de 
behoedzame getuige die zich niet aan hasjiesj begaf, daarover verheugt ge u en 
het vermaakt u als ware het een vorm van dementie. 

Van een dergelijk tafereel, maar nog sterker, ben ik persoonlijk getuige 
geweest. Het groteske van het gebeuren was maar te doorgronden door hen die, 
al was het maar door observatie van een verslaafde, op de hoogte waren van de 
gevolgen van die substantie en van het onvoorstelbaar niveauverschil van 
beschikbaar vermogen welke de stof veroorzaakt tussen personen met een ver
ondersteld identiek intelligentiecoëfficiënt. Een beroemd musicus, niet vertrouwd 
met de eigenschappen van hasjiesj en die er wellicht nog nooit tevoren had 
horen over spreken, valt midden een gezelschap waarvan het merendeel er zich 
van bediend had. Men tracht hem van de weldadige uitwerking te overtuigen. 
Op die wonderlijke verhalen glimlacht hij welvoeglijk zoals iemand die wel een 
poos voor de fotograaf wil poseren. Zijn geringschatting is vlug geraden door 
hen wiens geest is aangescherpt door het vergif en hun schertsen kwetst hem. 
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Het schetterend plezier, die woordverdraaiingen, dat grimassen maken en deze 
ziekelijke omgeving ergeren hem. Onweerstaanbaar gaat hij zijn onomwonden 
mening voortijdig uiten; onder meer, dat die artiestenkarikatuur op hem een 
averechtste indruk verwekt en overigens voor hen die er zich aan begeven het 
toch wel zeer afmattend moet zijn. Komisch verdraaid sloeg dat bij hen in als een 
bliksemschicht. Het gejoel nam toe met verdubbelde kracht. «Wat is dat voor een 
gedoetje, u kunt dat knap vinden, mij spreekt het helemaal niet aan.» «Als het ons 
maar aanstaat,» repliceerde egoïstisch een van de verdwaasden. Zich afvragend of 
het om echte zotten gaat of om lieden die gekheid veinzen, meent onze man dat 
hij er goed zou aan doen de plaat te poetsen. Doch iemand doet de deur op slot 
en verbergt de sleutel. Een andere knielt voor hem neer en vraagt om vergiffenis 
in naam van het gezelschap en verklaart hem, met tranen in de ogen, doch als 
een onbeschaamde vlegel, dat spijts zijn onverstand, dat misschien wat medelij
den oproept, allen voor hem een diepe genegenheid koesteren. Tenslotte legt hij 
er zich toch bij neer om te blijven en zelfs verwaardigt hij zich te musiceren, 
ingevolge hun aanhoudend verzoek. Doch de vioolklanken die het appartement 
doorzinderden als een nieuwe plaag, waren, zonder overdrijving, als vuistslagen 
die nu eens de ene gestoorde dan weer een andere verdwaasde troffen. Schorre 
en diepe zuchten werden geslaakt gepaard met een opstoot van hevig snikken 
en overvloedig traanvocht in de ogen. De geschrokken muzikant houdt op met 
zijn spel en benadert degene waarvan de roes het meest herrie schopte, vraagt 
hem of hij veel leed doorstaat en wat hij zou kunnen doen om hem op te luch
ten. Eén van de omstaanders met praktisch vernuft stelt limonade en zure dran
ken voor. Maar de kranke met extase in de ogen, beziet hen beiden met onuit
sprekelijke minachting. Stel u voor, een kranke mens, ziek van uitbundigheid en 
van ingenomen blijdschap, te willen genezen ! 

Door het vermogen om te vergroten dat het geestelijk oog van de patiënt 
bezit moet die schrik een vreselijke trawant zijn. «Ik was,» zie hij, «als een paard 
op hol geslagen, stormend naar een gapende afgrond dat ik wilde tot stilstand 
brengen doch er niet in gelukte.» Inderdaad, het was een afschuwelijke galop en 
mijn denken, slaaf van de omstandigheid, van het milieu, van het voorval en van 
alles wat kan ondergebracht worden in het woord waaghalzeij, was de toer 
opgegaan van ongecoördineerde gedachtegang. Het is te laat ! Wanhopig her
haalde ik die gesmoorde kreet onophoudelijk. Wanneer de kwelling ophield, die 
me oneindig lang scheen te duren hoewel ze in werkelijkheid waarschijnlijk maar 
enkele minuten in beslag had genomen, wanneer ik geloofde eindelijk te kunnen 
onderduiken in de roes, waarop de oosterlingen zo gesteld zijn, en die zou vol
gen op die razende fase, werd ik overstelpt met een ander ongeluk. Een nieuwe 
bezorgdheid, wel alledaags en wel kinderachtig, overviel me. Ik herinnerde me 
opeens dat ik uitgenodigd was voor een maaltijd op een avondpartij in ernstig 
gezelschap. Bij voorbaat zag ik mij al midden de drukte van een groep wijze en 
bescheiden mensen, waar iedereen zelfverzekerd is, genoodzaakt mijn geestes
toestand zorgvuldig te verdoezelen, onder de schittering van talrijke lampen. Ik 
vermoedde erin te kunnen slagen maar ik voelde mij bijna bezwijmen bij de 
overweging welke moeite het van mijn wilskracht zou vergen. Ik weet niet door 
welke toeval de woorden uit het evangelie : «Wee hem die ergernis geeft !» opdo
ken in mijn geheugen, niettegenstaande ik hen trachtte weg te moffelen, en al 
deed ik al wat in mijn vermogen lag om ze uit te wissen, ik herhaalde hen voort
durend in mijn geest. Mijn ongeluk (want het was een echt ongeluk) nam dan 
reusachtige afmetingen aan. Ik nam het besluit spijts mijn geesteszwakte, een 
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wilsdaad te stellen en een apotheker te raadplegen; ik wist niet wat er mij nog 
kon overkomen en ik wilde met vrije en opgeluchte geest me begeven in het 
mondain gezelschap waartoe ik mij verplicht voelde. Maar op de drempel van de 
officina schoot er mij een gedacht door het hoofd dat me enkele ogenblikken 
staande hield en me tot nadenken stemde. In de spiegel van een uitstalraam had 
ik me pas bekeken en mijn aangezicht had me doen schrikken; die bleekzucht, 
die ingevallen lippen en die schelvisogen. Ik ga die brave man niet lastig vallen, 
zei ik bij mezelf, en voor welke onbenulligheid dan nog wel ! Voeg daaraan toe 
het gevoel van zich belachelijk te maken wat ik ten allen prijs wilde vermijden, 
bang dat er volk in de apotheek zou staan wachten. Doch mijn plotselinge voor
komendheid voor die onbekende apotheker overheerste al mijn andere gevoe
lens. Ik stelde mij die man voor zo gevoelig als ikzelf was op dit funeste ogenblik 
en gezien ik mij inbeeldde dat ook zijn oor en zijn ziel op het minste gerucht 
moesten vibreren als het mijne besloot ik bij hem binnen te gaan op de toppen 
van de tenen. 

Ik zal niet bij machte zijn, zegde ik bij mezelf, genoeg discretie aan de dag 
te leggen bij een man wiens mededogen ik in opschudding ga brengen. Dan 
nam ik mij voor mijn stem te dempen en de kordaatheid van mijn stap te milde
ren: gij kent voorzeker de stem van de hasjiesj ? Zwaar, diep, gutturaal met veel 
gelijkenis aan die van de oude opiumgebruikers. Het resultaat was het tegenover
gestelde van wat ik wilde bereiken. Vastberaden het vertrouwen van de apothe
ker te winnen had ik hem de schrik op het lijf gehaald. Hij kende niets van die 
kwaal, had er zelfs nog nooit over horen spreken. Nochtans bezag hij mij met 
een nieuwsgierigheid fel gekruid met argwaan. Aanzag hij mij als een gek, een 
booswicht of een bedelaar ? Noch het één noch het ander, ongetwijfeld ; maar al 
die absurde gedachten flitsten door mijn hersenen. Ik was genoodzaakt hem in 't 
lang en in 't breed uit te leggen (hoe vermoeiend !) wat hennepconfituur was en 
waartoe zij diende, herhaaldelijk erop wijzend dat er geen gevaar mee gemoeid 
was, en voor hem er geen reden was om beangstigd te zijn want dat ik enkel 
verzocht om een middel tot leniging of van tegengestelde werking, te bekomen, 
volhoudend met erop te wijzen hoe oprecht het mij speet de last die ik hem had 
aangedaan. Tenslotte - begrijp goed de vernedering, welke voor mij, die woor
den inhielden - verzocht hij gewoonweg dat ik er vandoor zou gaan. Dat was de 
beloning voor mijn welvoeglijkheid en overdreven minzaamheid. Ik ging dan 
maar naar de soirée; ik ergerde daar niemand. Niemand kon raden welke boven
natuurlijke inspanningen ik had moeten leveren om op elkeen te gelijken en 
niet uit de toon te vallen. Maar ik zal nooit vergeten de folteringen teweegge
bracht door een ultra-poëtische roes, daarenboven gegeneerd als ik was door het 
ceremonieel en tegengestribbeld door plichtsvervulling. 

Hoewel van nature uit geneigd om te sympathiseren met alle leed ontspro
ten uit de verbeelding, toch kon ik me niet weerhouden om bij dit verhaal te 
lachen. De persoon die het mij mededeelde heeft er nooit aan gedacht zich te 
beteren. Hij bleef voortgaan met van de verwenste jam de hersenstimulatie af te 
dwingen, die men eigenlijk in zichzelf moet vinden. Maar daar het een voorzich
tig man betreft, klassebewust, die zijn wereld kent, heeft hij de dosissen vermin
derd, wat hem toegelaten heeft de frequentie op te drijven. Hij zal later wel de 
tekortkoming aan geestelijke hygiëne kunnen beoordelen aan de bedorven 
vruchten. 
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Ik kom terug op het regelmatig verloop van de bedwelming. Na de eerste 
fase van kinderlijke vrolijkheid komt er een tijdelijke bedaring. Maar nieuwe 
voorvallen dienen zich weldra aan door een gevoel van koelte aan de uiteinden 
van de ledematen (die zelfs kan overslaan tot hevige kou bij sommige personen) 
en een grote zwakheid van alle ledematen; dan krijgt ge handen als 't ware van 
boter, en in uw hoofd, in gans uw wezen voelt ge een afstomping en een onbe
haaglijke verdwazing; uw ogen vergroten; ze worden in alle richtingen getrokken 
door een onuitsprekelijke geestesvervoering. Bleekheid overstroomt het gelaat. 
De lippen krimpen tot een ingevallen mond, met het 'ten einde adem' zijn van 
een mens die grote projecten te verwezenlijken heeft, gepraamd door omvangrij
ke gedachten of zijn adem bijeengegaard heeft om een elan te kunnen nemen. 

Het kropt in de keel om zo te zeggen. Het gehemelte is uitgedroogd door 
een dorst waarvan het lenigen een oneindige voldoening zou betekenen moest 
de wellustige luiheid niet aangenamer overkomen en daardoor elke storing in het 
lichaam negeren. Uw borst slaakt hese en diepe zuchten alsof uw oud lichaam 
de verlangens en de bedrijvigheid van uw nieuwe ziel niet kan uitstaan. Van tijd 
tot tijd gaat een schok door u en beveelt een onwillekeurige beweging, als stuip
trekkingen die op 't einde van een werkdag of in een woelige nacht de definitie
ve slaap voorafgaan. 

Alvorens verder te gaan wil ik in verband met die gewaarwordingen van 
koelte nog een anekdote vertellen die kan dienen om aan te tonen tot op welke 
hoogte de uitwerking, zelfs uitsluitend fysisch, kan variëren bij individuen. Deze 
maal is het een letterkundige die spreekt, en in enkele passages zal men, naar ik 
geloof, aanwijzingen kunnen vinden van zijn literaire smaak. 

«Ik had,» vertrouwde hij met toe, «een matige dosis van het week extract 
genomen en alles verliep opperbest. De ziekelijke vrolijkheidscrisis was van 
korte duur geweest en ik bevond mij in een toestand van loomheid en versuffing 
op de rand van aardse beslommeringen. Ongelukkigerwijze, het toeval dwong 
mij iemand naar de schouwburg te moeten vergezellen. Ik maakte me sterk, vast
beraden mijn onmetelijk verlangen naar ledigheid en onverstoorbare rust op te 
bergen. Daar alle koetsen in mijn buurt besproken waren, moest ik er mij bij 
neerleggen om een lange afstand te voet af te leggen; marcherend doorheen de 
discordante geluiden van de voertuigen, de onzinnige gesprekken van de voor
bijgangers en een wereldzee van alledaagsheid. Een koelte in de vingertoppen 
ging langzamerhand over in een glaciaal gevoel alsof ik mijn beide handen in 
een emmer ijskoud water had gedompeld. Doch dat was geen smartelijk gevoel; 
dat vlijmscherp gevoel doordrong mij veeleer als een zinsgenot van langsom 
meer, naarmate de eindeloze weg vorderde. Ik vroeg andermaal aan de persoon 
die ik vergezelde of het werkelijk zo koud was; er werd mij geantwoord dat het 
integendeel eerder zwoel was geworden. Eens plaats genomen in de zaal, 
gekneld in de voor mij voorbestemde plaats met drie of vier uren rust in het ver
schiet, meende ik in het beloofde land te zijn aanbeland. De gevoelens die ik 
onderweg had verdrongen met de overmoedige energie waarover ik mocht 
beschikken, drongen plotseling binnen en ik gaf me vrijelijk over aan de stomme 
waanzin. Het kil gevoel nam voortdurend toe, niettegenstaande ik zag dat men
sen licht gekleed waren of zelfs zich het voorhoofd afwisten met een gebaar van 
vermoeienis. Deze opvrolijkende gedachte nam me in beslag als een bevoorrecht 
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man aan wie de gunst verleend was, kou te hebben 's zomers in een schouw
burgzaal. Die kou nam dermate toe, dat ze verontrustwekkend werd. 

Maar ik was vooral behept door nieuwsgierigheid om na te gaan hoe diep 
de temperatuur wel kon dalen. Tenslotte werd zulk laag peil bereikt, zo ontzag
lijk, zo algemeen, dat omzeggens al mijn gedachten door bevriezen, verstarden; 
ik was een denkende ijsklomp; ik beschouwde mij als een standbeeld uit een 
massieve blok ijs; en die waanvoorstelling vervulde mij met trots, verwekte in mij 
een moreel welbehagen, dat ik u onmogelijk zou kunnen beschrijven. Wat aan 
mijn verfoeilijk genieten nog werd toegevoegd was de zekerheid dat al de 
omstaanders niets afwisten van mijn gesteldheid, en hoe ik hen oversteeg in 
superioriteit. En dan het geluk van te denken dat mijn gezel zich geen ogenblik 
had vergewist van mijn grillige bezetendheid! Dit aanzag ik als de beloning voor 
de huichelarij, en mijn uitzonderlijk zinsgenot bleef een waarachtig geheim. 

Overigens, ik was nauwelijks in mijn loge binnengetreden of mijn ogen 
werden aangegrepen door de duisternis die me verwant scheen met de gewaar
wording van kou te hebben. Het is wel mogelijk dat die beide begrippen aan 
elkaar kracht ontlenen. Het is u bekend dat hasjiesj altijd de magnificentie van 
licht oproept, glorierijke luister, watervallen van vloeibaar goud; om 't even welk 
licht is welkom, datgene dat vliedt als een beekje, dat wat als bladgoud zich vast
hecht aan uitsteeksels of hobbeligheid, salonkandelaars, kaarsen van de Maria
maand, de lawines van rozen bij zonsondergang. Het schijnt dat die schamele 
glans een ontoereikend licht verspreidt om de onverzadigbare dorst naar klaarte 
te lessen; ik dacht, zoals ik reeds gezegd heb, binnen te treden in een wereld van 
duisternis die geleidelijk donkerder werd terwijl ik droomde van poolnacht en 
eeuwige winter. Wat de scène betreft (het was een scène die voor het komisch 
theater bestemd was), zij alleen was verlicht, oneindig klein en ver afgelegen, 
zeer ver, als op 't einde van een reuze stereoscoop. Ik zal nu niet beweren dat ik 
naar de toneelspelers luisterde, u weet trouwens dat dit onmogelijk is; die 
gedachte geleek op een behendige danseres, er zich van bedienend als spring
plank om in verre dromerijen verzeild te geraken. Men zou kunnen veronderstel
len dat een drama zo opgevat, logica en samenhang mist; geloof dat toch niet. 
Niets van dat alles ergerde mij. Moesten alle drama's op dergelijke wijze opgevat 
worden, ze zouden erdoor aan moois veel winnen. 

De toneelspelers leken me uitzonderlijk klein, met scherp afgelijnde 
omtrekken zoals de porseleinen beeldjes van Meissonier. Ik zag niet alleen de 
nauwkeurigheden van de details van hun opschik zoals de tekeningen van de 
stof, snit en knopen, enz. maar ook de scheidingslijn van het vals voorhoofd en 
het echte, het wit, het rood en al de middelen gebruikt om te grimmeren. En 
deze lilliputters waren bedekt met koele en magische helderheid zoals spiegel
glas verleend aan een olieverfschilderij. Wanneer ik uiteindelijk de kelder met 
zijn glaciale duisternis kon verlaten en het innerlijk schimmenspel uiteendreef, 
werd ik aan mezelf overgeleverd, ik voelde een moeheid groter dan een opge
legd werk dat inspanning vergt, mij ooit bezorgde.» 

<J^S> 
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Samenvatting 

Hasjiesj, aanbevelingswaardig of verwerpelijk ? 
Oordeel van herbaria uit de Renaissance en van recente farmacologische werken. 
Radicale veroordeling door Baudelaire. 

Résumé 

Hachish, à recommander ou à rejeter ? 
Le jugement des herbaires de la Renaissance et des œuvres pharmacologiques 
récents. 
Condamnation impitoyable par Baudelaire. 
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