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...rees het koningsslot in de wolken.
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I.

Reusachtig massief, met driehonderd torens, op den 
hoogsten top van een rotsgebergte, rees het koningsslot 
in de wolken.

Maar de top was breed vlak als een hoogland, en het 
slot breidde zich mijlen ver uit, met wallen, met muren 
van tinnen, mijlen, mijlen ver uit...

En overal rezen de torens op, verloren in de wolken, 
en het slot was als een stad, hoog op de rots van bazalt.

Rondom het slot cirkelden lager en verder, lager en 
verder, de valleien van het rijk, verschietende met ho-
rizonnen, de een achter den ander en altijd, altijd door.

Achter de kimmen daagden weêr kimmen; achter de 
rozige zilveren; achter de blauwende goudene; achter 
de grauwende, bleekende nevelende, wemelende weg, 
en nooit was de laatste te zien: bij helder weêr doemde 
achter den einder altijd een einder weêr.

Ze cirkelden eindeloos achter elkaâr, ze verloren zich 
in wegtrillende misten, en plotseling teekende scherper 
zich af de silhouet van hun kim.

Over de hooge torens streek soms een waas van wolk-
floers heen, maar onder bruiste een vloed, die zich stort-
te wanhopig als waterval in een afgrond van peillooze 
duizeling. 

Zoo scheen het of het kasteel oprees tot de hoogste 



Aan de kim krulden onweêrwolkjes…
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VII.

Het was avond in de smidse, rustig, en alleen éen 
enkel blauw vuur vlamde op en tintelde op de platen 
van zilver-verguld, die de reuzensmid in de vuisten hield 
en aandachtig bekeek. Het waren stukken van sierlijk 
harnas, rijk gedreven de helm met ommedans van elven 
en nimfen, nieuw fijn werk voor de handen groot, die de 
wereldspiralen uitkrinkelden; op het borststuk tusschen 
de puntige boezemschilden de Eenhoorn, die vlood met 
een nimf in zwijm op zijn rug tusschen warrelende takken 
en heel dicht loof.
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met facetten van rotssteen, de vensters getralied met 
ijzeren staven; torens plomp de lucht in. Daar stond zij 
voor zijn deur en liet zij den klopper vallen.

Hoe lang duurde het haar, hoe klopte haar hart, hoe 
deinde haar boezem onder de gedrevene boezemschilden…

Eindelijk werd het getraliede kijkgat achterdochtig 
geopend: een stem vroeg wantrouwend:

— Wie is daar...?
Zij herkende den schildknaap.
— Ik...
— Wie?
— Moet ik mij noemen, herken je me niet?
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Verantwoording

Tekst
Voor deze uitgave zijn de teksten ontleend aan de eerste druk van 
Psyche (1898) en Fidessa (1899). 

Tekeningen
De tekeningen van B. Reith voor Psyche en Fidessa van Couperus 
bevinden zich in het ‘Archief Veen’ bij het Rijksprentenkabinet te 
Amsterdam. In 1917 maakte hij de tekeningen voor Psyche en in 
1918 voor Fidessa. Inventarisatie van dit archief leert dat naast de 
23 platen in de editie van 1927 (8e druk) nog meer tekeningen voor 
Psyche zijn gemaakt. Deze bestaan naast varianten van gepubliceerde 
tekeningen uit nieuwe tekeningen die betrekking hebben op andere 
passages in Psyche. Het archief bevat ook de ongebruikte Fidessa- 
tekeningen met aanwijzingen voor plaatsing in de tekst. 

In totaal zijn 74 tekeningen en 1 aquarel in deze editie opgenomen. 
Hiermee is het volledige oeuvre van B. Reith voor Psyche en Fidessa 
ontsloten.

Psyche
Deze uitgave bevat 48 tekeningen.

Bij het tekstdeel:
 – 1 tekening van het Chimera-vignet uit de 1927-editie (p. 19);
 – 1 nieuwe tekening van het titelblad (p. 21);
 – 1 niet eerder gepubliceerde pendanttekening (p. 22);
 – 23 tekeningen uit de 1927-editie;
 – 6 nieuwe tekeningen met onderschriften (p. 32, 36, 59, 117, 128, 169).

In de bijlage:
 – 1 nieuwe tekening van het Chimera-vignet (p. 321);
 – 1 tekening van het 1927-voorplat (p. 323); 
 – 1 tekening van het titelblad uit de 1927-editie (p. 324);
 – 1 niet eerder gepubliceerde pendanttekening van het voorplat (p. 325);
 – 12 niet eerder gepubliceerde pendanttekeningen (p. 326-337).  


