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INLEIDING.

Het werk dat hierbij den lezenden landgenoot wordt aangeboden, beeldt uit het drama van de menschelijke ziel.
Deze toch is in het Oosten opgegroeid, en vindt dan een
zuiverder milieu in Hellas. Doch ook hier wacht haar geen
bevrediging; al is hare omgeving Grieksch, minder grofzinnelijk dan zij was in Voor-Azië, zelve is zij on-Grieksch
en droomt van hooger schoon. Daar het spreken in rijm
van meer innerlijkheid getuigt dan het rijmloos metrum, heb
ik 't gewaagd Psyche naar modernen trant te doen spreken.
Eveneens voelen we in Eros' woorden (pag. 12) de verwijzing
naar het Nieuwe, dat komen wil. Eros is dan ook het
Goddelijke, zooals de Oudheid het voorgevoelde. Na de
uitbarstingen van zinlijke drift laschte ik het avondfeest in
bij wijze van tegenstelling; hier is de wordende romantiek.
Van deze getuigen ook de stemmen; die der Hesperiden
geeft de inleiding, de Pythische godin zegt de grootheid
der menschelijke ziel, de wijze Diotima haar kommer.
Aphrodite is op Psyche jaloersch geworden toen Eros
haar ging beminnen. Nadat zij waren gescheiden werd
zij Ancilla d.i. dienstbode: Anteros (pag. 36) is de Wederliefde. Psyche in Ventis doelt op de zwervingen van Psyche
als zij Eros heeft verloren en hervinden wil. Eros Mori-
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bundus of de stervende bereidt op het droevig einde
van den God voor : de Ziel moet het goddelijke voor goed
derven om Het eerst later te hervinden. Het klaagspel
bevat de hexameters van den priester, waarin gedoeld
wordt op verschillende Erosmythen. Nu vinden we Psyche
terug in haar waanzinnige verlatenheid (pag. 46) en zij
wordt tot Simon Magus gebracht, volgens de Christelijke
overlevering den «Vader der Ketterijen», hier geteekend als
de wellustige egoïst, die door zijn prediking vrouwen verleidt. In visioenen laat hij Psyche zien, dat alle goden
ondergingen, ook Eros,, (die bij de Romeinen een doodsgod
op de graven geworden is). Als hij haar dan voor zich zelven
wil winnen, ontkomt zij en we vinden haar weer aan de
kust der Middellandsche Zee. Op pag. 59 delireert ze in
haar wanhoop en zij wordt door matrozen opgepakt, die
haar exporteeren naar een bordeel. Het stuitende der
volgende bladzijden kome niet op rekening van den schrijver,
dan alleen in zoover hij voor zijn Psyche-gestalte, warende
in een bedorven wereld, een donkeren achtergrond noodig
had. Het Tusschenspel is symbolisch — de doodendrager
duidt op de uitvaart der Oude Wereld ; de dichters verraden een stemming die boven de zinlijkheid uit wil ; de
harpenaar is' als »ziende het Onzienlijke«; het is alsof de
Delphische profeteert van de Middeneeuwen, waarin men
het heil zal zoeken over het graf. Valentinus, de groote
gnosticus, is hier wel geantedateerd (want hij is na-Christelijk),
maar zijn denkwijze is ten nauwste met die der antieke Kerk
verwant en hij is een der meest geniale menschen, die ooit
heeft geleefd. Reeds van ouds golden de uit Virgilius vertaalde
regels als profetie des heils, terwijl dit ook gezegd zou zijn door
de Sibylle (pag. fit). De prediking van Jochanan gaat onmiddellijk aan Christus vooraf. De Christusfragmenten spreken voor
zich zelf. De liederen die meisjes en jongelingen op de
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bruiloft te Kana, zingen zijn ten deele aan de Leidsche
vertaling, ten deele aan de Statenoverzètting ontleend. De
bordeelscenes (pag. 96 en volgende) bereiden ons voor op
de ontmoeting van Psyche met den Heer, in Wien zij Eros,
maar nu een Eros van hooger orde, herkent en aan Wiens
voeten zij als Maria-Magdalena vergiffenis erlangt. Wat op
pag. 104 het beeld spreekt wordt begrepen uit de overlevering, dat te Saïs een gesluierde Isis stond — terwijl
door den beidenden dood van Christus het mysterie van
het Goddelijke openbaar gaat worden. Aan de hierop
volgende scenes zullen alleen zij zich ergeren, die niet weten
dat de idealiteit, indien zij verschijnen zal, lichtend moet
afsteken bij een vulgaire menigte.
Op Golgotha, waar het pleit is beslecht, representeeren
Jeremia, Mozes en David het Oude Verbond, terwijl op
pag. I I I de Satan en de Dood zijn gevonnisd. Beeldend
voor hare verinnerlijking is op pag. 112 de alleenspraak van
Psyche-Maria, terwijl de morgen der Opstanding de elementen, de bloemen en de heilige dieren laat juichen om
het Wonder. Pag. 119 Rijzende dag geeft een prospect van
het Komende maar eerst heeft de gemeente nog haren
strijd, een strijd noodwendig door de scherpe tegenstelling
van wat gebeurt in de catacomben (de toespraak van den
bisschop is naar haren hoofdinhoud aan Athanasius ontleend) èn het bacchanaal dat Nero viert, in wiens Caesarswaanzin de Oude Wereld haar laatste woord spreekt. De
schuld van den brand der stad wordt op de Christenen
geschoven en brengt hen aan 't kruis. Psyche-Maria vertrekt van Rome, waarheen zij met Trophimos en Linus gereisd was, naar Voor-Azië over Byzantium en we zullen
haar in de gedaante van Justina daar wedervinden.
Cyprianus stelt voor den toovenaar-wijze voor wien lust
het doel van zijn denken en zijn streven is. Dionysius' ernst
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heeft invloed op hem en het is slechts schoorvoetend dat
hij hulp verleent aan Aglaides, wanneer die Justina wenscht
te bezitten Psyche-Justina is de type van de middeneeuwsche maagdelijke heilige en 'al de macht der door
Cyprianus opgeroepen duivelen deert haar niet. Zelfs wanneer gewerkt wordt op haar medelijden met den smachtenden jongeling, alsook op haar moederlijk gevoel, blijft
zij standvastig en zes jaren na Cyprianus' bekeering, sterft
zij op den brandstapel in onverzwakt geloof. De slotscène
op den Hemelberg toont den triomf der Kerk, waarin de
dorstige gedrenkt, de hongerende gespijzigd is, tracht in hun
weinige woorden de Grooten der gemeente hun opvatting
van het Evangelie te doen zeggen. Psyche's tijd is nog niet
vervuld. Zij moet wachten tot de Fleer komt ; dus het hier
den lezer gebodene is fragmentair gebleven.
Er is aan dit werk veel onvolkomens. Die het schreef
is zich beter dan eenig recensent z'n feilen bewust. Maar
de bedoeling : Uit het louter gelamenteer over onverhoorde
en andere liefden, uit het subjectivisme, te komen tot dieperen
levensinhoud maakt het misschien der moeite waard zoowel
van hem, die het geschreven heeft, als van hen, die het
lezen zullen.
Door omstandigheden is het manuscript sedert het voorjaar 1906 blijven liggen.

v.

D.

B. v. E.

PAPHOS OP KUPROS, Apliroditetempel links, op den achtergrond
de zee, rechts een rozenbosch. Vóór een open plek met altaar.

PRIESTERES (uit den tempel tredend).

Melitta, Psyche, komt, de tortel koert,
de zwaluw scheert de blauwe zee, die deint
als kinderhart in rustge sluimering.
Zephyrus zucht nog, denkend (d'oude droom)
den knaap wien discus sloeg in 't speelsch gevecht.
Op verre waatren danst een gouden bark,
het purpre zeil gesnoerd aan spriet, die spitst
naar 't juublend Oost bij rustgen riemenslag.
De myrten geuren; donkre vrucht dijt uit.
Uit rosen bloei berst, aan verkoornen stam
der Schoonste, 't eerst begin van 't gelend ooft.
Papavers purpren, vlinders wieken wijd
in lenige buiging om peripteros,
welks zadeldak vonkt als Achilles' schild.
Van blijde tulpen rooft het oog een kleur
als avond verft op halfdoorzichtge wolk.
Nu is weer 't uur van 't godgevallig doen.
Strooit uit uw bloemen, werpt in wierookurn
de toorts dat offer d'eeuwige schoonheid loov',
het altaar wacht, vaar' op uw hymne en reit.
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MELITTA en PSYCHE werpen de door haar
intusschen geplukte rozen op het altaar,
de Priesteres brengt een wierookvat en
Melitta ontsteekt het offer.
Zij zingen :

Gij, die op Knydos woont
Gij, die Kuthera mint
Galenaia, Euploia,
't Liefst is het land u toch,
't Zonnige, zingende land,
land van leven en licht,
Paphos op Kupros.
Nu is uw wonde weg,
Nu is uw hart geheeld,
wond' om uw dooden Adonis,
mooi is uw manegloor,
blank als een winde —uw huid
geef ons de kus van uw zoon,
Vleuglenden Eros.
DE PRIESTERES.

Melitta, wasch het zilvren v4aatwerk rein
en stof den sluier, die haar kegel dekt.
Gij Psyche, zoek aan boschgrens kleurigen krans
voor haar, Antheia, die wat uitbot, mint.
kom weer te middag.
(Zij ziet scherp naar Psyche).

Meisje, je oog is dof,
toch niet van weenen ?

3
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PSYCHE.
Heftige hoofdpijn drukt
sinds nacht me, waak' en wilde sluimering.
PRIESTERES.
Te nutter dat ge in 't stille woud vertoeft
waar nymphen reien tot ze Pansfluit jaagt
met vlugge voetjes in 't verborgen bosch ;
ik vind je weer als 't Aphrodision noodt
tot feestgespeel in d' avondmaan. Vaarwel !
(De vrouwen verdwijnen naar verschillenae kanten).
R UPR OS. Een heuvelland; lage bergen met hout begroeid. Een beek,
die loopt door een vlakker terrein. Psyche zoekt bloemen,
PSYCHE.
Ik weet niet wat mij deert vandaag„
m'n hart is moe, m'n hart is blij,
het wiegt zoo wild, het loomt zoo traag
als golf in kantlend tij.

Of

is 't wellicht weer d'oude droom

doorleefd opnieuw, als 'k nooit hem

vond:

ik wist m' in blankend' avondstond
aan blanker waterzoom.
En zilvren klokjes klept de nacht,
z'n zoetste wijsjes peurt de wind,
daar komt de god, die 't boschpad vindt
waar d' arme Psyche wacht.
Hij buigt zich eer en 't woud spruit uit
en d'avond glanst op purpre wolk,
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hoog zingt het schitterend elfenvolk
op fluit met goud geluid.
Hij bukt zich neer en 't groot geluk,
de stoere moed maakt d' afgrond stil.
Nu rijt de held met heftigen wil
m'n gordend purper stuk.
Nu voel ik 't bosch een bruiloftszaal,
nu weet 'k den berm een bruiloftsspond
in d'open schoot, dien liefde ontwond,
dringt eeuwige godheidsstraal.
Dan "rent hij weg, z'n hoofd is goud,
z'n pijlen rammelen, blank en veel,
ik hoor van ver z'n mingekweel
in 't scheem'rend palmenwoud.
En Psyche zit, haar hart gaat wild,
ze nam z'n lijf, ze dronk z'n bloed,
Zoo glanst door vaas de purpergloed
van druif, die. oogstherfst spilt.
Dit is geen liefd' als vlam'lijk laait
door knetterend hout een vluchtige poos,
dus duurt d' onwelkbre zonneroos
en bloeit, trots Eeuw die maait.
Dit schijnt geen min als komt en endt
met dronken drift door 't martlend vleesch,
dus blijft, die buiïgen vlaag ontrees
de boog naar 't licht gewend.
En al maar zint ze op 't breukloos heil,
nu hoort haar toe des Eeuwigen schoon,
nu kiest ze 't lichte land ter woon
in rose morgenwijl.

PSYCHE.

5

Nu mart haar 't huis, waar avond lust
naar harpgekweel en 't licht wordt moe,
dan sluit het licht z'n oogjes toe
als kindje in slaap gesust.
't Is al voor mij wat droom verzon,
wat Gods droom dacht in lieflijk spel:
de dauw op 't vlekloos lelievel,
de wijn uit zonnebron.
En ook de wind op stadige reis,
uit wolkenvenster toorts, die brandt,
't gekuifde meer en 't onweersland
scharlaak' in nevelgrijs.
't Is al voor mij wat schoonheid groef
in rotsburcht, die geen haamrer breekt:
het goud, van vloeibre zon doorleekt
zacht zilver, dof en droef.
Mij kweelt de meerl' in d' open tuin,
Mij vliegt langs melkweg 't siddrend licht,
mij heeft de zon z'n veld gezicht
van roze' op hemelduin.
En 'k min wat bromt in sombre kolk,
wat broedt in groef, wat weent en grauwt,
ik heb in 't hart het Hart geschouwd,
als zon door winterwolk.
'k Werd rijk als geen, m'n durf is groot,
m'n God is sterk, m'n liefde is lach,
'k omsluit den goudbrocaten dag
en 't stervend avondrood.
Zij begint de geflukte bloemen door
elkaar te vlechten.
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't Is dwaas zoo denken, 'k weet het wel, maar toch
het overvalt m' en 't is zoo teer, zoo mooi.
Alleen, 't ontwaken doet dan t' erger pijn.
't Is beter hier dan in 't Chettitisch land :
Rhea Kubele's feest geheugt me nog,
't bloeddronken duizlen, los-gelaten schaar
zinnend op wellust, die tot moord zich keert,
't gegier der Galli, Korubantendrift
zoo wild, zoo woest als donkre onweerswolk
barstend in vuur —
Veel klaarder kleurt de zon
op Paphos' heuv'len, vastere harmonie
en sterker rhytmus loopt door 't blanke land,
zingt door de zuilen, beurt de tempels hoog,
stuurt blije hymnen naar 't gelukkig zwerk.
'k Zegen den morgen, die m' op Kupros bracht,
Slavinne weer, verkocht voor gouden kling
en blanken beukler, daar m'n schoonheid steeg
en Aphrodite's tempel schoonheid wierf.
Slavinne ja, maar voor godes die heerscht
in zoet bekoren, toovrend evenmaat
waar Attis losviert drifts beteugeling.
Ook hier de -drift, maar lichter, blijer, mooi
als bloembed prachtig waar de tulpen staan
en tuberozen.
Toch slavin, toch drift,
toch geven 't lijf, waar 't hart geen liefde schonk
of schenken kan, dit is het leed dat woedt;
dit klimt tot ongeloof zelfs aan haar, wier dienst
m'n hand verzorgt, wier lof m'n jubel prijst.

PSYCHE.

Vraagt dat godin wat vrouwelijk voelen vreest ,
natuur niet duldt, wat donkere voren delft
dieper, steeds dieper in 't gekouterd hart,
in 't hart dat braak ligt van al eedler oogst ?
Z' is liefde, heet het — liefde is meer dan bronst
in 't Kuprisch woud bij heftigen cymbelslag,
bij golfgeruisch als bloemen opengaan.
Liefde is wat anders, 'k weet 't uit m'n droom :
Ze is nooit zich rekken van 't ontuchtig lijf,
ze is niet de storm, die Korubanten zweept
en hierodoelen sleurt op 't vochtig mos,
jaagsters en prooi inéén -- ach liefd' is meer,
liefde is 't gemurmel van de moedermaan
dat wind vertelt aan 't luisterend kevervolk,
liefde is de damp, die door den melkweg deint,
liefde doet siddren 't blauwige bloemenhart,
liefde is 't onzegbre, dus mind' avond wel
de glanzige golfjes over rustige zee;
dus min 'k den god, die m' in m'n slaap gekust,
gekoningd heeft, blank Aphrodite's kind.
De dag is feller, 'k wil nu rusten gaan
aan beekzoom, waar de blauwe vlinder vliegt
om mastiksboschj', op berm van zonnedauw.
Zij lest zich neer op haar linkerhand geleund, terw ijl een witte
vlinder zich op haar haarwrong zet. Dan neuriet ze

Nu willen m'n woordjes niet noemen
het geluk van m'n lieflijken droom,
maar het geurt als een mandje met bloemen
als een roos aan een ruischenden stroom.
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en het leit in m'n hofje geborgen
diep daar geen stervling het vindt,
en ik pleeg het van avond op morgen
als een moedertje haar kind.
Zij sluimert in. Men hoort van verre
watervallen murmelen.

EROS komt op. Hij is naakt, gevleugeld,
draagt een pijlkoker. Hij zingt :

Lichte wolkjes en blarengesuis,
rozen aan bevende stelen,
middag te pronk in z'n keizershuis,
dwalende nymphjes, die spelen.
Ik met m'n spietsen de velden in,
honderden hartjes in wonden,
vragen en wagen met kleen gewin,
zuchten van bruinen en blonden.
Kon ik maar vinden de kleine zoo rein
s' nachts in m'n droomen gekomen,
waar is de weg naar het kindekijn
slank als de blankende boomen?
Hij ontdekt Psyche.

0,

zeldzaam

wonder!
PSYCHE (ontwaakt)
Liefste, ik wachtte u lang}

ik wist uw komst, die zoete slaap me zei
in beelden, bevend van onzegb'ren lust.
Hier ben ik. Kus me.

PSYCHE.
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EROS omarmt haar, reeën gaan voorbij.
Zephyrus suizelt, de hyacinthen
worden rooder.

0, onuitspreeklijk goed!
o, nooit verloorne, sinds 'k in sluimering viel
op Lukabettos' grijsbegroeiden rug,
't gelaat van Artemis in zilvren boog
door witte wolkjes, violierengeur,
jasmijnenreuk en dronken vogelslag,
dus sliep ik in. Tcen keek door rozenheg
een kinderkopje, 'k voelde 't hart mij gaan
als vlam op wind, als kelk van lisch, die wiegt
in middagkoelt' en kevers weem'len wijd
van 't blanke bed, dat trilt op waterbaan.
Zoo zwermden m'n gedachten om je heen,
zoo liepen recht m'n turend' oogen toe
op 't licht gelaat, als dorstig wild op bron,
als speelsche meisjes (ziende in tuin een bal,
een zilvren bal, die 't bonte leven steelt
en weerzendt) zooals dartle kindren doen,
ijlend waar 't blinkt — zoo vlogen d' oogen snel,
m'n turend' oogen, liefst', op 't gouden haar,
op 't zoete wit van donzigen huid, op 't rood
van mond die lacht', op 't purper kleed dat hing
in vouwenval om naakt gelaten hiel.
Eros, o Eros, gij die harten wondt,
maar kent het leed niet van 't gevleugeld goud
in boezems zwirrend — vatt' een nymph misschien
't gevaarlijk tuig op Lukabettos' berg,
mikkend op u, in gouden droom te gast?
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Ik weet niet, lief, maar 'k wist m' in d' ochtend zwak
en sterk en zwak en onbeschrijflijk sterk
als gaat met ziek' in koorts, de moede pols
dreint vlotter stoot, het drukke denken vliegt
door duiz'lend brein als wind door wankle stulp.
Toen richtt' ik me op en toog: m'n weg was ver,
m'n dag was dulden, zinloos ommezien
of ik haar mocht speuren, die 'k een nevel wist,
een gouden damp als soms de moede maan
minuten — zijn 't seconden? — murmelend weeft
en rijt z' in raaflen die geen oog meer ziet.
En toch, 'k vergat niet, 'k zocht en zocht niet meer
en zocht opnieuw en wist m'n denken droom
en dan weer waar en dan weer droom — tot 'k vond,
tot 'k eindelijk vond, o, onuitspreeklijk goed,
de liefste, d' onbekende; 'k weet haar naam
en 'k weet haar afkomst niet.
PSYCHE.

'k Ben Psyche, kind
van schand' en vreemdheid; Tyrus' koningsvrouw
Atosse, ontving m' in schuld, daar 't licht van beeft.
Ze wierp me weg, als lastige vlieg die zoemt
maar vlugge handzwaai grijpt, als stekelroos,
rijtend de huid, dat donkre bloeddrup kraalt.
Een herdersvrouw gedacht m' in medelij
tot honger m' uitstiet, hierodoele groeid'
uit vorstendochter, 'k diend' in Rhea's koor.
Toen nam m' een werver van 't geheiligd huis
der Kuprische voor kling en zilvren schild,

PSYCHE.

en 'k eerd' uw moeder, 't hart van liefde leeg,
kreunend naar liefde, waar 'k de drift slechts vond,
razende duizling van ontuchtige drift,
en 'k zag u voor m' in wondervollen droom.
EROS.

In droom ?
PSYCHE.

In droom, als gij, en 'k houd
u vast, m'n lief,
voor eeuwig d' uwe, mits m' uw godheid wil.
EROS.

Of ik u wil? Zie, 't zonnezwaard is bleek,
Hephaistos' vlam lijkt droef versinteld puin
bij 't vlagend licht, dat door m'n denken golft,
bij brand, die purpert in d' onbindbre ziel.
Of neen, 't is meer, 't is blank geluk als duurt
in vredige nachten, laatgeboorne roos
kleurend met tinten, die geen kunst verzon;
't is d' eeuwige stilheid, zoet gedeun van droom
in hartjes, als een moeder 't slaaplied neurt.
PSYCHE.

Dus dacht ik m' u.
EROS.

Dus ben ik, 'k wist m'n hart,
zoo rijk, zoo teer niet -- andre dingen gaan
nu open, 'k voel, een wondre eeuw heft op

II
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PSYCHE.

haar stille woorden, beurt in buigend' arm
een nieuw geluk, een onbegrepen schoon.
Ik zie de volken, sinds 'k uw kussen dronk,
wandlen in verre weien, schemering blauwt,
Z'n zilvren wieken plooit de dag die wordt
en toeft en luistert, 'k hoor een nieuwen naam,
kanteelen blinken als geen kunstnaar kent
uit Atreus' kinderen. —
Liefd' is meer dan lust,
z' is meer dan dood, daar leit de liefd' en sterft,
een donkre bloedstroom, doornen, duisternis;
de liefde sterft, ze leeft.
PSYCHE.
Ze leeft, m'n hart,
m'n wondre god, uw duistre woord ruischt uit
als blanke stroom in d' eeuwige zee te spond:
'k begrijp niet, 'k voel, 't is al zoo vaag, zoo ver.
EROS.
't Is ver, maar 't groeit, de goden gaan voorbij :
Apolloon, Zeus, Hephaistos, Artemis,
en Aphrodit' in geurgen myrtenhof.
'k ga zelf voorbij, 't geschiedt. --- — —
PSYCHE.
M'n liefste, spreek
o spreek niet zoo, m'n arme hart krimpt in,

ik

kus je mond, ik zoen je zijden haar,

ik houd je vast voor immer.

PSYCHE.
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EROS.

Eeuwiglijk
wat koom' of keer', al daalt de zon 'lijk nu.
PSYCHE,

Ze daalt ! — het feest! — — — d' onteering ! — —
EROS.

Zeg, den roof:
Als drieste hand zich haast, als lust niet weet
wat perken zijn in 't Aphroditisch woud,
dan kom ik Psyche en voer te nacht u mee
naar 't land van Stumphalos, Arkadies' tuin.
Vrees niet, wees sterk; één kus nog kind, ik kom.
Zij kussen elkander en gaan in
verschillende richtingen.

APHRODI7EFEES7, Paphos; dezelfde Aphroditetempel als straks,
van de andere zijde gezien. Het is tegen den avond. Men onderscheidt de zee en in de verte de witte paleizen der Kuprische grootgin.
De zee ruischt. Langs de kust een renbaan; bij den tempel een
rozenbed, violen enz. — Priesteressen, koren, danseressen komen op.
Nubische slaven voeren paarden langs de renbaan aan witte toornen.
Een kind draagt den kegel der godin op een gouden schijf.

OP PERK OORMEESTERES (Recitatief).

Over de gouden paleizen de zon van het Westen,
die tintelt,
Zuilschacht gloeit of een vuur langs de witte kanalen
omhoog wiekt

I

PSYCHE.

Lekkend het licht kapiteel, bloemkorf met akanthen
en klokken.
Dit is het jubelend uur van het myrtboomminnende
Kupros.
Matblauw marmert de zaal, waar de scheidende gloed
is geslonken,
Zaal die de Schoonste verliet, blanktandig, met
heupen ze neigen
Zacht als het wuivende lisch dat de vluchtige Notos
omvademt,
Hier is uw volk dat U mint, mindet van Alphesiboia
Zoon, dien uw mond heeft gekust, als gij kustet den
slanken Anchises,
Ares in 't knoopige net — dat u spon de gewikste
Hephaistos.
Hier is uw volk dat U mint, dus komt g' uit den
tempel, die schittert,
Kegel, in ontmoed gebeurd door den reinste der
godlijke knapen.
Zie naar den dans die u looft, naar het lied hoor
ernstig en willig,
Dochter van Zeus en Dione, uit de blankende
waatren geboorne.
EERSTE REI VAN MEISJES tot op de heupen
naakt; zij hebben gordels van ron de bloemen.

'k Hoor de witte duiven koeren in de blauwend'
avondlanen,
'k Speur den geur van nachtviolen, geur van marjolein,
lavendel,

PSYCHE.

Bronnen fluisteren, beken beven, straks te bed in
mosvalleien,
Over heuv'len suizelt zoelte, stijgen sterren, waaien
wolkjes.
Aphrodite!
TWEEDE REI met gordels van blauwe
bloemen.

Tusschen rotsen gaan dolfijnen, zilverbleek in glanzige
scholen,
Nachtegalen roepen, juublend, uit de vochtige
myrtetuinen,
Kevers zwieren, purpre kevers, kevers blauw als
klimclematis,
Honig rust in bloemekelkjes, kom nu, kom, m'n hart
is dronken.
Aphrodite!
DERDE REI met gordels van witte
bloemen.

'k Hoor de gouden reeën kussen, 'k voel de blanke
liefdewoorden,
Liefdewoorden murmlen meeren, zoemen vlinders,
fluistren sterren,
Fluistren winden, d'avond donkert, nacht rust zacht op
mosfluweelen,
Lanen lokken, zinnen zwijmlen, kom o kom, nu
boezems blanken.
Aphrodite !
Intusschen is men op den strandweg begonnen met den
wedren. Links dansen naakte kinderen opfluitmuziek.
Lydiërs, Syriërs, Ruprische mannen en vrouwen
weem'len door elkander.
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PSYCHE.
OPPERPRIESTERES (zij neemt den ke g-el, plaatst
dien op het altaar, ontsteekt rondom
gelegd reukwerk).

Walmende, brandende strooisels, in geurende velden
gevonden,
Biedt dat uw goedheid gedacht, zeevarende vloten
bezittend
Volk van de Kuprische kusten, U, Galenaia, Euploia,
KOOR VAN KNAPEN.

Heet is m'n hart,
M'n oogen gaan
Woeste tijgers op buit,
Schenk me die donkre ginds
blank getande, haar boezem wiegt,
haar kussen wil ik,
Aphrodite van Kupros !
KOOR VAN MEISJES.

Hij kijkt, hij zint,
m'n hart is vuur,
aarde hijgend naar dauw,
laat me nu vatten hem
bruingelokte, z'n leest is licht,
z'n lijf begeer ik,
Aphrodite van Kupros!
(op een wenk van de opperpriesteres snellen
,ze paarsgewijze in de myrteboschjes).

PSYCHE.

I

EEN PHOENICIER tot een meisje van Kreta.
-Ga mee, m'n lief, heet is de maan, ik dorst.
(Ze verdwijnen en met hen andere paren
De kegel wordt onder fluitgespeel rondgedragen, dan in den tempel gebracht.
Psyche heeft gedurende al dien tijd gestaan
als in een droom verloren. Een slank
jongeling van Paphos komt op haar toe).

DE JONGELING (buiten zichzelf).
Ik vind u, ik vind u,
'k heb gesluimerd niet, nachten niet,
'k heb uw schoon gedroomd,
uw lijf gevoeld,
mee, o mee
hhierodoele van Kupros.
Hij omarmt haar en wil ze met zich steepen.

PSYCHE (scheurt zich los, ontvliedt hem)..
.Eros, Eros, m'n God.
DE OPPERPRIESTERES (snelt toe).
Wat nu, Herophilos, een strijd? — — DE JONGELING.
Ze stoot mij af
Trots 't Aphrodision en 't eerste recht,
Daar geen ze vroeg dan ik.
DE PRIESTERES.
Ze spot met u,
.Zoo schertst de liefde.
2
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PSYCHE.

PSYCHE.
Vrouw, m'n daad is ernst,
ik wil niet, wil niet, stort' uw tempel in,
vloek' d' eeuwge Moira, 't lijf\verslaafd geslacht,
•dat bronst als bokken in 't omlooverd woud;
uw Aphrodit' is leugen, 'k spuw ze weg
als 't baardloos kind, dat hunkert naar m 'n vleesch.
U a ll en trots ik.
(Onweerslag.)
DE PRIESTERES.
Schennis!
Hier mannen, meisjes, striemt z' op blooten rug,
geeft buit z' aan wolven dat geen . vezel blijft
van 't godverguizend, hemeltergend broed;
haalt saam de priesters, lucht en land krijt wild
van

toom en walging, haalt de priesters saam.

Godin van Kupros, houd uw vloek nog in,
ontzondiging koom'.
(Toegeschoten mannen en vrouwen grijpen
Psyche. Dan versch ijnt uit het rozenboscht
Eros, onherkenbaar, in een goudgeverfden
mantel. Allen deinzen terug, hij neemt
Psyche in z'n armen en is onbeschrijflijk
snel met haar verdwenen.)
PSYCHE (van verre).
Eros, m'n liefste en God !
( Wind steekt op, regengeruisch, bliksems zwiepen, de halfnaakte koppels rennen uit de
myrtenhoven, allen bergen zich in den
tempel. Een oud man blijft over die het nog
résteerende vaatwerk op een dienbak schikt).

PSYCHE.
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DE OUDE MAN.
Vreemd zijn de paden der goden als figuren in
rennende wolken,
Alles verschijnt en verdwijnt -- zot wie zijn weten
nog acht.

AVONDFEEST. (Dezelfde plek, het is nacht, het onweer is voorbij.
Alles is vredig. Gnomen en elfen.
GNOMEN.
Nu dansen we saam om het rozenbosch,
dansen te zamen i5 dol,
Lief elfje, maak er je sluiertje los,
dansen te zamen is dol,
Lief elfje, geef mij een klappenden zoen,
Want de maan is zoo mooi en het gras is zoo groen,
En nu wordt er m'n hartje zoo vol,
En nu wordt er m'n hartje zoo vol.
ELFEN.
Zoet jongsken, als je m'n vlindertje haalt,
Vlindertje blijft er zoo lang.
Het is in de roode ranonkels verdwaald,
Vlindertje blijft er zoo lang.
En vlindertjelief is zoo klein en zoo teer,
En nu weet het den weg naar m'n huisje niet meer,
En dus wordt er m'n hartje zoo bang,
En dus wordt er m'n hartje zoo bang.
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PSYCHE.

GNOMEN.

Je vlindertje vloog om een kevertje blauw,
Kevertje snorrend in Mei.
En het straalde zoo licht in den dampigen dauw,
Kevertje snorrend in Mei.
En toen werd ie verliefd en hij heeft ze gekust
En ze zoende weerom en nu zijn ze te rust
En nu is er hun hartje zoo blij,
En nu is er hun hartje zoo blij.
HET VIOOLTJE (droomt).

Zilverende zeilen,
Wolkige wijlen
Over den blauwenden nacht ;
Moederke fluistert,
Bloemeke luistert,
Sluimering duistert zoo zacht.
DAUWDROP (op een laonderdblari'e roos).

Nu heb ik een wiegje gevonden,
een wiegje met purpere sprei,
en ik kaats er de sterren, de blonden,
want ze zijn zoo goed voor mij.
Ik wou ze m'n hartje wel geven,
het is zoo stil en vroom,
want ze hebben m'n luchtige leven
gemaakt tot een lentedroom.

PSYCHE.
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KRIEBELMUGJE.

Ik ben een lustig wezentje,
ik dans en duik en prik,
de moede nymphjes vreezen me,
toch heb ik, o, zoo'n schik.
(Het vliegt naar de meidoornheg).

AVONDROOD.

Wat wil je, hippelend hindertje,
Je komt niet in m'n haag,
Ik ben een deftig vlindertje
En jij een zomerplaag.
STERREN.

We weem'len, we weem'len
In de glanzige, gulden gewaden,
En we zien op de blauwende paden
Wolken als komende keem'len.
En ze beuren de blinkende schrijnen,
En ze dragen de donkere Mooren,
En ze dolen in denken verloren
Op de wegen in wazige schijnen.
ROOS.

Als de wielewaal fluit en de boschbes bloeit,
En de nacht heeft de berken bedauwd,
Als de ringelrups kleurt en het licht zich schoeit,
Voetek' in muiltje van goud,
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P SY CHE.
Als kapelleke wiekt in de lindelaan
Wist je m'n hartje dat blijt !
Want daar zijn nu de bloemekens opengegaan
Uit ti dauw en de donkerheid.
Als het vlindertje speelt met het zand, dat vliegt
Goud om de blonde narcis,
Als de ranke ranonkel het keverke wiegt,
Aan de beek met het buigende lisch;
Als de wolkjes dan gaan door den blinkenden tuin,
Wist je nl'n hartje dat danst!
Want daar wappert het licht om het zonnige duin
Door de blozende rozen bekranst.
NACHTEGAAL.
Kom nu liefste, licht gaat loom,
Murmelend meer leit mat,
Klokjes klaatren, ver en vroom
Door de zilverstad.
Kom nu liefste, 't vlierbosch geurt,
'k maak j' een nestje warm,
Knoestig' eik, m'n hulpe 't beurt
Zoet in reuzenarm.
DIEPZINNIGE GLIMWORM.
M ' n kaarsje gaat aan en m'n kaarsje gaat uit,
Oogjes open en dicht,
Weet je wel dat dit het leven beduidt?
Licht en donker en licht?

PSYCHE.
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UIL.

Ik heb gedacht een halven nacht,
de wereld is een duistre vraag.
Ik hoor niet meer bij 't jong geslacht
dat zingt in rozenhaag.
'k Studeer en zoek in 't lijv'ge boek
en weeg en werk en gis,
en 'k denk en droom in donkren hoek
maar -- vind slechts duisternis.
SLAK OP BLAD.
Crambe officinalis.

Geleerd' sinjeur, hou maar je mond,
je twijfel maakt geen school:
ik zwerf de heele wereld rond
en zie, ze is enkel kool.
HAFT.

Twisten geeft niet en veel denken maakt moe,
'k Vouw op een mosroos m'n vleugeltjes toe.
STROOMNYMPH.

Ik slaap in een bedje van bloempjes blauw,
en m'n lokken zijn lang en licht.
En m'n lijf is een lotus in drup van dauw
en een zon is m'n aangezicht.
M'n vuistjes zijn blank en m'n leest is slank
als een lisch in de stille rivier.
En ik neig me rank op m'n schelpenbank
waar het ebt in het wuivende wier.

24

PSYCHE.

Ik droom van jou als het zonneros rijdt
langs z'n wegen van wolkenwit.
Och, kon ik je kussen nu avond leidt
het te stal aan z'n gouden gebit;
Nu al d' uren zijn stil om d'r liefde wil
mocht ik zijn aan je boezem in slaap.
Hier bij golfgetril en bij lichtgeril
o m'n lust, o m'n koningsknaap.
(De nacht komt. Zij heeft een donkerblauw
kleed aan met zilvren sterren, op het hoofd
een paarlenkrans. Zij schudt uit een overvloedshoorn witte kapellen en spreekt naar
alle winden.
NACHT.
Rust, lievekens, rust,
Rust in de bloeiende tuinen,
Rust op de blankende duinen,
Rust aan de vredige kust.

Droomt van je moeder, die mart,
Denkt aan haar oogen, die blauwen,
Denkt aan de stille landouwen
Spieglend haar zegenend hart.
(Dan gaat zij. weg. Alles slaapt, niets hoort
men).

PSYCHE.

2
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ARCADIE. Zaal, door zuilen gestut, behoorend aan Eros' paleis.
Open venster, uitzicht over bosch en heuvel. Rechts in de zaal:
zacht-brandende haard, daarbij leunstoel en spinnewiel, zetels
langs de met tapijten behangen muren. Midden in het vertrek
marmeren tafel waarop bekers, bloe tien en ooftschotels.
Psyche werkt aan een zijden ki 'ed; zij draagt een peplon in
de kleur van witte rozen.
Buiten fluit een vog et. Het is een zoele, zonnige dag.

PSYCHE (zingt).

Nu heb ik de kleuren gekozen
waar z'n denkende liefde naar tracht :
rood van de vlammende rozen,
blond uit een inane-nacht.
En ik vlecht door het zinnende spinsel
gloor als de hemel in blauw,
en ik stik er het zoete verzinsel
van een god en een koningsvrouw,
die ze kust tot ze vuren omwoelen
dat ze rijst in een nevelend licht,
en je ziet er m'n blank bedoelen
o, m'n lief met je kindgezicht.
(Zij staat op en gaat naar het venster).

Hoe goed is 't hier in 't klare, koele land!
Ik wist niet dat de lucht zoo rein kon zijn,
zoo stil van wind; op Kupros sliep hij nooit,
een dartel jongske, blazend blauwe bel
langs lichte zee, en geur door rozenhof.

26

PSYCHE.

Hier kan hij sluimren, uren, uren. Dag
verschrikt hem nooit met heftigen straal van zon,
daavrend door gouden zuilen : Nacht strekt stil
haar moede leden naast hem in 't ravijn,
en stoort hem niet, maar wuift hem droomen toe
van zilvren beekjes, wolkjes, rose en wit,
en diepe lanen waar de glimworm gloort.
Nu werd ze wakker, zoele, blonde Nacht,
ze heeft haar blauwe dekken weggerold
in kloven waar geen glinsterend licht ze bleekt,
ik hoorde z' opstaan uit het bloesmend woud.
De purpre rozen, die de zon ze brengt,
vlocht ze, stil neurjend, om 't gelukkig hoofd;
een gouden sluier lei z' om 't vlekloos blank
der jeugdige leden, prachtige paarlen hing
z' en duizend bloemen om 't verrukkend lijf.
Nu zit z' in duin, nu loopt ze aan strand en schopt
de witte golfjes, droom die leefd' en stierf,
of jaagt in 't woud de bonte vlinderkens.
En die z' ontmoeten zeggen nieuwen naam,
heeten haar uchtend, middag, avondstond,
niet wetend dat ze d' eene en zelfde zien
die straks weer ligt in 't diep ravijn en rust,
haar blauwige dekken over zee en land.
ik wist het ook niet, tot de liefste 't zei,
alwetend dunkt m' en ik een kind, een kind!
M'n schaapjes scheurden 't ruischend, knakkend gras,
de zonneruiter hield z'n hengst aan toom
en toefd' een oogenblik, en keek naar 't veld,

PSYCHE.
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vandaag doorloopen, toen, met vluggen stap,
ijlde hij neer langs berg dien blik niet speurt.
Toen ging de hemel open als een hof
in lenteuur, lichtbloempjes barstten uit
oranje en rose, 't was nog anders, 't leek
een blauwe klok die over d'aarde hing.
Zoo was de wereld, Eros greep m'n hand,
voelend m'n denken komen in z'n hoofd:
»Liefste, m'n liefste! 't is zoo ver, zoo vreemd,
en toch nabij en eigen. Wiss'ling endt,
er is geen wiss'ling. 't Een is eeuwig een,
ik ben het Eene, schoon m'n lijf m' ontviel,
onsterflijk ruischend in 't gepurperd meer,
in heliotroop, in bonte vlindervlucht,
ik wrocht den afgrond, schiep den loomen nacht,
makend den afgrond vol, den nacht tot licht,
ik ben de nacht en 't licht, en leven, dood,
en haat en liefd' in eeuwige wenteling. «
'k Verstond niet alles, toch m'n ziel was blij,
'k geloof hem, 'k heb 't gevoeld, donker werd licht,
geknakte heesters liepen uit in rose
en goud en blauw, sinds 'k dronk z'n liefdekelk;
maar, 't andre, 't andre: dood en haat en nacht
'k begrijp het niet, maar 't is zoo, Eros zei 't.
(Men hoort het gestoei van kinderen in den
tuin. Psyche roept:)

Pothos en Himeros, komt hier, 'k heb moois,
peren en appelen. Komt, de kleurge bal
die vliegt

en schittert of hij leek een vink
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PSYCHE.

een bonte goudvink', ruste ; komt en peurt
het nieuwe lied, dat 'k in m'n droom bedacht.
Wat zijn ze mooi en beiden m'even waard,
en beiden toch weer anders, Pothos 't wildst,
maar Himeros zoo rustig! Eros gaf
z' als liefdegift m' en 'k hoed ze in 't zonnig huis,
't Stumphalisch woohuis waar m'n hart herleeft.
POTHOS en HIMEROS (komen op).
De eerste een wilde jongen met lange zwarte
haren, naakt; hij stormt binnen met een
pantherkleurige hond dien h ij bij den halsband houdt; de tweede eveneens naakt,
blond, peinzend, met diepe oogren, komt
langzamerhand als in droom, heeft een
witte bloem.

POTHOS.
Hoh, Deanira.
PSYCHE.
Pothos, Pothos, kind.
Zoo vliegt het woeste beest het mengvat om,
wat kalmer nu, leg aan den haard je neer
hier heb je druiven, die 'k vanmorgen las
en peren.
Potpos gaat ligyen met den hond; zijn
rechteraren om diens hals, neemt met zijn
linkerhand de vruchten. Intusschen is Rimeros niet z'n bloem naar Psyche gegaan.

PSYCHE.

2
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PSYCHE (tot Himeros).

Zoete droomer. (kust hem) dank je hoor,
je zorgt maar goed voor moeder.
POTHOS (opvliegend, de hond stuift
blaffend door de zaal. Pothos
geeft haar twee goudkleurige
noten).

Pothos ook.
PSYCHE.

Ja, Pothos ook en Himeros en jij (Deanira streelend)
m'n trouwe hondje, Deanira 's zoet —
En zeg nu 's kinderen, was 't daarbuiten mooi
en 't spelen heerlijk in het koele bo sch ?
POTHOS (haastig).

'k Heb de bijen gejaagd,
en kapellen gepakt,
en de linde die bloeid' al
en toen stormde de ree,
u weet wel, de zilvren ree,
en ik vloog op z'n rug en toen droeg die me weg,
tot het meer bij de poort
en daar heb ik gebaad
en honing gegeten en ik dronk uit de bron.
hush Deianira, hush, hush.
(wegdansend ).

PSYCHE.

Stil vent, stil kindje, nu weer rustig hoor.
En hoe heb jij 't gehad, lief droomertje ?
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PSYCHE.

HIMEROS.
Ik heb tusschen tulpen gelegen,
En gezien naar de duiven en haften,
En geteld hoeveel wolkjes er voeren,
Een en zestig of zestig,
Als schuitjes met blinkende zeilen.
En toen zong een merel in slaap me,
En ik droomde van sterren en bloemen,
Totdat Pothos me trok aan m'n ooren.
PSYCHE.
0, stoute Pothos!
HIMEROS.
't Deed geen pijn, geen pijn.

(Hij loopt op Potbos toe en kust hem.)
PSYCHE.
Zoo mag ik 't zien en nu het lied, 6ns lied.
(Zij neemt een harp, stemt die, tokkelt. De
kinderen zingen, staande aan haar knie.
Als zij bezig zijn komt Eros binnen).
POTHOS en HIMEROS.
Blond kindeke keek door de ruiten
In z'n wiegje, van dartelen moe,
En dat zagen de sterretjes buiten
En die zonden hun lichtjes hem toe;
En dat heeft ie nooit vergeten,
En dat heeft ie altijd bedacht,

PSYCHE.

Van de sterretjes door de reten
In dien zoelen zomernacht.
EROS (omarmt haar).

Liefste, m'n lief.
PSYCHE (die hem niet bemerkt heeft).

Je doet me schrikken, jij
en toch is 't heerlijk. Kinderen, 't lied gaat goed ;
nu mag je rennen Pothos, rijden gaan
op elands rug, en hier, m'n kleutertje
mag droomen in 't belommerd boschpriëel
z'n lievelingsplekje, waar de vlierstruik geurt.
(Kinderen af.)

DEZELFDE ZAAL. Schemering komt. Eros zit in den leunstoel.
Psyche op z'n knie. Onzichtbre harp ruischt. Men ziet de
sterren straks door het venster, dan maan.
EROS.

Ik heb gedoold toen Avond lei
haar moede ziel te spond'
om zuivre leest een purpre sprei,
een lach om zonnemond.
En al de vooglen zagen m' aan,
de drukke beek werd mat,
ik hoord' een stille suizling gaan
langs 't witte windepad
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Toen riep me d' epp' en 't woud dee mee:
hoe is uw voet zoo licht?
Nu lijkt uw ziel een zonnezee,
uw oog een zonneschicht.
Dan sprak m'n mond: om haar, om haar,
ze beidt m' in 't stille huis.
Dus danst m'n zoete liefdemaar
door woud en windgesuis.
PSYCHE;
De kleine hartjes zijn dronken
(van violen) in blauwende zaal,
want daar ligt in hun leven gezonken
een witte manestraal.
En ze zeggen de zoete geluiden
van geluk dat . geen dichter bedacht,
en dat hoorden de winden van 't zuiden
en die hebben het verder gebracht.
En ze beuren het murmelend over
naar de palm in de witte woestijn,
en die zingt in z'n ruischende loover
van de bloem en den maneschijn.
De maan is op. Psyche is tegen Eros ingesluimerd. Nymphen
komen langs het venster over het lichte land. Ze zijn in
bewondering verloren en turen al maar naar binnen. Onzichtbare geesten zingen.

33

PSYCHE.

EERSTE STEM. , HESPERIDEN.

Dit zijn de zingende avonden,
de weefsters, goud en blauw,
de dorstige harten lavenden
met stilt' en lentedauw.
Dit zijn de alwerkzaam spelenden,
een zacht en zinnend volk,
de duizend liedren kweelenden
in grot van onweerswolk.
TWEEDE STEM. PYTHIA.

Op terrassen een suizende wind,
op de donkere heuvlen een ster :
en de tijd is een weefster, die spint,
en haar lichte gedachten zijn ver,
zie ze zit in haar purper gewaad
en ik hoor het gevlieg van heur wiel,
wijl ze werkt aan het blinkend brokaat
dat ze koos tot een kleed voor m'n ziel.
Voor m'n ziel, die haar schoonheid bedacht,
nu ze ligt in haar scheemrenden hof
en ze tuurt in den dauwenden nacht
daar veel stille geluiden zijn dof.
Zij is naakt als een heuvel in sneeuw,
zij is blank als een tulp in April,
zij is vrij als de vliegende meeuw,
en ze danst op 't geharp van haar wil.
3
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Maar nu rust z' in de zingende zaal
en ze weet wat haar heerschen beduidt,
want ze hoort in het donker gedwaal
van de sterren een orgelgeluid.
En ze hoort er haar godheid geloofd,
en de zee zendt z'n juublen weerom,
en dan siddert van vreugde haar hoofd
als de maan in een spieglende kom.
0, ze weet wat haar heerschen omspant:
hoe ze stond, waar geen sterfling vertoeft
op een spits in vulkanischen brand,
op een klip onder wolkend Bedroef;
hoe ze ging waar de goden niet gaan
door de vlammende poort van de hel,
hoe ze vloog langs de krommende baan
van kometen in duizelend spel,
hoe ze peilt, wat geen mensch heeft gepeild,
en ze leed wat geen mensch heeft geleên,
maar haar wil was een vogel die zeilt
over wouden in angstig geween,
maar heur wil was een keizer, die wint
en zoo tuurt z' in den stervenden dag,
en ze ziet naar de weefster, die spint,
en ze lacht met een godenlach.
DERDE STEM. DIOTIMA.
Maar de ziel werd een beuzelend kind
en de ziel werd een vrouw, die vergat.
En ze wist niet de weefster die spint
noch den god, die haar hand had gevat.
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Maar ze kreunde in haar eenzaam paleis
in den bloedrooden gloor van de zon,
als nu viel op het nevelend grijs
van de slaap, die haar ronde begon.
Tot de wind reet de schalmen aan stuk
van z'n boei in vergrendelde kluis,
en hij stoof met 'n koortsigen ruk
langs de velden in regengebruis.
0 hoe brieschte de beangstigde schouw !
0 hoe deinden de binten van vrees !
En hoe snerpte de moordende kou
Door het weenende, stenende vleesch !
En hoe brandden de wolken in vuur !
En hoe renden de bliksems te hoop!
En heur hart was een wanklende schuur
Waar een stervende zwerver in kroop.
Tot op eens al de wildheid verging:
'Lijk een zee viel het bruisend geweld
Ja daar stond die z'n Psyche omving!
Ja daar stond de gepantserde Held !
En hoe zag haar gezichtje hem aan:
't Leek een ster uit een wolkigen nacht.
En toen bloeide de blinkende maan
Als een vrouw die haar liefste gedacht.
VIERDE STEM. PSYCHE ANCILLA

(APULEUS.)

En ook heb ik getast in onrustig gedwaal
Tot ik viel waar de moed mij ontzonk.
En dan vloog ik weer op en ik rend' in m'n zaal
Als een hind' in haar veilige honk.
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0 dan kreund' ik tot Hem, nu het licht me begaf,
En hij hoorde 't geween van m'n luit :
Om de drift die daar gierd', in beangstigd geblaf,
Om den dood die daar grijnsd' aan m'n ruit.
Want de ziel is de ziel en een kind is een kind
Maar z'n woord heeft de jonkvrouw gered,
En ik voelde de hand, die de donders ontbindt,
Als een troost op m'n weduwlijk bed.
VIJFDE STEM. EROS-ANTEROS.
Als de nacht zich neigt in de lindelaan,
Als de roerdomp roept in den lentenacht.
Als de suiz'lende wolken heur banen gaan
En kometen in zilvervacht.
En de zee is een bruid, die haar schoot ontsluit
Voor den wind, daar heur liefde naar dorst -0 dan draag ik je weg als m'n blinkende bruid
Aan m'n borst, aan m'n , godenborst.
En dan rijt ik de waden van zonden uiteen,
En dan scheur ik de valsche tooisels aan stuk,
Op een puntige rots, onder manegeween,
In de stilte van sterrengeluk.
En dan sterf ik met jou in het vlammende blauw,
In het rood van onnoemelijke smart —
Maar dan beur ik je ziel naar het zonnegebouw
En je rust aan m'n godenhart
ZESDE STEM. PSYCHE IN VENTIS.
Ik heb uw brandende lamp zien staan,

PSYCHE.

Ver door de lucht in het lichtepaleis,
En ik ben langs de woelende waatren gegaan
Als een vogel op dagereis.
En m'n boeg boog neer en m'n zeil reet in twee
En de wind joeg de golven te schans ;
Maar dan zag ik de lamp uit de woelende zee
Voor uw venster in maneglans.
Ik heb uw blanke banier geschouwd,
Op de torentin, waar de nacht niet zonk,
En m'n weg was weg in het rouwende woud,
En geen beet voor m'n mond en geen dronk.
Dus duldt de tijger in staal gekooid —
Scheen er wel end aan dit eindloos begin? —
Maar dan zag ik de blanke banier ontplooid
Op uw blinkende torentin,
ik heb uw granaten ring gevoeld
Hier aan m'n hand en ik wist u m'n hulp.
Och dan dreunde de wind die door sintels woelt
In de dwarrelend' asch van m'n stulp,
En geen vogel floot, waar m'n kevie hing,
En reeds doofde de luchter z'n brand —
Maar toen zag ik den gouden granaten ring,
Uw ring aan m'n weduwhand.
ZEVENDE STEM.

(Heilige stem).

EROS MORIBUNDUS.

Wil je wel hoeden m'n vlokkig volk,
Hoeden m'n lamm'ren als avond zinkt?
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Nu daar dreunt een trompet uit de donderwolk
En de dood voor m'n venster hinkt,
Als het witte gezicht, dat je zeegnen zou,
Tot het werd een visioen van beangstigde smart,
Als het witte gezicht leit in stervenskou —
Wil je hoeden m'n kudde, die mart?
Wil je drenken m'n rozen, als zon vergaat,
Als geen duif meer koert, als geen blad beweegt,
Maar die dorsten gaan dof door de stille straat,
Want de dood heeft m'n kruiken geleegd,
Want de dood heeft m'n voeten aaneen geleid
Als twee witte vogels in avondnest, —
Zeg wil je wel drenken m'n bloem die beidt
Naar een dronk uit het wazige west?

Het wordt dieper nacht. Men hoort den donder heftiger ratelen
in de verte. Bij den weerschijn van het verwijderd lichtziet men den Dood komen, het vuur op den haard blusschen
en Eros zacht aanraken. Eros en Psyche ademen diep, hun
gezichten zijn wit. Dan wordt het volstrekt donker.

UIL.
Oehoe, oehoe, z'n tijd is om.
HOUTWORM.
Tik tak, tik tak, nu heb ik werk.
VLIEG.
Mom, brom, mom, brom, mom, brom, mom, brom.

PSYCHE.
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VALLENDE STER.

Daar leit een een grauwe zerk.
DWAALLICHTJES.

Dit is z'n huis, moei Hekate. Nog rust hij in haar arm.
HEKATE.

Ik spit hem dieper legerstee. Daar ligt hij minder warm.
DWAALLICHTJES.

Hij heeft z'n moeder erg geplaagd, En 't hoerekind
gekust.
HEKATE.

Nu wordt z'n zwarte kist gezaagd. En 't godj. gaat
ter rust.
DEMETER ERRYNIS (Stem uit de aarde.)

Dus wordt de zonde gewroken aan Aphrodite, de blanke ;
Recht is haar toorn en haar vloek, 'k neem in • m'n
duister hem op.
(Vlammen door het venster).
STEMMEN VAN SLAVEN.

De houtmijt staat in vuur, geeft emmers! bluscht!
(De vlam gaat uit.)
PSYCHE (wakker wordend)

0 wondre droom, eerst liefd en licht en vreugd,
endend in weedom, waanzin, dood en brand.
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Waar ben ik ? 't duistert, zelfs de vlam verglom
van 't houtblok, droevig teeken ! triestge zin!
Eros, m'n Eros ! 'k Lig hier aan z'n hart
en wist het niet en riep hem. Slaap maar, slaap,
m'n moede zwerver, Rust, gij dienstbren, ook.
'k Beur zelf den fakkel die de lamp ontsteek',
de matte gouden lamp,
(zij haalt den fakkel, het licht brandt zwak).

wél mat vandaag
in andren woordzin (zij nadert Eros)
't Godlijk hoofd is moe.
Wat is hij heerlijk! 'k Zie me zelf nu weer,
als 't sprookje zeide in zoeten kindermond,
waar 't heet: ik wist niet wie de liefste was,
en neigde tot hem; 't sluimrend hoofd belicht
van toorts, die Psych' in 't siddrend handje hield.
• Een aardige fabel! Toch een fabel. — 'k Wou
altijd wel zien hem, breiden om hem heen
m'n groot verlangen, welven boog van gloor
om 't zoete wonder. TociNen kindersprook:
ik ken hem immers, Eros, d'eeuw'gen god.
Wat ligt hij stil en wit.

(raakt hem aan)

0, vriezge kou!
M'n god wat deert u? Eros, Eros, hoor,
sta op, het vuur is uit.
STEM UIT DEN HAARD.

Het vuur is uit
voor goed.

4t
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PSYCHE (sidderend).
Een stem ? .... de storm ? Eros, m'n lief,
Eros m'n liefste, hoor, uw Psyche roept
Geen spier beweegt zich (de slavinnen roeiend) Herse,
Pandrosos,
Komt allen hier, roept Molionides,
den arts, God Eros leit in starren slaap
te star naar 'k vrees.
(De slavinnen komen met den dokter, die Eros ondérzoekt).

MOLIONIDES.
Te

star : uw liefste is

dood.

PSYCHE.

0 Moira !

dood .... (z il valt in onmacht).
MOLIONIDES.
Luidt de maagden saam,,

ontgordt haar peplos, maakt het hoofd haar nat,
wrijft z' in met myrrh' en drupt ze kopp'gen wijn
omzichtig in. 't Leven is vlam en vuur
als Herakleitos leerd' in Ephesos.
(Af; de slavinnen helpen Psyche, andere komen
toeschieten, slaven leggen Eros op het binnengebrachte rustbed van zwart hout met
donkerroode kussens).

4 2PSYCHE.
7HRENOS. Voor het paleis. Het lichaam van Eros ligt op een
omfloersde baar. Een vat water tot reiniging. Fluitspelers,
zangers, Pothos en Himeros, dan Psyche. Klagend fluitspel.

EEN JONG MEISJE (met roode rozen.)
Nu is de lieflijk' Eros dood,
Nu is z'n tijd gegaan,
Nu viel op kelken, zomerrood,
M'n matte weemoedstraan.
Hier ligt z'n luit, hier doft zijn ring,
Zij lijf was vlug en sterk,
hij leek m' in nachts omneveling
een straal van 't zonnezwerk.
Hij was m' een huis, hij werd m' een hof,
hij bleef m' een blanke boom —
nu leit z'n zilvren beukler dof
als meer in avonddroom.
(De fluitsp°lers gaan om de baar heen. Pothos
en Himeros komen tot de katafalk.

HIMEROS.
Nu heeft ie z'n kindje verlaten,
z'n zoete mond is dicht,
hij kan niet lachen of praten
en kussen m'n gezicht.
Hier zijn twee roode rozen:
d' andere zijn verdord,

PSYCHE.
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ik heb ze voor hem gekozen
als ie weer wakker wordt.
POTHOS.

Hij was zoo lief en goed,
hij heeft me zooveel gegeven,
nooit heb ik in m'n leven
een trouwer vrind ontmoet.
Hij hield zooveel van mij,
hij leerde me visschen en jagen,
nu wordt hij uitgedragen
en alles is voorbij.
PRIESTER.

Eros, de lieflijke zoon van de hartenverwinnende moeder,
Eros, die strijdend versloeg Pan, wild als de stormen
van 't Westen ;
Bacchus innig verknocht, en hij ging met z'n razende
reize,
't Fluitspel jubelt z'n mond, als hij zit op een bok
uit de kudden.
Eros, de schertser (omloofd met de donkre festoenen de
haren
Schijnt hij de zoon van Alkmene, gehuld in de
rossige dierhuid)
Eros, de stralende jongling, hij viel en z'n lijf is
geslonken,
Offer der toornende vrouw, der verheven godin
Aphrodite,
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Toornend den man die ze smaadde en de Kuprische
Psyche in huis nam,
Haar die z'n hart had betooverd met slechte Thessalische
Kunsten
Eros, uw ruste zij zoet, blondlokkig kind met de
werpspiets,
Heer die de harten verwondt. Maar gij, Stymphalische
mannen,
Drijft z'n geliefde die komt naar de plaats waar heur
macht hem behekste.
Zorgt voor de kindren, o vrouwen, maar duldt niet
de vreemde van Kupros
Meer op de zonnige heuvelen van 't licht Arkadische
landschap.
PSYCHE (is nabhgekomen. Haar schoonheid en smart doet allen werkloos
staan. Zij buigt zich over Eros
heen).

0, m'n Lief met het lichte gelaat,
0, m'n Lief als een hinde doorstoken,
0, de witte paleizen gebroken
in de vlam van verteerenden haat,
Van den haat, die de donders bedacht
en de sneeuw op de rillende winden,
en die rukt van de bloesmende linden
wat de zeegnende lente ze bracht.
0, de haat die de lijven ontbloot
en ze sleurt, waar de zielen verrotten,

PSYCHE.
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en versplintert de berstende botten
in woestijnen van purperenden Dood.
die ze zond wat geen duivel ze zendt
en ze zwiept tot hun willen vernevelt,
en met breuklooze banden ze knevelt
in de hel waar hun hunkren niet endt;
Van den haat die de volken verkracht
en ze prikt met vergiftigde priemen,
en nog grijnst om de vlammende striemen
als z'n roede de weefsels ontvacht.
0, m'n kind, o, m'n liefste, die ligt,

die daar ligt in de doodsche paleizen,
0, ik spuw naar de luchten, die grijzen
nog den vloek van m'n stervend gezicht.
(Een gemurmel van ontzetting is door de
bijwoners heengegaan).
PRIESTER.
0 schennis ! vloek, o godvergeten wijf
geteeld in ontucht, rept u mannen, jaagt
haar uit met steenen!
(Zij werpen naar Psyche, die ontvlucht.)
Bidt ontzondiging !
Goden die toornen, slingren vuur en vlam !
' t Orakel leer' u wat hun vonnis schorst.

4 6PSYCHE.

S7RAND VAN ELIS. Razende regen. Een zwart roofschip schuurt
langs de kust.
PSYCHE (half naakt,

ijlend in koorts).

Ik heb aan den Dorre m'n hart verpand,
En hij leit me te bed in zijn schoot,
En ik voel in m'n vingers z'n doodenhand
En dan snik ik m'n oogen me rood.
Tot de dag weer grauwt en de wind weer bolt
Als z'n duistere dienaar hem tikt;
En dan wet ie z'n zeis waar de meerkat krolt
En de bleeke distel nikt.
Ik gaf aan den Dorre m'n ring te leen,
Daar m'n trouweloos lief me verliet,
a nu zit ik te dag op den Ravensteen,
Denkend m'n donker verdriet.
Tot hij thuis me roept, waar z'n lamp weer licht,
Nieuwe gasten rondom,
En dan waait de wind om m'n kindgezicht
Het gebrom van een doodendom.
EERSTE ROOVER (landend).

Een vangst voor den kapitein.
TWEEDE ROOVER.

Ze lijkt gek, jongen.
EERSTE ROOVER.

Dat gaat over door de zeelucht. Hij zal ze wel drillen
Hij het er meer tam gemaakt.

PSYCHE.

47

PSYCHE (zich verwerend, terwijl de
mannen haar binden).

Help! help!
EERSTE ROOVER.

Kijk ze trekken. Ja, ik zie je mooie halsje wel. Hou
je maar koest, schat. Dit is voor de baas, dat geeft
jou en mij een streepje vóór, Asellus. Stil meid, of ik
sla je bakkes tot mosterd.
(Psyche geeft zich over en wordt op de boot
naar het schip gebracht).

JOPPE.

Een kroeg, twee matrozen op een bank.

POLLIO.

Ze is er van door. De kapitein razend. Ze hebbén
overal gezocht — maar niks gevonden.
ASELLUS.

0, die vlugge rot. De kapitein heeft weinig schik an
ze beleefd.
POLLIO.

Krabben en bijten, dat kon ze. En toch keek ze zoo
zacht uit d'r facie.
ASELLUS.

Ach die meiden, man. Ach die meiden! Geef me nog
een pint, waard!
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SAMARIA. Huis van Simon Magus. Zaal met steenen vloer. De
wanden met vreemde teekenen van den dierenriem, hiëroglyphen
enz., mozaiek-achtig ingelegd. Links vuur, vaatwerk, flesschen.
allerlei werktuigen. Rechts twee zetels, verder rustbank, daarachter open terras, uitziende op de bergen, dat door een gordijn
kan worden afgesloten. — legen den avond.
Helena ligt, met ontblooten rug, snikkend op den vloer. Simon
heeft haar met een zweep geslagen.

SIMON.
Ziedaar je loon, ik heb je uit knip gekocht,
m'n malsche kindje, 'k preek den simplen voor
je hemelschheid: een vrouw is interessant
in godsdienst: Astaroth. Zarpanitu,
Durga zoowel als Isis, 't breede heir
van schoonsten, die de schalksche Zeus bezat.
't Hoort er zoo bij, dus nam 'k j' ontfermend op,
kocht je van Phryne, voer j' in zijd' en goud
op markt en wegen, waar de veldman gaapt,
bewondrend, kind, je mooiheid; 'k ken dat mooi
langer dan hij, empirisch, grondiger,
en 'k ken m'n volkje tevens; lust leent licht
haar kracht aan godsdienst ; als reeds d'oudheid docht,
Atargatis en goden ituphall
bewijzen 't. Liefj' onschatbaar is mij 't schoon
van Helena, rondheupig -- Toch, geen scherts,
geen dwaasheid, kind, van wijzren onderling.
Je weet wel beter, zotje, een hoer maar ben j'
en anders niet, m'n hartstocht was j' een gunst,
geeft aanspraak nooit — denk dat m'n drift kastijdt
ook haar die, trots of door m'n zweepstriem zelfs,
m' aanbidt, begeert — ik sla ze 't lijf te bloed
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als 't wicht zich inbeeldt recht, een werklijk recht
op Simon, Simon, die z'n alheid weet,
god absoluut, biedend genade hier
en ginds, bekennend 't vroom gestemde volk
van vrouwen, meisjes: Julia, Portia,
Auge, Soesanne, Arsinoë, slavin
van Messalina 't lest : geloovig, wulpsch.
Geen ijverzucht m'n duif, de zweep ligt klaar;
nu, pak je weg.
(Helena intusschen door hem losgemaakt, kruipt
door de deur, Simon ontsteekt z'n vuur,
kookt een bocht in een jleschje, houdt het
voor de oogen en schudt den inhoud op een
zilvren schotel).

'k Zie, frisscher schoonheid naakt :
onzeker kleurt de drank in zilvren kroes.
Zal ik 't bezitten, 't nieuwe ? Gloed gaat uit
van 't mengsel, machtig als m'n lijf niet wist
sinds 'k haar te Tyrus kuste. — 't Komt, het komt!
Wat kan het zijn?
SLAAF (verschijnt).

Een jonge vrouw, die bidt
om geld, heer; grieksch, dunkt me, is haar spraak
en dracht. •
SIMON.

Breng binnen.
(knecht af.)

'k Weet nu, 't Lot is wonderbaar,
Zendend me jeugd, waar 't oude bloed door vliet
4
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volkrachtig; 't baat slechts, als 'k geloof hier vind.
Geen liefde wek ik, 't grauw begroeid gelaat
stoot af de duif als pop het vogelvolk
in korenveld. M'n kunst ontbeert de kunst
die neiging afdwingt. zweep en riem doen goed,
waar 'k ingang vond, oopnen geen poorten ooit —
Daar is ze, o wonder.
(Psyche komt met den slaaf.)
SLAAF.
Heer —
SIMON.
Je kunt wel gaan.
Wat scheelt je meisje?
PSYCHE.
Heer, m'n mond droogt uit
van dorst, m'n oogen zijn van 't schreien krank,
'k heb honger heer, geef brood m', een enkel' as,
en 'k zegen u.
SIMON (zijn slaaf roepend).
Dek de tafel — wijn
en fruit en reebout, goed doorbakken brood
Palaestrio!
(De slaaf verw ijdert zich, komt dan spoedig-

met 't gewenschte weerom).
Wel, zeg m' uw naam, m'n kind.
Uit Hellas stamt ge?

PSYCHE.

PSYCHE.
Heer, uit Kupros kom 'k,
waar m' Eros minde, blank als duiv' in zon,
als sneeuwvlucht wapp'rend in d' Aprilschen wind;
Z'n stem was zoet, zoeter dan harpgeneur
der nymph in Meinacht als Titania ruilt
heur huw'lijksring met lief'lijk Oberoon.
Z'n kus z'n kus ! zoo smaakt de druif, gekneusd
door blanke tanden in 't reeds herfstend jaar,
als 't veld daar leit in goud en ros' en blauw.
En nu, Heer, stierf hij, stierf hij! God, m'n God.
SIMON.
Er zijn geen goden. die 't verderf niet treft,
't is al voorbij -- een nieuw geslacht beurt hoog
z'n denken.
PSYCHE.
Dus sprak Eros ook
in zaalgen stond.
SIMON (onmerkbaar grijnzend).
Uw Eros wist het wel.
wachtend een ander, meer dan gij en hij —
Eet wat 'k u opdisch, rust een poos op 't bed,
ik volg, in 't open voorhof, 't vreemd beweeg
ader starren, duidend wat geen denker speurt
maar ziener blootleit: twalefd' ure vind'
me nevens u en — schrik niet meisje — 'k toon
u Eros weer.
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PSYCHE

Eros, Eros !

mant

misleid me niet, m'n Eros stierf.
SIMON.
Den weg
naar 't huis der dooden vliegt m'n machtige wil
en brengt weerom ze, die in d' afgrond zijn,
en toont u hem, den liefste, en meer, veel meer,
in bonte beelden.
PSYCHE.
Heer, m'n ziel gaat uit
als vlucht van vlinders over 't Meische veld
na vocht en koud', op uwer woorden baan.
0, wondre heerscher, zijt g' een god, die kunt,
wat nooit gekund is, geeft ge 't leven

weer?

Zal 'k Eros zien, vatten z'n hand, z'n mond
kussen, z'n woorden hooren?
SIMON.
Eet, m'n kind.
Slaap rustig; wat die zilvren kroes

bevat:

één enkle teug slechts, brengt in 't moe gedein
der golven van uw ziel de vredige eb
van droomloos sluimren; 'k ga. Tot middernacht.
(Simon af)
Psyche in slaap. Achter: een ruimte, die aan een tooneel doet denken,
waarvan de scenerie telkens oft geheimzinnige wijze verandert. De volgende tooneelen ziet Psyche in haar door
Simon verwekten droom. — Woestijn. Flauwe zon. Wielende
zandstorm. Vreemdeling achter Sphynx gebukt.

PSYCHE.
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VREEMDELING.
De dood ! de dood ! onstuimger valt de storm,
m'n bloed wordt slijk door 't ingezwolgen zand,
't is goed, 't gaat al z'n weg: Osiris stierf,
Nephtys beweent hem, Isis, d' oogen dor,
als put in vuurzon, kent z'n pad niet meer.
De jakhalsgod is god op 't Jaloeveld.
Leven valt af — of rijst weer 't leven

op?

wordt vader, zoon? Osiris, Harpechrod?
Stuurt gouden scarabeus 't zwangere ei
door 't luchtruim? blijft de blinkend ' Aten-Ra
-of Nuter-A d' Aleene? Duurt daar

iets?

Ik wou 't begrijpen eer m'n bloed verslibt.
Sokar is mythe, beeld de gouden boot
die schimmen uitvoert naar 't verdonkerd land.
Is Ra bevleugeld? d' oude leer stierf weg.
Goden zijn dood sinds dooden goden zijn.

Wat spreekt gij, Sphynx?
SPHYNX (zwijgt).
VREEMDELING.
Geen woord?
SPHYNX (zwijgt).
VREEMDELING.
Gij tuurt, gij denkt,
onthul 't mysterie.
(Hij wordt onder 't zand bedolven, uit de
diepte schreit hij nog).

.Zwijgen .... doet .... de .... Dood.
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Rivier, sombere lucht.

WEEKLAGENDE VROUWEN.
Dood is Adonis.
Over de wereld loopt regengeruisch,
wind door de takken, die kraken.
Hebt gij gezien m'n God ?
Is hij te rust, die Astarte bemint?
door de wouden krijt ze :
(geen voedsel neemt ze
naakt, wagglend heur gang,
heur lokken los
ik hoorde haar tred,
op het welke gebladert heur tred)
kom, liefste, kom weer;
Dood is Adonis.
Arhat met leerlingen. Zij hebben gewaden van grijze stof,_
rozenkransen, bedelnappen.

ARHAT.
Aanzijn is leugen. 't Vliegwiel kantelt rond
en keert en keert, daar is geen doel, geen wit,
d' emmer bleef leeg, al dorst de dorre mond,
dood is de put, daar zwakke zwerver zit,
dood heet ik 't Brahma; neig den wil, die veert,
in 't niet weerom door zelfverwonnen rust.
Nibbanna bedt u, als g'uw dri ft en meert,
onstaad'ge vloot, . aan 's eeuwigen wetens kust.
(Zij gaan langzaam heen)..
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Een tumulus. Daarop Eros met een neergerichten fakkel. Zijn
gelaat is als vroeger, maar maskerachtig-strak en marmer-wit.

PSYCHE (in haar slaap).

Eros, m'n God, m'n zalig' Eros, kom!
(14 beweegt zich niet, komt noch ziet haar).
Het tooneel verandert; een troon, daarop Simon met kroon en
skepter, in hermel ijn.

HEMELSTEM.

Deez' is uw God, doe wat zijn woord gelast.
SIMON' S HUIS. Dezelfde zaal als eerst. Psyche zit met de handen
voor de oogen in een stoel Simon nevens haar.

SIMON.

Daar leeft geen eeuwge god dan ik, m'n kind.
D' and'ren zijn leugen, 't valsche purper viel.
Geborgde glorie lost de tijd weer in,
haar skepters knakkend, riet in knapenhand.
Zeus ligt -op Kreta, Herakles zwolg op
Persephoneias kloof. Odusseus toeft
in Tartaros, zelfs Dionusos ging —
herleefde, zegt ge, als Mitra leeft, die velt,
Tauroktonos, d' in woed' onbindbren stier?
Fabel. m'n kleintje, fabel! Schouwd' ooit mensch
Bakchos of Mitra, Herakles of Zeus?
Uw Eros heerschte, werkelijk, wondervol,
hem dankt ge 't beste: kus en kindgeluk,
maar d' andren — Waan! dus sprak uw zaalge zelf.
Ook Aphrodite — of dacht g' een godheid hard
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ein - nijdig, zinnend woord, daar mensch bij beeft?
Eros nu stierf — z'n profetie dreunt voort:
Rij komt, d' Aleenige" — Diep verborgen stem
uit hoogt' of afgrond gilt hartstochtelijk : ja,
dit is hij, Simon, Simon, Eros, niet,
toch Eros weer. Ik leende aan 't zonlicht goud,
aan heemlen hechtheid ; 'k beurde 't land, dat lag
in vloed verdronken, d'eeuwige bergen staan,
rose anjers ritselen als de zephier zoemt,
lathyrus kleurt, de zonnevogel gloort,
't is al door d' Eén, m'n engelen houden 't snoer
van ord' en wijsheid, houden d' afgrond vast,
d' onnoembre starren, stroom die ruischt en bruist,
vulkanisch diep, des menschen breed beweeg,
zinning der ziel, uw , zwerving — 'k wist m'n kind
uw smart op Kupros. 'k Zond u d' eigen zoon,
m'n Eros ; 't hielp niet, nog was 't uur • niet daar,
ure van hope, die m'n ziel bedocht.
Dus werd ik mensch. Gij wist uw grootheid niet,
Ennoia, woord, m'n vrouw, toch wrocht uw hand
met mij, door mij -- balstuur'ge seraf smeet
u uit op aarde en 't hoog herinnreri ging.
Nu kom ik, Psych', en strikk' uw banden los,
m'n kus vernieuwt u, d' Eeuwge buigt zich neer,
legg' in uw schoot zaad van : ontzondiging :
een teelt van menschen .straks wier rijk ik grond,
waar Eros heersch' en gij, m'n lieveling,
zijn lieveling. Eros en ik zijn één.
Het bruidsbed wacht al.
(Hij wil haar kussen en omvatten).

PSYCHE.
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PSYCHE (scheurt zich los, slaat hem).

Weg, vervloekt gezicht,
barbaarsche satyr, weg, je leugen hoor 'k
in 't vroomdoend woordgemurmel, duivel, 't endt
in beestlijkheid, ik haat je, monster, weg.
(Simon tracht haar weer te grijpen. Zij'
springt van het terras en vliegt de velden in).

SIMON.

Nu mag je
zoeken hoor
j' Eros en zwerven, schreien, hongren, dorst
uitstaan en hitte tot je mond hem vindt.
Ik zweer het, Simon zweert het; Lucifer
-en Aismadew' en Drugs en Pairikas
en Jatoes! hoort me, laat de buit niet los,
die zoekt d'r liefste, kwelt ze, martelt ze.
Ik ga naar 't . forum, breng m'n nieuwe leer
aan 't volk op marktdag, troost en liefde en licht.

<voor zichzelf)

Z' ontkomt me nog.

(Luid.)

(Simon gaat.)

-GLOOIENDE KUST DER MIDDELLANDSCHE ZEE. Bosch en
heuvel. Synagoge aan vlietende beek. Trompetgeschal. 7asjlieach.
Mannen schudden hun kleederen uit over de beek, anderen werpen
er steenen in. — Uit de synagoge hoort men de stem van den
Chazaan.

STEM.

Loof den Heer, mijn ziel! en vergeet geene van
Zijne weldaden. Die al uwe ongerechtigheid vergeeft.
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Die alle krankheid geneest. Die uw leven verborg van
het verderf, die u kroont met goedertierenheid en
barmhartigheid.
Psyche snelt in wanhoop lans een boschweg
en stort zich in zee. Zij zinkt, rijst, zinkt
weer, een golf werpt haar terug op het
strand. Zij ligt bewusteloos. Joden loopera toe.

ZIMRI.
Een vrouw, laat zien.
MISAEL.
Pas op, de dag hoort Hem,
Die zonden tuchtigt, all' onreinheid schuwt.
STEM.
Barmhartig en genadig is de Heer, lankmoedig erg
groot van goedertierenheid.
MISAEL.
Z' is dood wellicht; dat mocht u 't oordeel zijn.
Besmet u niet.
ELEAZAR (zij zijn allen nabijgekomen).
Ze leeft, een Grieksche.
RUBEN.
Een hond.
ZIMRI.
Een hoer zelfs, dunkt m', aan 't licht gewaad gezien..
STEM.
Hij doet ons niet naar onze zonden, vergeldt ons
niet naar onze ongerechtigheden.

PSYCHE.
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ZIMRI.

Komt, mannen, weg! eer 's Eeuwigen toom ons treft
(Zij verdwijnen in de synagoge.)

STEM.

Want zoo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijne
goedertierenheid over degenen, die Hem vreezen.
Een hond nadert Psyche, lekt haar, strekt zich
naast haar neer. Straks ziet men de mannen
uit de synagoge huiswaarts keeren, metverachting en druk gebaar op haar wijzend.
Dan ligt het land eenzaam.

Een andere plaats aan de kust; noordelijker. Het is bewolkte nacht.
Psyche zit met de hand om de knieën onder een jeneverbesstruik.
Zij is onrustig, hare tanden klapperen. Koorts omnevelt haar.
Het is of het Westen brandt, een vuurboom groeit uit, al maar
stagen vonken omhoog die in de wateren neervallen en sissen.
Vliegen, zoo groot als menschenhoofden met oogen als facetten,
vleugelen over de zee. Mieren en torren, spinnen, allen evenreusachtig, gaan in gesloten reien over de strandvlakte. Dan
schildpadden met knikkende koppen, haar omvang is als die van
kleine paarden. Al de boomen zijn omgord met slangen, men
hoort het gesis en gesiffel uit het loof. Aan de lucht verheft zich
een regenboog, in één bloedkleur geverfd, daarlangs gaan onthoofde, kinderen, die hunne hoofdjes allen in de rechterhand
dragen. Op een vallende ster vaart de Dood door de lucht,
dan komt een vloot van enorme schedels, waarop schimmen
wandelen, die met gebalde vuisten vloeken. Nu komt de maan
op. Alles wordt stil. Nevens Psyche ziet men een witte lelie
opwassen, die zich heenneigt over haar voorhoofd, dan sluimert
Psyche in. Nachtvrede.
Dezelfde plek. Schemerende uchtend. In de verte een schip. Een boot
met Phoeniciërs landt.

PSYCHE.
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EERSTE MATROOS.

Een lekker kind.
TWEEDE MATROOS.
Voor mij, ik zag ze 't eerst.
EERSTE MATROOS.
Bij Nergal niet. (Hij wil Psyche aanvatten.)
TWEEDE MATROOS (stoot hem weg, de
ander werpt hem echter omver, zoodat hij
in zee slaat en met moeite zich redt. Dan
grijpt hij Psyche en kust ze. Psyche, ontsteld
en machteloos, laat zich gaan.

EERSTE MATROOS.
Een buit, die goud belooft !
eerst schik aan boord, dan goud. -- Te Sidon neemt
ze Brassica, waardin van 't Vliegend hert.
Pas op je bakkes, vent, als ooit je kop
naar 't kindje kijkt — zie zoo, m'n honigzeem,
nu gaan w' an boord (hij brengt ze op de sloep, de andere matroos
volgt, boos maar bang.)

'k Heb nooit zoo'n duif gezien.

RUSTIGE ZEE. Avond, sterren, maan. Rots. Het schip vaart voorbh.
Mannen drinken en dobbelen, door roode toortsen belicht. Psyche
zit aan de vcrschansing en tuurt in het water. Een jonge
matroos fiedelt, anderen zingen:

Marianne die had zoo'n plezier:
Marianne, die pakte d'r hondje

PSYCHE.
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En 't was zoo'n verrukkelijk dier,
En waar is Marianne d'r mondje ?
Marianne d'r mondje is hier.
Ha-ha-ha-ha van laridefa
Marianne, d'r mondje is hier.
Marianne, je mutsje zit scheef
Marianne nou zulle we 'rs fuive,
Marianne we bennen op dreef —
Of heb ie soms last van het snuive ?
Dat doet me die leelijke teef!
Ha-ha-ha-ha van laridefa !
Dat doet me die leelijke teef!
Woest gegier en gelach. Glazen breken op
het dek. Het schip verdwijnt langzaam in
het donker.

MEERMIN VAN DE ROTS.

Toen kwamen tot Hem de kinderkens
en Hij heeft ze met zegen bedacht,
en hun zieltjes werden vlindertjes
in een goudqn Meienacht.
Want heeft een mensch gevonden
dit licht en teer gelaat,
dan komt hij uit nooden en zonden
in de pure hemelstraat.
Zoo heb je je blanke handen
over m'n droomen geleid,
en ze gaan, daar de sterren branden,
vlinders der Eeuwigheid.
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7ER UZALEM. Bovenmarkt. Over de huisjes verheft zich in het
N. 0. de tempelberg met het heiligdom. Links het paleis der
Hasmoneën, even zichtbaar over de daken. Noordel ijk de poort
Gennah, waar doorheen men in de nieuwe stad komt.
.POERIMFEES 7. Bont tafreel op de markt. Het is avond. Walmende
lampen verlichten de kraampjes der kooplieden. Daartusschen
door wemelen gemaskerden, mannen in vrouwen-, vrouwen in
mannenkleeren. Rechts taberna, de deur is open.
Romeinsche soldaten drinken, zingen; geschreeuw der venters.
Een arme 3nagere jongen speelt op een fluit, kinderen dansen
om hem heen.

DRONKAARD

(waggelend, hij heeft een
ezelskop opgezet.

En m'n vrouw die sprak, jou ezelspak,
Je baard, die hèt geen spriet,
Jij doedelzak, jij ongemak,
Je vischvel lijkt. me niet.

M'n grauwtj' iaat; ik weet wel raad,
Hier is te leen m'n kop —

Het

wijf wordt kwaad en poetst de plaat;

Zeg liefje, vang ma' es op.
(Hij valt tegen twee meisjes aan, die gichelendschreeuwend wegvluchten. jongens jouwen
hem uit, dansen om hem heen.

Hij loopt

een na.)

O Rebbi, nou zei ik je pakken, o Rebbi, je kan
nie meer staan.
(rolt om, de ezelskop af; een jongen neemt hem.)

PSYCHE.
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REBBI (trekt den dronkaard z'n laarzen
uit, neemt ze mee).

Dat dier het geen hoeven, maar hakken, daar kan
ik nog lekker op gaan.
KOOPMAN.

Hier mot je zijn, komt burgers en buitenlui ; hier
mot je zijn. Alles voor niks, een beetje voor de moeite.
De nieuwste romans der wereld. Het Eene Noodige.
Weet je wat dat is, eksteroogje ? Van bakvischje tot
vrouw, door Thérèse Hoven. In de sneeuwkuil, heeren,
voor 3o centjes in de sneeuwkuil. Na donker van
Collins, het Licht dat verdween van Kipling, In de
sneeuwkuil, Na donker, met een juffrouw van gezelschap of met de nichtjes voor Strehla door van
Redichen. Kiest wat je wilt, één guldentje. Wie mot
in de sneeuwkuil. Wat ziet u bleek, juffrouw ? Ontmaskerd? Vragensmoede ? Op sneê verguld ?, van
Perelaar, Mooiste Zomer 25 cents. Couperus, meneeren, Kleine Zielen, meneeren, In de koffie, Voor
alles vrouw. Quo Vadis ? dat wil zeggen : Waar
mot je naar toe? In eigen huishouding, door Melati van
Java. Om eigen haard, door Malot. Niemand ? Niet?
Dan maar weer in de sneeuwkuil of misdadig uit
liefde, Onder de kastanjeboomen, met Eline Vere of
Het mooiste meisje aan boord. Gedichten, wie houdt
van gedichten ? Complete van Walch, Een donkere
schaduw, de Zweedsche nachtegaal, het Geheim van
een huurrijtuig. Denkers en dichters van Smit—Kleine.
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Gulden Winckel. Tijdspiegel, 3 jaargangen a z o cents,
Een angel in 't hart, Miss Braddon, De vreugde der
dames, Ons Tijdschrift, 5 centjes maar. In het narrenpak, De Nieuwe Gids compleet, Uit de dooden herrezen van Fl. Marryat. Savornin Lohman, Een onbeduidende vrouw. Zaalberg, te hooge idealen plus de
scherprechter van Parijs -- blondje, 5o centjes en een
zoentje er op toe.
PSYCHE (in opzichtige kleeren gaat
voorbij met andere vrouwen).

JEHOEDAH (een oud man).
Wie is dat meisj' in purpere sjaal? haar dracht
is heel verschillend van 't nadenkend oog,
het wit gezicht, den moeden mond. Een vrouw
die 't leed doorleefd heeft, dunkt m'.
NATHAN (een jongeling).
Ik ken ze niet.
RUBEN (een ander jongeling).
Ik ken z', een dorpsgenoote uit Magdala,
ze noemt zich Mirjam, hoord' op Kupros thuis,
hierodule, een zwerfster sinds, verkocht
aan 't Vliegend Hert in Sidon, 't hoofdkantoor
van ontucht in 't Phoenicsch-Syrisch land
tot Idumea toe.
JEHOEDAH.
Ach, 't bleeke kind
lijdt zichtbaar.
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NATHAN.

Kunsten, man, coquet vertoon.
VERKLEEDE JONGENS (met maskers, slaan
met houten op de hekspijlen.

Sla Haman dood. Sla Haman dood !
Hij brengt het heele volk in nood.
GOOCHELAAR (in zwart kleed met fluweelen tulband Naast hem een tamme
aap en een ibis, voor hem een tafeltje
met ballen, bekers enz.

Nu leg ik de bal in deze doos van palmhout, dan doe
ik hem dicht. Bind het touw er maar omheen, jongeneer,
zie zoo, en nu zeg ik, een, twee, drie en open de doos
en u ziet niets, de bal is weg, glad weg.
MANASSE (in gesprek met andere
grijsaards).

Jochanan, heet ie, 't lijf in kemelhuid
roept hij bekeering, zelfs Peroesjiem gaan
hem hooren, hoe hij preekt dat komen zal
de Langverbeide uit huis van Isaï.
(Gaan voorbij).

EEN MEISJE (tot hare vriendin).

Wat kijkt ze hem aan, zoo'n magere sliert, en hij
zoo knap.
ANDERE MEISJES.

Om d'r geld, enkel om d'r geld, Rebekka.
^
V

66

PSYCHE.

MEISJE VAN SUNEM (harpspeelster, zingt).
Nu heeft me m'n liefste verlaten,
nu doet m'n hartje zoo'n pijn,
en ik zoek door de stomme straten
naar m'n lief in de maneschijn.
M'n lief had twee donkere oogen,
m'n lief had een zoete stem,
maar nu heeft ie me valsch bedrogen
met die blonde van Bethlehem.
(Allen wemelen door elkander. Paren beginnen
te dansen.)

EEN WAANZINNIGE (die zich Elia waant).
Vuur, vuur, bekeert u, het gericht is nabij.
(Mannen en vrouwen lachen, koperen marktmuziek. Egyptische dansen.

TUSSCHENSPEL.
VOLHEID DER EEUW.
DELPHI. Ochtend. Tempel. Allerlei groepen op de markt.
DE DOODENDRAGER.
En de droeve geslachten zijn oud
en hun donkere haren verbleeken:
ik zie aan hun voeten het teeken,
het purpere teeken van 't hout.

PSYCHE.

En daar loomt door hun denken een ach
een ach om den avond, die ijzelt,
en we voelen de luchten verbrijzeld
door den kreet van hun angstig geklag.
Maar een god heeft de zielen genood,
en een god heeft de harten gevonden,
en nu bloeien de bloedende wonden
als de rozen in avondlijk rood.
DICHTERS (op weg naar de Olympische
spelen).

Om de zonnige haren violengeur,
in de blanke handen een fluit.
als het maangezicht ziet door de hemeldeur
en een engel de stilteklok luidt,
als de zee zich baadt in den manestroom
en aan kim wuift een roode banier,
-o, dan ijlen we weg in landauwen van droom
op de borsten een blanke saffier.
En we kussen de monden waar liefde laait,
en we beuren den bloeienden staf,
tot we drinken den dood, die uit wolken waait,
en ons leit in een rozengraf.
En dan sluimren we stil als in zonnige zaal,
harpengetokkel rondom,
tot de Moeder ons roept aan het godenmaal
in den lichtenden hemeldom.
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HARPENAAR.
Het zijn de jagende dagen niet
wier muziek me met klanken omspint,
en het zijn de vlagende slagen niet
van een hart dat te hopen begint.
Maar het zijn de verlangende gangen alleen
tot het licht waar Gods liefde me leidt,
die me hoeden voor 't hangen en bangen alleen
en den dood en de donkerheid.
DELPHISCHE (stens uit den tempel).
Ik droomd' een droom van grillige lichtfiguren
van beelden bont, ten drukken dans geschaard
een rooden ren van onverduurbar' uren
als blik verzint die strak in haardvuur staart.
M'n ziel werd moe van 't poosloos trantelturen
in 't breed beweeg van wat daar wield' en waard' om 't hoofd dat gloeide gonsden zonnevuren,
• door blanke huid reet ruk van zonnezwaard.
Tot d' avond viel en in twee koestrend' armen
de Dood mij legd' en 't hunkerend zelf verging :
al starde 't hart ik voeld' een vreugd m' omarmen
van rustge rust, van vrede uit foltering;
en toen 'k verscheidde, wist ik 't blank Erbarmen
dat levens lost uit Hel's ompurpering.

PSYCHE.
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ALEXANDRIE. Een turn, fonteinen, dadels, olijven. Bonte vogels
fladderen af en aan. Men ziet een gebroken Egyptisch godsbeeld.
Achter, een poort. Yalentinus komt den tuin in in blauw met
zilveren boordsel.

VALENTINUS.

't Begin is d' Afgrond, die z'n zelf beschouwt,
z'n zelf bevrucht, ' in zwijgen autogeen,
Hermophroditisch, Duister' oernatuur
weet sexe niet, den grilligen scheur die scheidt
en koppelt, grens in wezen grenzeloos.
De kennend' aanvang is 't bekennend Ik,
het Ik dat teelt in eigen diepte en wrocht
Monogenes, z'n eerstgeboren zoon,
z'n Eengeboorne. In goddelijk' opperzaal
omarmt Die Waarheid, uit hun lenden spruit
Leven en Woord — Mensch en Gemeente — in God,
Want dit houdt God vast en wat verder volgt :
't Plerooma, meer in onverstoorbre rust.
Maar Sophia — jongste, schreit aan 's Liefsten hart
Welks vuur haar vreemd is, naar 't onnoemlijk Licht,
Naar B' athos, baar die meer wil zijn dan baar.
Dus barst de bron, dus vlucht de vloed te hoop.
De wil gaat zieden, 't heil is 't heil niet meer.
Tot naakt d' Anochristos en Geest die redt
Het dorstend kind, slingrend het bruut verlangst
Buiten de volheid : machtige jubel gaat
De heemlen door: nu rijst d' Anosoter,
Die is d' essence van 't geluk dat blijt
In Gods natuur, Hem zingen d' englen toe,
De blonde hoofden neigend, graan in wind.
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Maar buiten 't lichtland zucht begeerte en zucht
En zucht in 't ledig' : duistere Achamoth,
Zij, misgeboorte, dochter, vloekbelaan,
Toch dochter ; uitziend met gerekten hals
Dat die ze voortbracht zendt z'n hulp en heul.
Haar oogen purperen, 't hart slaat dof en droef,
Haar spijz' is weenen, weenen hiet haar kelk,
In wa van weenen loopt ze en weenen bedt
Ze nooit ter rust als sombere avond valt.
Dit duurt zoo tot de onzichtbre bruigom komt,
Anosoter, beurend haar loutering.
Langs wondre wegen wordt gevoerd haar voet,
Ze leent haar zond' aan Demiurg, die wrocht
Den mensch, uit menschen wordt haar 't heil bereid,
Langs trappen opwaarts ; stof wordt ziel, en ziel
Verscheurt de koorden van 't onmachtig zijn.
Tot al vervuld is, geest ,
zijn godheid voelt:
Dan brengt de bruigom d' afgeknakte roos
In zonn'ge gaarde, 't loonre leed vervliegt
Als damp voor wind, var ' donkre stof bloeit uit
Spiraal 'van vuur en de eeuwige hemel dreunt
Van 't engelenroepen : Salve Achamoth !
Dan zinkt z' in rust aan 't goddelijk hart en slaapt
En lacht, hervonden kind.
Ja, d' Afgrond beidt
Z'n naam is liefde, liefde ,'t licht begin,
Liefde 't segment, liefde de koorde en boog
En 't middenpunt, cirkel, in asbeweeg,
Buigend tot bol, die alle moeite omvaamt
Oplossend heel z' in heilige harmonie.
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Ik hoor 't geruisch nu van z'n wenteling:
Getal en orde, als reeds de wijsgeer wist
Van Rhegion. De goden zijn voorbij.
Werklijk is Buthos, waarheid Propatoor.
Reeds rijst de nacht, reeds bloeit Antares op,
Langs moede heuvelen neurt de stille wind.
Hoe goed, hoe rustig. Salve Achamoth !
Uw bruigom redt u: Heilge Jonkvrouw. Heil!
CAMPANIA. Intérieur van een villa, open venster in tuin ziende.

VIRGILIUS (schrijvende).

Die zal ontvangen het Goddelijk leven, als godd'lijke
schouwt hij.
Helden, omringend z'n pad, hij zelf, door de besten
bewonderd.
Heerscht in de deugden des vaders en biedt aan de
wereld z'n vrede.
GROT OP SICILIE.

SYBILLE (gesluierd).

Wielende waagnen en vuur,
Bloedende, broedende dampen.
Jonkvrouw in martlende krampen,
Englen op blauwend lazuur.
Zeus door z'n wolven verscheurd,
Wijlen van Isis doorreten,
Brood daar de kindren van eten
Bloem, die de hoven doorgeurt.

PSYCHE.
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7&DA.
JOCHANAN (in kemelshuid, bleek, diepe
oogen, verwilderd haar.

Bekeert u, bekeert u. Ik zie Hem, die naakt. Zijn hoofd
is wit als sneeuw, vlammen zijn z'n oogen, z'n voeten
blinken. Zoo gloeit een vuur, hoort z'n stem, hoort z'n
stem, een stem als veler waatren, dus is z'n stem.
Zie de zeven sterren, die in z'n rechterhand zijn, zie
het tweesnijdend zwaard dat voortspietst uit z'n mond.
Zie z'n gezicht, dat is der zon gelijk. Bekeert u, bekeert u, bekeert u. Hij rent toe op den boom, hij
neemt den bijl die aan den stam reeds ligt. Siddert,
siddert; Hij komt, hij komt.
STEMMEN UIT HET VOLK (convulsies).
Hij komt, Hij komt, Hij komt.
JOCHANAN.
Bekeert u. Vliedt den toom, daal neer in den vloed,
de doop redt u, wordt gered dan van uw zonden.
(Mannen en vrouwen snellen toe, worden
gedoopt).
JOCHANAN.
Hij komt. Hij komt,

(Hier eindigt het Tusschensftel.)
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TEMPEL VAN JERUZALEM. Voorhof, mannen en vrouwen.
7rompetgeschater, cithers, harpen. Dan recitatief en koorgezangen van binnen.

GEZANG (van binnen).

Gij zelf zijt mijn Koning, o God; gebied de verlossing
Jacobs. Door U zullen "wij onze wederpartijders met
hoornen stooten, in uwen naam zullen wij vertreden,
die tegen ons opstaan. Want ik vertrouw niet op mijn
boog, en mijn zwaard zal mij niet verlossen. Maar Gij
verlost ons van onze wederpartijders en Gij maakt
onze haters beschaamd. In God roemen wij den ganschen dag en Uwen naam zullen wij loven in eeuwigheid.
(Een rust treedt in. Een stokoude vrouw
richt zich uit de menigte op en spreekt in
ekstase).

Dit is de mystische ring,
dit is het breukloo.ze licht,
dit is de spiegel die ving
't Eeuwige Moedergezicht.
Hier is de stille figuur,
hier is de vijver in droom,
dit is de nieuwe natuur,
dus is de blankende boom.
(De omstanders zijn verbaasd)

EEN MAN.

Wonderlijk, wonderlijk. Zij is stom geweest sedert
drie jaren. Zij kon niet hooren en niet spreken.
Moeder, moeder !

PSYCHE.

74

EEN ANDER MAN.
Is zij uw moeder ?
EERSTE MAN.
Ja, zij is m'n moeder en zij was stom. En nu spreekt
ze en nu zingt ze. En toch hoort ze mij niet. Moede r
moeder !
EEN VROUW (tot een andere).
Hanna, de profetes. De stomme Hanna. Zij woont bij
de Schaapspoort. Die bruine man is haar zoon.
TWEEDE VROUW.
Wat zei ze? Ik verstond het niet.
EERSTE VROUW.
Ik verstond het wel, maar alles begreep ik niet
Maar het is wonderlijk. De Heer is groot. Er gebeuren
vreemde dingen tegenwoordig. Vannacht was de maan
rood als bloed, gisteren stonden er twee manen aan
de lucht.
JONGEN.
En de Jordaan is teruggeloopen, drie uren lang.
Eleazar heeft het gezien, de Jordaan liep van het Zuiden
naar het Noorden.
MAN.
• Jochanan zegt dat de Masjiach komt, maar de geleerden gelooven het niet. Eerst moet de ster opgaan.
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JONGEN.

Welke ster ?
MAN.

De ster

van Jaaquob.
VROUW.

M'n moeder heeft ze al gezien. En de ster stond
stil boven een huisje in Bethlèchem en daar kwamen
heeren op kameelen en die brachten presenten aan
een kind.
ANDERE VROUW.

Aan een kind ?
EERSTE VROUW.

Ja, aan een zoon van Mirjam, ,die nog niet getrouwd was.
MAN.

Foei !
VROUW (zonder op hem te letten).

gestudeerd en gevonden dat de
Masjiach geboren was, de Koning van de Joden. En
er moet engelenzingen zijn geweest in de lucht, 's nachts.
Want zij hadden

(Een jonge man, Thomas geheeten, is naderbij
gekomen, heeft hun gesprek ten deele afgeluisterd.
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THOMAS.
0, die vrouwtjes ! Zij laten zich alles maar wijsmaken.
Engelen in de lucht. En een meisje krijgt een kind.
EEN VROUW.
Ja, jij spot met alles, Didymus. Maar als je zoo
ongeloovig bent, wat zeg je dan van het wonder van
Hanna ? Hanna, die stom is en zingt?
THOMAS.
Ja, dat is heel vreemd. Maar was ze wel stom ?
VROUW.
Of ze stom was? Als jij zoo stom was, zou je niet
zoo staan rammelen. Laat naar je kijke.
(Gelach rondom. De muziek begint weer.
Gezang.)

Waarom zoudt Gij Uw aangezicht verbergen, onze
ellende en onze onderdrukking vergeten? Want onze
ziel is in het stof nedergebogen. Onze buik kleeft aan
de aarde. Sta op, ons ter hulpe en verlos ons naar
Uwer goedertierenheid wil.

SUNEM. Een rozentuin. Avond-dauw. Een bank. Daarop een meiske;
een jongeling, naast haar geknield, omvat haar middel.

MEISJE.
Ik heb gedroomd vannacht, engel, dat ik je zocht
in het wijnhuis en je was er niet. En ik liep de tuinen
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door en de hoveniers antwoordden, dat zij niet wisten
waar ik je kon . vinden. En ik heb geschreid, stoute,
zoete man.
JONGELING.

Laat ik je oogen kussen, Naemi, laat ik je kussen,
zooals de wind je kust. Geschreid, geschreid om mij i
MEISJE.

Maar nu ben je immers naast me en nu komt het,
komt het. Nu is het er al. Zie, de sterren zijn zoo stil.
Hoor je den nachtegaal ? Hoor je den nachtegaal uit
het aloëboschje ? Zoo zou ik kunnen zingen van blijdschap, omdat het er is en omdat het komt, morgen,
morgen. Jk heb een wit kleed, dat zal ik aanhebben
als ik je bruidje ben. Morgen ben ik van jou. Als de
zon weer zinkt, liefste, dan zijn we samen in het huisje
aan den myrrheheuvel, in ons witte steenen huisje, waar
de kudde de groene halmen scheert. Dan is de tijd
vervuld. Dan is het niet meer hopen, maar bezitten.
JONGELING.

Dan is het zooals het heet in de Geschriften : Zie de
winter is voorbijgegaan, de plasregen is over, hij is
overgegaan. De bloemen worden ge- zien op het land,
de zangtijd genaakt, sta op, mijn vriendin, mijne
schoone, en kom.
MEISJE.

Je vergeet

nog

wat.
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JONGELING.
Wat dan, Naemi ?
MEISJE.
De vijgeboom brengt voort zijn jonge vij gj es.
JONGELING (haar teeder omvattend).
En de wijnstok zijn druifjes, en jij, en jij ... .
MEISJE.
M'n lieve, lieve

man! (dit heen, de jongeling haar achterna).

.ANDERE TUIN. Hoveniers, nog laat werkend.

EERSTE HOVENIER.
Heb je ooit zoo'n jaar gezien ? Meloenen als menschenhoofden, in de kalebassen geen enkele worm en we
zullen vijgen hebben, nog geen drachme de mand. Ik
heb het nooit zoo beleefd. Altijd mooi weer, warmte
.en vocht, zoo op tijd alsof een bloemist het had uitgedacht : in het dal van Eshkol, heb ik hooren zeggen,
kunnen de wingerdranken de trossen niet dragen. En
-toch hoor je ook alweer van vreemde dingen in de
natuur : de rivier teruggeloopen, twee manen, 't is
gek, heel gek. Maar wat ervan komt, goed staat het
-ermee, dat is vast. Je zegt niks, Kaleb, droom je ?
TWEEDE HOVENIER.
Dat nou niet, maar ik luister naar dat geraas. Wat
;is het?
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EERSTE HOVENIER.

'k Hoor niks.
TWEEDE HOVENIER.

Je wordt oud, vrind. Ik wil reis even zien. Hier
over de heg. Daar komt het. Ik zie het al, de rabbi
uit Nacara, mannen om hem heen en vrouwen, kinderen
zelfs; als je hier komt, kun je kijken, Gersom.
EERSTE HOVENIER.

De rabbi uit Nacara, zeg je? Jehoschoea bar Joseph?
Die moet ik zien. (Hij komt naast baleb staan). Is die dat?
_Is die dat? Wel, wel ! (Legt de hand boven de oogen).
TWEEDE HOVENIER.

Geduld man, hij komt hier langs.
(De Heer nadert. Hij heeft aan elke hand
een kind,. een jongen en een meisje, blond
als gouden regen. Mannen en vrouwen
volgen hem, dichtst bij Hem zijne leerlingen.
Het gelaat van Christus is als van een
moeder, die bidt. Hij gaat zwijgend voort.
Z'n leerlingen graten onder elkander. Over
de heg en het daarachter gelegen pad waar
de stoet voorbijgaat, ziet men het bloeden
van den hemel, waaruit het zonnehart is
weggerukt. Uit een rotskloof komt een bezetene, de man is mager, z'n oogen zijn
wild. Hij valt neer voor den Christus en bidt.

DE BEZETENE.

Here Jezus, ontferm u mijner.
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DE HEER.
Ik heb u gezocht, Elymas, gij kunt gaan. Uw geloof
heeft u gered.
(Van den anderen kant langs den weg uit het
Oosten komt 7ochanan, nog alt ijd in zijn
kemelhuid. Leerlingen omringen hem.

HET VOLK BIJ DEN HEER.
De Dooper, de Dooper !
JOCHANAN (buigt zich ter aarde, wijst
dan op den Christus).

Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt.
(7ochanan gaat naar het Westen, de Heer
naar het Oosten. Men hoort niets meer dan
een schaap, dat zachtkens blaat. De hoveniers staan nog steeds zwijg-end aan ae
heg. Eindelijk treedt de oudste terug, de
andere volgt hem.

EERSTE HOVENIER.
Zou het dan toch gebeuren, Kaleb ? Zou het dan
toch Zoo zijn? Hij is mooi als een Koning, van wien
m'n heer David zingt: veel schooner dan de menschenkindeken, erbarmen is op uw lippen uitgestort.
TWEEDE HOVENIER.
Daarom heeft God u gezegend in eeuwigheid.
EERSTE HOVENIER.
In eeuwigheid. — Amen.
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H(IS TE BETHLEHEM Maria in het woonvertrek. Men hoort het
zagen in een werkplaats daarnevens, nu en dan geloei van gestald
vee. Open venster, volle middag.

MARIA (aan 'n spinnewiel).

Hoe sprak ook d' engel ? 't Klonk zoo teer en stil
Ik weet het :
O uitverkoren bron,
O bron, van God ontsloten,
O bron wier drupplen vloten
eer d' aardsche brand begon,
de brand die teert en scheert
dat Paradijzen dorden,
hij ligt tot asch geworden,
en stepp' in tuin verkeerd.
Nu vliet weer d' oude val,
nu blinkt weer 't jublend water,
Ave Maria Mater,
O Bron in 't palmendal.
'k Vat niet wat z'n mond me zei ;
't is wonderbaar. Ook 't verdre lijkt zoo vreemd :
Bethlechems nacht, het lied : «eere zij God»
dat herders hoorden, 't kind in kribbe op hooi,
de wijzen : Casper, Melchior, Balthazar ;
ons huis vol goud en purper, keemlen dicht
aan 't witte hekje, omgroeid van lathyrus;
en toen de moord : onschuldige kindren dood
door beulshand, wij door englen uitgebracht
6
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naar 't geel Egypte — 'k denk den palmboom nog
die 't jongske voedd' en leschte — twijgen laag
buigend — een .wonder! — wondren telkens weer.
Hoe zei ook 't lied, dat door de zuilen zong,
de Memnonszuilen, rose en licht, schoon nacht
hun hoofd omvloeid' — och alles bleef me bij,
diep in m'n ziel, waar 't gold d' Immanueel,
't verkoren kind, het_ liefst m' èn raadselvolst.
Het lied was zoo:
Licht zijn de landen, een lentefeest,
Schaften gaan branden, m'n steen wordt geest,
Lijnen verreinen pilaren die scharen
Stoffelijke schijnen tot rhytmische baren.
Alles muziek,
Licht komt gevlogen op wolkenwiek —
Dus werd het: licht. M'n hart
Springt op van vreugd, wanneer 'k Gods gunst gedenk.
0, ik heb toch zoo dikwijls gedocht
wat m'n armelijk leven zou wezen,
had ik nooit in z'n oogen gelezen,
in z'n woorden het wonder gezocht.
Reeds het kind heeft m'n denken gevuld,
reeds het kind heeft m'n driften gebroken,
als het lei aan m'n boezem gedoken
in een sluier van morgen gehuld.
En mij werd of de Liefde dan kwam
en zich neigd' uit de zalen, die blinken,
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en me bood uit haar beker te drinken
en me voedd' als een hunkerend lam.
En mij werd of de Liefde me bracht
in een hof met veel zoete geluiden,
en dan waaiden de winden van 't Zuiden
om een lelie in zilvrende vacht.
En ze beurde haar kelken zoo wijd,
ach dus bloeien geen rozen in manen,
en toen zongen drie stervende zwanen
van den komenden, droomenden tijd.

WOESTI7N d.i. steppenlana. Enkele kreupelbosschen. De. Heer alleen.
Hij zit op een gekanteld rotsblok. Dieren komen tot Hem.

LEEUW.
Zegen mij, Heer. M'n tanden zijn zwaarden, bloed is
m'n lust. Maar ik ben zoo gemaakt, Heer, ik kan niet
ontkomen aan mijn noodlot. Ik heb eerlijkheid, ik ben
fier. Zegen mij.
BOK.
Mijn ziel is ontucht, mijn hoornen zijn als duivelshoornen. Maar in mijn bronst is wil, vleugelslag. Heer,
zegen mij.
SLANG.
Ik heb verleid, ik ben leugen. Ik heb de vrouw
bedrogen, ik heb het kwaad bedacht. Maar ik ben
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de Eeuwigheid, ik ben voorzichtig, providentie, ik genas
degenen, die geloofden, toen Uw dienstknecht Israel
voerde door 't dorre, dorstige land. Zegen mij, Heer.

SPIN.
Ik draag gif, Heer. M'n wezen is bevlekking. M'n
lijf is opgezwollen van ingezogen bloed. Maar ik weef
de witte raggen die zilveren in den morgen. Heer,
zegen mij.
GIER.
Ze haten mij, Heer. De menschen haten mij. Ik
ben de muiter, die niet eer de dooden. Op aas loer
ik, maar mijn wieken plooi ik naar het uchtendlicht.
Zegen mij., Heer.
(Een worm heft haar kopje even uit den grond.),
DE HEER.
En gij, kruipster, wilt gij m'n zegen niet ?
WORM. (Aphrodite aculeata.)
Ik durf niet vragen, Heer. Ik ben zoo leelijk, ik
ben zoo bang van het licht en toch heb ik het licht
zoo lief, uw licht. Maar gij kunt me niet zegenen,
want ik ben geboren voor het donker. En gij zijt
licht, Uw gelaat is licht en ik zie uw kleederen blinken.
Ik durf niet vragen, Heer, omdat ik zoo leelijk ben.
DE HEER.
U allen zegen ik. Ik zegen u allen, want gij zijt
goed. Heb ik u niet gemaakt zoo op den vijfden dag?
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Heb ik u niet goed gemaakt? En gij, die in de aarde
woont, kleine, simpele worm ! Ook u zegen ik, want
gij volbrengt m'n werk. Gij dient den dood en de dood
ben ik, maar van nu aan zult gij leven in goudblonde zee, en gij zult schitteren als een iris, en dit
zult gij, omdat gij geloofd hebt in ootmoed, en ik zegen
u, kleine, arme worm. Ik zegen u allen, kindren.
(De dieren naadren Hem, dan gaan zij heen.)

DEZELFDE PLAATS. De A VOND valt. De wind wordt kouder.
Engelen. De Heer zit nog altijd op het blok.

RAPHAEL (brengt Hem een mantel.

Wolken en nevelvloed,
Landen die loomen,
Stervende maan in bloed,
Purperende stroomen,
Rilling en onweersweer,
Nacht is zoo koud,
Hier is een mantel, Heer,
Weving van goud.
DIEPE AACHT komt.

MICHAEL (brengt een zwaard ).

Rust u ten strijd, o God:
Over de landen
Nadert het satansrot,
Brekend de banden,
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Brekend als vloed die zwelt
Borstweer en ring.
Hier is uw zwaard, o Held,
Hier is uw kling.
MORGEN komt.

GABRIEL (brengt hem een krans)..
Hoor, hoe de koelte kust
Golfjes, die beven,
Diep uit de doodenrust
Beurt zich het leven,
Beurt zich de zon en gaat,
Koning ten troon,
God in het goudbrocaat,
Hier ligt uw kroon.

Bij RAPERNACHOEM. Aan den wegzoom, die met boomen beplant
is, een man in een handwagentje, zooals men voor lammen gebruikt. Daarachter zijn dochter.

DOCHTER.
Hier, vadertje, hier. Onder dezen vijgeboom ben je
beschut voor de zon. Hij moet langs dezen weg naar
Kapernachoem, ik weet het zeker van Bar Jonah, den
visscher, die met hem is. En je zult genezen, vadertje.
En het zal weer heerlijk zijn. God is groot. God is
goed. Je zult weer kunnen staan in de werkplaats en.
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het vuur brandt weer en je smeedt als vroeger de
beste zeisen en de mooiste ploegen van Gaza tot
Damaskus. En moeder zal zoo gelukkig wezen. Ach,
die goeie moeder. Haar oude oogen heeft ze rood geschreid sinds dit gekomen is : Vader lam ! Sterke Vader
lam ! Als een kind, hè Vader ? Maar wees nu maar
gerust, hoor, het zal beter worden. Het wordt stellig
beter. Hij heeft grootere wonderen gedaan. Joschaphat
heeft me verteld van zijne wonderen. Dat Hij kwam
bij de Schaapspoort te Jeruzalem, en daar is het huis
Bethesda en de zieken liggen er in kribben en soms
daalt een engel uit den hemel neer en roert het bad.
En er was een man, die niet loopen kon, vader, lam
als u, en de propheet kwam binnen en zag hem
hulpeloos en Hij zei tot Hem : «Sta op, neem uw bed
en wandel.» En de lamme liep. Hij liep langs de
straten. Joschaphat heeft hem zelf ontmoet. En Lazar,
neen maar het is haast ongelooflijk, Lazar die opstond
uit de duoden. En de blinden ziende en de dooven
hoorende, precies als er staat in de Schrift bij den
propheet.
VADER.
Ja, kind, ja, als ik maar gelooven kon. Maar ik kan
niet gelooven. Ik heb geduld gehad, drie jaren lang.
Het zijn geleerde dokters, de Griek Euphoros en
Arbabanel en Jehoeda ben Levi, maar zij hebben niets
kunnen doen. En nu geloof ik niet meer. En ze zeggen
dat de rabbi van Nacara slechts geneest, dengene,
die gelooft.
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DOCHTER.
U zult gelooven, vader als u Hem ziet. Is Thomas
Didumos niet bij hem als z'n leerling ? en ik heb u
verteld, hoe hij gespot heeft in het voorhof van den
tempel. Men moet zeggen dat de Heer ons dezen
man verkozen heeft (zich hoog opheffend — stralend van vreugde)
Daar komt hij, daar komt hij, om de hoek van het
mastiksboschje. Zijne vrienden zijn met hem. Bar Jonah
ien ik en Didymos. Ziet u ze, vader ? Een vorst in
een stoet van helden ! Een vorst ! een vorst !
VADER.
Hoe wondervol ! Als ik naar hem kijk, voel ik dat
het in mij leven gaat. Dat het in mij weer wordt als
van ouds, toen ik je moeder zag, Jochebed. Toen ze
m'n bruid werd, en ik ze voorzei uit den zang van
Schalomoon. Zoo is het nu ook in me, het groeit, het
zingt. 'k Geloof, dat ik gezond ben, Jochebed.
(Hij springt op en snelt den Rabbi tegemoet.
De leerlingen willen hem afweren, toch
werpt hij zich aan Christus' voeten.)
Mijn Heer en mijn God !
DE HEER.
Uw geloof heeft u behouden, Simon.
SIMON.
Kent gij mij, Heer ?
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DE HEER.

-Eer gij geboren waart, heb ik u gekend. Gij zijt
uit Tiberias en die daar is uw dochter. Ik zal komen
in uw huis als ik terugga over het meer.
(Christus gaat verder met zijne discipelen.)

DOCHTER.

Vader, ik heb de engelen gezien, zij zongen door
de lucht.
VADER (in geestverrukking.)

Die den Heer verwachten, die zullen opvaren met
wieken als van arenden. Zij zullen wandelen en niet
moede, zij zullen loopen en niet mat worden. Gezegend
zij Israels God!
DOCHTER.

Gezegend zij Zijn uitverkorene.

J ANA: Boerenschuur, tot vertrek ingericht. Op den dorschvloer ligt
een grijs, wolachtig kleed. Rechts tegen de hooimijt een tafel
met bekers, schenkkannen, veldbouquetten in steenen kruiken,
voorts schotels met koeken, honig, lamsvleesch enz. Banken
rondom. Midden in de schuur een omgekeerde sleede met een

tapijt belegd, voorstellend een koningstroon voor bruid en bruidegom. Het meisje van Sunem zit erop als vorstin naast haar
aanstaanden man. Bruiloftsgasten, om de tafel de ouderen, verspreid dansende paren. Muziek van een vedelaar, die op een
hooischelf zit, links meisjes aan den kant van de bruid, jonge
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mannen aan dien van den bruidegom, beurtzang als de dansmuziek-

even is opgehouden en bekende wijzen inzet, waarbij de gasten
zingen.

MEISJES.

Wat is hij schoon,
hij blinkt als een vorst,
als een vorst die de volken versloeg,
ik heb hem lief,
hij is mijn,
hij is een hengst, die springt,
zie, hij komt van de heuvelen,
z'n manen wuiven,
z'n lijf dampt.
Kom tot me, beminde,
m'n ziel is krank van liefde.
JONGELINGEN.

Wat is zij schoon!
haar borsten zijn wit,
haar heupen als leliën blank,
ik heb ze lief,
zij is mijn,
ik heb geschud haar peul,
ik heb gespreid haar sponde,
de myrrhe geurt al.
Kom m'n hart,
m'n hinde der bergen!
m'n ziel is krank van liefde.
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MEISJES.
Schalomoon roept u
Hoor, hoor

t

JONGELINGEN.
Schalomoon wil u.
Kom, kom t
BRUID.
M'n eigen wijngaard heb ik niet gehoed
Ik vond verbroken

de

ontzegeld de put.
Nu is mijn ziel krank,
Ondersteunt mij met vruchtenkoeken,
verkwikt mij met applen,
want ik ben krank van liefde.
(De gasten brengen 't gewenschte.)

BRUIDEGOM.
Ik vond den tuin en zag de hennabloem
en gouden vrucht die me ving
in het net van haar kleur.
Toen was m'n ziel krank,
en ik drong door de rozenhagen,
ontzegelend de bornput,
want ik was krank van liefde.
(Dansen beginnen weer. Gepraat en gelach
aan de tafel. Men ziet nog nieuwe gasten
komen, onder dezen Mirjam van Narara
en Joseph.)
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TAFELMEESTER (fluistrend tot de moeder
van den bruigom).
De wijn is op.
GASTVROUW.
De wijn op? vraag hier naast
Bij Zimri ben Manasch een tweede fust.
TAFELMEESTER.
Die heeft geen drop meer, ook Azarja niet
In 't Gouden Hoofd.
GASTVROUW (loopt zichtbaar onrustig
tot haren man en spreekt
Huistrend met hem).
GASTHEER.
't Is eigen schuld, wie zorgt

zoo

slecht

nu!
GASTVROUW (tot Mirjam, die intusschen
bruidegom en bruid begroet heeft
en de moeder van den bruidegom
heeft geluk gewenscht).

Dank je Mirjam, (fluistrend) 'k weet geen raad,
cie wijn is op.
(Plotseling snellen vele jonge mannen en meisjes door anderen gevolgd
,naar de open schuurdeur).

STEMMEN UIT DE MENIGTE.
Jehoschoea! de Heer!
Mirjam, je zoon! de spruit van Isaï!
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DE HEER (komt nader met 7ochanan
en Simon zijne vrienden).

M'n vrede blij v' u! 't Land is murw van gloed,
stoffig de weg; een teug voor hen en mij,
't word' u vergolden in de komende eeuw.
(Hij ontdekt Mirjam.)

Dag moeder ! 'k droomde u (toen 'k in sluimring viel
in aloëboschj') als jeugdige vrouw in blauw,
tusschcn olijven, rankend om u heen
met zacht geblaart' en bloemen purperrood,
ik op uw knie, een kindje. Kus me, uw kind.
(Zij kussen elkander.)

MIRJAM (neemt hem ter zijde, fluistert).

De wijn is op!
DE HEER

Nog is niet d' ure, vrouw.
Doet brengen vaatwerk
MIRJAM (tot de moeder van den
bruidegom).

Vaatwerk, Anna, vlug !
ik wacht een wonder.
(Anna snelt tot den tafelmeester die zich verwijdert. Intusschen staan de gasten bedremmeld, de muziek zwijgt.)

DE HEER.

Laat niet rusten 't feest.
Het Godsrijk zelf is bruiloft, brood dat blinkt
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en wijn die vloeit en 't beste lam geslacht.
Niet als Jochanan komt de Zoon. Hij eet
en drinkt, een mensch met menschen-Reit ! Muziek!
MEISJES (Dansen. Gezang.)
Wie is dat die neerziet als de dageraad,
Schoon als de maan, rein als de zon?
Geducht als legerbenden?
JONGELIN GEN ( Gezang.)
Mijn beminde is glanzend en rood,
uitstekend boven tienduizend,
zijn hoofd is goud, fijn goud.
(Onwillekeurig hebben ae reien ziek om den
Heer geschaard).

JOCHANAN (latere Apokalyptikus, in
aanschouwing verloren, op jezus
ziende, half hoorbaar).

De bruiloft, 't feest des Lams. Zijn liefste wenkt.
(knechten komen binnen met vaten. De muziek
heeft opgehouden).

DE HEER (uit de hem omringende groepen tredende.)

Vult ze met water.
(De knechten snellen heen, men hoort het wiel van de bornput bestendig
-wentelen, men ziet de dienstmannen komen met emmers, de kannen
-worden gevuld.)
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MEISJES (Dans. Gezang.)

Hij bracht mij in het wijnhuis
Z'n liefde was m'n vaan.
MANNEN (Gezang.)

Veel streelender dan wijn is mij uw liefde.
(De vaten zijn gevula.)

DE HEER.

Schep uit in kan en beker.
(men doet het.)

MANNEN EN VROUWEN (die drinken).

Licht en goud
Als druifsap, rijpend in Engedi's hof !
0, wonder, wonder !
(Indrukwekkende stilte. Daarna barst de
jubel los.)

Hosanna, die

daar komt in den naam van onzen God!
DE HEER (zacht afwendend.)

D' ure is nog niet daar,
Bomt vrienden, brengt me een teug.
(Hij drinkt. Ook Simon en 7ochanan.)

De zon leit stil
op purpre heuv'len, moeder 'k zie u weer
in 't Zuiden, (tijd spoed voort), als nacht m' omwolkt.
ik groet u (tot Simon en 7ochanan) Makkers, naar Jeruzalem!
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MIRJAM (tot 7oseph).

Ik begrijp Hem niet. Ik zie u weer in 't Zuiden ? Te
Jeruzalem ?
JOSEPH.
Hij weet alle dingen. Ik moet te Jeruzalem zijn als 't
Paaschfeest komt. Jij gaat mee, Mirjam. Naar Jeruzalem.
(Het feest gaat zijn gang. Dansen en muziek).

BORDEEL TE MAGDALA. Vertrek met gewitte muren, daarop
obscoene teekenin; en : Zeus en Leda, Arés-Aphrodite in het net,
de dochteren Loth's. Houten tafel, aan de muren rustbank, enkele
stoelen met vervaalde groene kussens, kleederen door het vertrek.
Zwakke lampschijn. Avond.

GROVE VROUWENSTEM.
Bè je haast klaar ? Het beestespel is zoo uit. Zij
zijn al aan den dolkdans. De ridder zal direct komen.
PSYCHE-MARIA.
Ik ben klaar.
STEM.
Denk erom : de rose jurk an heb 'k gezeid. Korte
rokken vanavond. Bloote hals. En je houdt hem een
uur aan 't lijntje, minstens een gomer mot ie drinke.
Eerst betalen voor die ét mag.
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DEZELFDE RAMER. Bleeke uchtend. Alles is stil.

PSYCHE-MARIA (zit peinzend op haar bed).

Leven, o leven ! berst geen bliksem uit
van donkre lucht en spalkt me 't moede hoofd!
Onteerd, vergoord, bezoedeld! Dierenbronst
wekt minder walg dan 't menschelijk doen, belust
op zinnenprikkel: zweep, die 't lichaam striemt,
tot bloed kraalt, vlam door 't oude lijf zich rept.
Kroes boordevol geleegd in enkle teug,
oogen als vuren, schaamtloos heupgewieg,
langzam' ontkleeding, dans die kunst niet kent
maar driften losviert: woest gestegen drift,
bacchantisch. Jong en oud, de jongste, 't kind,
ja, 't kind zelfs — God, m'n God!
Er leeft geen God.
In 't huis van Messalina hoord' . ik 't woord,
eens wijzen woord: wel hem dien dood niet schrikt,
zulk mensch is machtig. Macht en mensch ontviel
m' in duivelsch doen, ik durf niet, durf niet, neen.
(Zij haalt een dolk onder haar kussen te
voorschijn en maakt haar peplos los.)

Een enkele stoot en 't lijf bloedt uit en 't hart
vindt rust in groev': ik durf niet, durfd' ik slechts!
(Zij bergt den dolk weer weg.)

Eros, o Eros -- leugen zijt g ' en waan,
gestorven jongling, hunkrend naar m'n lijf,
voor u alleen het willend ; roovend dus
7
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m' uit tempelhof: Thessalisch guichelspel
verzinnend valsch, ik weet het —

God! hij God ! !

(Zij valt luid snikkend op haar leger.)

En toch, 't was schoon, 't was onverzonnen schoon
en innig. Zulk een schoonheid liegt niet, neen.
Eros, m'n Eros, help me, red me, lief,
o, red uw kindje, dat in 't land verdwaald
en dors ti g is en moede ; 't gierend volk
bespuwt en lastert m', op m'n peluw drupt
m'n weedom weg in tranen, weedom springt
in nieuwen vloed uit 't arme hart, fontein
die nooit verdort en bitter, bitter is.
(Ze schreit nu zachtkens voort. De zon is
op. Allengs wordt zij kalmer en neuriet stil:)

Ze zingen langs wegen en kaden
den deun van een kindje, dat lei
door den trouwloozen liefste verraden
op armelijke sprei.
Z'n lok was in haar keten,
z'n ring was aan heur hand,
hij heeft ze voor goed vergeten
in het verre, verre land.
En de gouden starren blonken
en daar geurde de bloeiende vlier,
maar toen lag er een hart verdronken
in de grijzende rivier.
STEM VAN BUITEN.
Duifje van Sian, kom van je bed. Pak de koffers.
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Je mot naar Jeruzalem, er is behoefte aan vrouwen
in de knip van rooie Saar. Gauw hoor, of de ba as
zal je raffelen, gauw, in een wip.
(Psyche-Maria heft zich op, roept met doije
stem »ja«, schikt beur haren en waseht
hare oogen en verdw ijnt dan door de deur
naar de belendende vertrekken.

VOOR EEN BORDEEL TE ,SER UZALEM.

SOUTENEUR (stoot Psyche-Maria uit de
deur).

D'r uit meid. Een mooi koopie, daar ze mee besjoecheld hebben. Je bent melaas, meid, d'r uit. Onmiddelijk of m'n standje verloopt.

BUITEN .7ER (iZALEM. Stadspoort, veld en Bosch. Op z ij van den
weg, eenigzins verw ijderd, is een uitgestrekt vierkant land. Melaatschen, onder hen is Psyche-Maria. Christus nadert op een
ezel. Leerlingen rondom. Gejubel van het volk.

Ziet Hij komt, Z'n naam is God,
Jubelt hem tegen met harpgeruisch!
Nu is de doodë boom ontbot,
Nu zit

m'n Heer in het Davidshuis.

Hosianna, de vijand vlucht,
Zingt Hem toe, want z'n hand is hulp,
Wordt dan getroost, gij die klaagt en zucht,
Armen gaat op uit uw stulp.
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ïV1ELAATSCHE.

Heere Jezus, ontferm u onzer.
DE HEER (stikt af, spreekt tot de melaatschen, dan tot allen.

Genezen zijt g', ik wil 't. Gij allen komt.
U roept m'n stem, bidt heil voor 't kranke -hart;
't lijf gaat te grond, het hart is meer dan 't lijf.
Zoek 't leven niet ; wie 't leven vond, verloor.
't Graan valt in ploeggeul, sterft, rijst op en beurt
oogst, nuchtren spijzend. Wie mij liefheeft weet
geen ander ding, maar volgt m', aan God getrouw.
M'n ure komt, 'k ga heen, 'k bereid uw huis.
Ik ben de Weg, de Waarheid, 't Leven ook,
geen vindt den Vader, als 'k zijn pad niet richt,
Die leliën doscht, rijker clan Salomo.
Ik ben 't alwrochtend woord, eer Abram was
leef ik, God zelf, Gods eengeboren Zoon.
Liefd' is m'n wil, mij sloeg d' onduldbre smart,
uit menschenlevens laaiend, vuur dat teert,
mij gierd' om 't hoofd d' onrustige kreet van drift,
de storm van zonde en 'k werd ontroerd, ontroerd
om- u en kwam. Verneemt m'n stem. Ik nood,
'k Sta bij de poort en klop, doe open, 'k spreid
uw bruiloftsdisch, 'k breng u m'n gouden ring
en 't nieuwe kleed, den nooit gezegden naam,
geen stervling kent hem. Hoort, m'n liefd' is meer
dan moederliefde. 'k Ben de wijnstok, gij
de ranken, 't zelfde leven, 'k laat niet los
hem, die mij mint. Vermoeiden, 'k geef u rust,
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'k neem weg uw zonde en beur ze aan 't kruis dat mart
en koop uw vrijspraak voor 't gedegen goud
van Gods ontfermen, fonklend door m'n ziel.
Zie, d' ure beidt, ja, d' ure is daar, 'k ga heen;
verstrooide kudde zwerft g' in donker land,
maar 'k ben met u zoolang de wereld duurt
en leid u eens in d' eeuwige woningen.
(Moeders brengen kinderen. De leerlingen
houden ze terug).

Weerhoudt ze niet, voor hen is 't godlijk rijk.
Wordt als de kindren, waar gij 't rijk begeert.
ik zegen ze: genad' en liefd' en licht.
(Christus schrijdt verder. Psyche-Maria staat
gedurende deze gansche rede onbewegelijk
den Deer aan te staren. Terwijl het volk
juicht gaan Peroeschien onder hen. Een zegt:)

AKIBA.

Die meent zich God, die lastert. Mannen, hoort!
• Getuigen zijt g', ik breng 't voor Kajafas.
Af met velen. De schare volgt den Christus
of keert terug.)

PSYCHE-MARIA (ontwakend.)

Eros, m'n Eros! 't Was hij zelf die sprak,
z'n mond, z'n blik, z'n woord, maar dieper nog,
veel dieper. 'k Volg hem.
(Zij snelt weg.)

EEN MAN (tot een ander.)

Kijk, dat bleeke ding !
.,Ze vischt bij dag, heeft 's nachts geen buit genoeg.
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HUIS VAN SIMON DEN PHARIZEEER. Middagdisch,
SIMON.
Uw liefde loof ik. Toch, 't verstand eischt meer,
wil zede en wet in ongeschonden staat:
't cement dat bindt en beurt den machtgen bouw
van maatschappij en synagoge en huis.
'k Veroordeel niet, ik twijfel. Heer, is 't goed
als haamrer komt die lijm en kalk verzwakt?
Gij eert de wet noch schreeft z' uw jongren voor;
de rijken vloekt g' en schriftgeleerden-stand,
die 't volk omtuint naar Mozes' Godsgebod ;
men ziet u, Heer, met tollenaar, en vrouw
van lichte zede aan disch; bij Jacobsbron
stond g' eens te woord een mensch waar 't hart van gruwtIk schat u, Heer, gij voelt het: vriendschap zegg'
wat haat verguist en d' onverschillige zwijgt.
Bedwing u, tucht regeert in Koningsstad
en 't Sanhedrin is sterk.
DE HEER
Mijn sterkt' is meer;
uw tempel sloop ik, in drie dagen bouw
'k een ander, 't volk gaat onder, vorst en volk :
een eeuwig vorst heerscht over heilger volk.

(Gemurmel van verbazing. Psyche-Maria komt'
binnen met narduskruik en besproeit de
voeten van Christus, afwisschend hare
tranen met haar lokken:
PSYCHE-MARIA.
Heer, aan uw voeten geleend,
Heer, nu m'n hart is gebroken,
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Moe, als een duive gedoken,
Leit hier uw dochter en weent.
Weent om de vreugd die verstilt,
Weent om de snoeren die braken,
Weent om de woelige waken :
Liefde voor lepten gespild.
Gij, die de dooden gedacht,
Gij, die de dorstigen drenktet,
Gij die den tollenaar wenktet,
Eens in zijn huis hebt vernacht;
Duld dat m'n balsem u sproei,
Geef mij uw geest van genade,
Druppel uw regen, te spade,
Heer, op m'n dorrenden bloei.
DE HEER.

Uw zonde is u vergeven, vrouw, sta op,
zondig, niet meer; in 't huis van Zimri's zoon
wacht u m'n moeder, 'k tref u te avond weer.
(Psyche-Maria gaat heen met lichtend gelaat.)

GEMORMEL ONDER DE GASTEN.

0,

schánd !

0, schuld !
de meid van Magdala.
(De Heer staat op van den disch. Zijne
disczelen volgen Hem.)
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TEMPEL TE SAIS. Middernacht. Wind door de zaal. Open poort.

HET BEELD.
Nacht, macht,
Koelte, regengeril,
Nacht, pracht,
Stil, stil!
Aardegedein,
Rood, dood,
Goudschijn,
Nacht vlood.
(De sluier

valt).

STADS WIJK VAN JERUZALEM. Open plaats, put, waschmeisjes
aan het werk achter tobben, wringende, wrijvende, anderen
spoelen goed in een beek, weer anderen hangen het aan lijnen.
Zeer vroege ochtend.

EERSTE WASCHMEISJE (zingt).
Ruben en Ruth, in de rozenheg
laat je je glijen, is het zoet vrijen,
als je maar past op de doornen, zeg,
Ruben en Ruth in den rozenheg,

Ruben en Ruth als het maantje lacht,
onder de bloemen, zoenen en zoemen,
dat kan zoo duren den ganschen nacht,
Ruben en Ruth als het maantje lacht.
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TWEEDE WASCHMEISJE (frisch-brusque).

Hou op, Rebekka. Je hoort tegenwoordig niks anders
dan van Ruben en Ruth en dat gezoen in de rozenheg.
EERSTE MEISJE.

Weet jij dan wat nieuws ?
TWEEDE MEISJE.

Wat nieuws? Nou of ik. Het lied van de ruiters
van Hebron.
STEMMEN.

Hoera! Judith zal zingen. Op de stoel Judith. Een
voordracht met zang.
DERDE WASCHMEISJE (tot een jongere die
pas op het werk is.

Nou zal je wat hooren en zien. Als die loskomt.
STEMMEN.

S t. St. . . . .
JUDITH (op een stoel, beweeglijk
zingend met guitige oogen
en druk gebaar).

Heb je de ruiters van Hebron ontmoet?
Een, twee, drie op een paard,
Kostelijke kerels met ijzer in 't bloed,
Kindren met knevel en baard.

i 0b

PSYCHE.

'k Zoende d'r vijf en de zesde keek scheel,
Tot ik 'm nam op m'n knie.
Zes is genoeg, maar nog meer is te veel —
Fideldomdideldomdie.
STEMMEN.
Bravo ! Nog meer.
JUDITH.
Heb je wat ruiters van Hebron gemist ?
Kwamen niet allen weerom ?
Drie zijn gesneuveld en gistren gekist,
Dat maakte de beenen wat krom,
d' Anderen krijg je vanavond weer thuis.
Kerels van moed en sjenie.
Zes die logeeren .... nu mot ik naar huis
Fideldomdideldomdie.
STEMMEN.
Hoera! Leve Judith! Fideldomdideldomdie !
(Daverend gelach).
(Gelach. De ondernemer der wasscherij gaat
over de plaats. Allen zwijgen en werken
met groote kracht. Als hij weg is, begint
het gedruisch van stemmen weer).

SOESANNAH (een waschmeisje).
Weet jullie 't al ? Het is vanochtend kruisiging. Er
worden drie opgehangen op Golgotha.
STEMMEN.
Wat? Hoe laat? Waar zegje? Wie hèt je dat verteld?
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SOESANNAH.

't Zal wel haast beginnen. Mizri vertelde het vanmorgen aan vader, de ouwe Mizri die altijd de putten
voor de kruisen spit. De profeet van Nacara zal ook
gekruist worden.
STEMMEN.

Is die dan gevangen ? Jammer ! Ze zeggen dat hij
de Masjieach is.
EEN OUDERE VROUW.

Nou, dan zal ie nu eens kunnen laten kijken wat
ie kan, dan zal ie van het kruis komen en de engelen
zullen hem helpen.
SOESANNAH (tot haar).

Geloof je, dat Hij de Masjieach is?
OUDERE VROUW.

Ik weet het niet, kind. De wonderen doet Hij wel,
maar Hij is geen Koning. En de Masjieach moet een
Koning zijn.
Waarom hebben ze hem opgepakt ?
SOESANNAH.

Ze zeggen om wat hij heeft gesproken van den
tempel. En hij heeft de schriftgeleerden uitgescholden
voor al wat leelijk is.
NIJDIGE STEM.

Verdiend loon.
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ANDER WASCHMEISJE.
Heb je gehoord van die vrouw ?
SOESAItNAH.
Nee, wat dan?
WASCHMEISJE.
Die vrouw uit Magdala, uit een knip, die in het huis
kwam van Simon en de propheet gezalfd heeft met olie?
NIJDIGE STEM.
Is dat een Massieach die zich laat zalven door zoo een!
JUDITH (plagend).
Maar jij bent toch ook niet zuiver op de graat,
hartje. Weet je nog wel bij het Ganzebosch ?
(neurjend).
en daar bloeien de blomme zoo mooi!
en m'n Nathan, wat ben je me lief.
Donderend gejoechei. Nijdige woedend. —
Buiten trompetgeschal. Allen vliegen
naar 'n half open poort, die uitziet op
den weg. Men ziet den Heer voorbijgaan
onder het kruis gebogen. Er is een groote
zwoelte in de lucht. Men ziet het gelaat
van den Heer bleek als was en moede
door hitte en verdriet. Men zal dit gelaat
nooit kunnen vergeten.)
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GOLGOTHA. Nacht na de kruisafneming. Donkere lucht. Men
ziet weinig. Flauwe omtrekken van den heuvel en de door
elkander geworpen kruishouten op den voorgrond. Op den
achtergrond weinige sterren, enkele flauwe lichten in de stad
die ginds leit, onbewust van 't groote levensleed.

STEM UIT DE HOOGTE.

Die liefd' is meer dan 't arme denken dacht,
Zoo heeft geen duif 't verdwaalde broed bemind,
Haar lichtspoor zoomt den fletschen, starren nacht,
Haar wondren werkt z'al ,treurt ze d' oogen blind.
Z' offert d'r zelfheid, rukt de veezlen uit
Van 't matte hart en vraagt geen troost, geen hoop.
Soms kreunt ze stil met droef omnacht geluid;
Dan beurt ze 't hout en snelt ter lijdensdoop.
Ze groeft zich naaglen in 't verschrompeld lijf,
Ze spant aan 't kruis heur arm verwelkte leên,
Drie nachten zit z' in donker doodsverblijf,
In doodendiep drie endlooze eeuwigheen.
Tot niets meer rest, dat zweemt naar 't aardsch begeer —
Dan rijst z' uit groef, nog 't hoofd van schaduw zwart,
Maar wiekt op wolk in blauwe, stille spheer
En zendt haar duiv' aan 't moede menschenhart.
(Flauw maanlicht valt op den heuvel. Men
ziet de dooden, de heiligen, wandelen naar
de tempelstad. De stoet komt over den
berg).
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JEREMIA (neerknielend op Golgotha).
Gebenedijde mond,
0, handpalm, diep doorstoken,
Oogen, te vroeg geloken,
Oogen, als meeren blond.
Denken dat d' aard bedocht
In droeven val verloren,
0, 's Vaders Eengeboren,
U heeft m'n ziel gezocht ;
U werd m'n ziel te pand
In d' uitgestorven straten
Bij 't moed' en kermend blaten
Van kudde in scheerders hand.
En 'k heb Uw troost gebeid,
En 'k heb Uw licht gedronken,
0, zie m' in 't stof gezonken
En geef m' uw heerlijkheid.
MOZES (nederknielend)
Dit is nu 't end: ik smeedde 't vormloos volk
tot koopren wijschaal, beurend reuk van roem ;
nu drilt de drift uit purperend onweerswolk
vergruizelt d' urn, dus stierf m'n denkens bloem.
Dit is 't begin: een dieper kunstnaar dacht
zich grootscher schoon : d' uit goud gedreven graal;
bergend den dronk daar 't hunkrend hart naar smacht,
beurend den lof van 't eeuwge liefdemaal.

PSYCHE.

III

DAVID (nederknielend.)

Gij, die m'n stad herbouwt,
Gij, die m'n troon weer sticht,
Dieper dan zonnegoud
Schittert uw aangezicht,
Schittert uw wonderwoord:
Ruischende psalm —
God dien m'n hart behoort
'k Reik u de palm.
(De heiligen gaan af naar de heilige stad.)

STEM UIT DE DIEPTE.

Ik laat Hem los. Ik kan Hem niet houden meer, Zijn
licht verblindt me, Zijn handen zijn van koper. Vergiffenis, vergiffenis, martel me niet, dood me niet, 'k
heb gezondigd God. Ik word gezengd, geknakt, ik
ga voorbij, eeuwiglijk, eeuwiglijk.
DE DOOD.

Ik ben de wind, ik ben de brand,
Ik ben de brand, m'n tand verteert,
Ik ben de wind die 't vlasveld scheert:
Wind, brand op 't zonneland.
M'n rijk is uit, ik word de buit,
Ik word de buit van Held die vaart,
Van Heer die waart, met vlammend zwaard,
Te paard, m'n rijk is uit.
(Ochtend breekt aan. Men ziet de stad
yeruzalem blinkend worden; iedere poort
een parel, dan bespeurt men dat de dag
op de huizen dit wonder werkt.)
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DEZELFDE NACHT. Stadsstraat voerend naar Arimathei's
PSYCHE-MARIA (in

hof.

donker gekleed.)

Dit is de donkere straat, die leven heet,
dit is de weg, die dijst naar doodenhof,
hier treurt m'n ziel in 't grauwe weduwkleed,
menschen zijn ver, nachtoogen glanzen dof.
Nu zijn, waar 'k door ga, droeve vensters blind,
nu zwijgt op dorschvloer rappe vleugelslag,
nu huilt de tijd, de wolf die 't al verslindt,
als 'k nooit hem hoord' op drukken dadendag.
En och de duistre deuren kijken m' aan
als denkingloozen, wien de krankte drong
in 't weekend brein een onuitwischbren waan,
of afgrond gierd' en 't leven sterven gong.
En och, de duistre deuren wijken wijd,
en och, de roest'ge hengsels knarsen angst;
nu klaagt de wind, of doffe vedel krijt
een requiem van liefde en smartverlangst.
En uit de droevge deuren jaagt een schaar,
daar jaagt een schaar als wiekend wild voor hond :
gewelkte bloem in 't doode kinderhaar,
gebroken fluit in dooden kindermond.
Het zijn de droomen daar m'n liefd' om leed,
m'n zoete droom in dwarlend avondstof —
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dit is de donkre straat, die leven heet,
dit is de weg die dijst naar doodenhof.
(Zij gaat langzaam verder.)

MORGEN DER OPSTANDING. Zingende lucht, zingende tuin,
zingende zon. Spelonk, daarvoor wachters. Engelen openen
de grot, de wachters vluchten. Christus staat uit de dooden op.

AARDE (in mijmering)
Toen neeg Hij 't hoofd en zoete glimlach lei,
nu 't Godsspel endd', om dichtgeslootnen mond,
dien leeuwrik las en wierp z' in nachtvallei
met goudgeklink van komst'gen morgenstond.

En • duizend purpre bloesems sproten uit,
en kleurige kever zwermd' om heil'ge haag.
Toen rees van 't bed z'n droev' en doode bruid,
hoorend z'n hymne in juub'lend klokgevlaag.
LUCHT.
Ik beur in m'n handen z'n vanen,
ik voer op m'n vleuglen z'n woord,
en ik zing door de suiz'lende lanen
van den Dag en de Levenspoort,
van de Poort die de wijzen niet wisten
maar ze vindt, die z'n vreugde vernam,
en Hij voert er, uit lagen en listen,
het afgezworven lam.
8
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ZON.
Berstende baren, golven van goud,
Booten die varen als uchtend blauwt,
Lichte kanteelen met blonde kanteelen,
Bloemkapiteelen, en veêlen die kweelen
Smeltende wijzen door blanke paleizen:
Hymnen van licht —
Hoe zal Uw rijzen m'n luister doen grijzen,
Godlijk gezicht !
WATER.
Loutering, leniging,
Vloed, die de tuinén bevocht,
Al wat het droomende denken omving,
Al wat de ziel heeft gezocht,
Komt ge nu dragen, o ruischende vlagen,
Over het land dat daar leit,
Lieflijke sagen in groenende hagen
Murmelt de mond van den tijd.
ROZEN.
M'n vlammende verven zijn dof,
m'n purpren petalen, ze kwijnen,
als ik denk aan de daavrende schijnen
van wat kleurt in z'n blankenden hof.
Als ik denk aan den wind, die daar woelt,
dronken van duizende rooken,
is m 'n pralende fierheid gebroken,
is m'n stormende hartstocht gekoeld,
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DUIF.
Mag ik uw vogel zijn,
blond als de morgen,
blond, als bij avondschijn,
tulpen in blank?
Treurd' ik m'n liefdepijn,
zieltje vol zorgen,
'k bleef toch wel zoet en rein
denkend m'n dank.

L AM.
Leg mij in uw schoot te rusten,
Doe mij drinken uit uw beker,
Gun mij dat uw hand me hoede,
Dat uw brood me spijz',
'k Zwerf met u aan duistre kusten
In uw wondre liefde zeker,
'k Vind u weer, bij 't stormenwoeden,
God, na droeve dagereis.
Psyche-Maria komt, bukt zich bij de groeve, ziet den Heer niet.

PSYCHE-MARIA.
Smart, smart!
Toch niet de troostlooze smart.
Toch niet de dagen met eindlooze plagen
Knellend het morrende hart.
Stil, stil!
Och, als een vogel zoo stil.
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Werd mij gegeven het goddelijk leven,
'k Buig mij, o Heer, voor Uw wil
(Zij bespeurt dat 't graf ledig is. Hare
tranen vl=eten. Engelen fluistren haar toe.)
ENGELEN.

Wat weent ge, vrouw ?
PSYCHE-MARIA.

Daar 't lieve lijf m' ontging,
door ruw geweld mij 't laatst geluk ontscheurd,
ik mocht Hem zalven, zoo men dooden doet.
(De Heer staat achter haar. Psyche-Maria
keert zich om).
DE HEER
Wien

zoekt ge ?
PSYCHE-MARIA.

Zeg mij, tuinder, als ge 't weet
Waar rust z'n lichaam nu ?
Maria !
PSYCHE-MARIA (Hem herkennend).
0!

Rabboeni !
(Zij wil Hem omvatten zooals men een Godsbeeld doet).
DE HEER (haar afwerend).

Raak niet aan me. 'k Rees nog niet
Tot God, vertelt den broedren; zege beidt,
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ik word' verhoogd en keer naar 't Licht weerom,
Uit schuld en rouw en schand' en duisternis.
(De Heer gaat langzaam verder en verdwijnt
in 'n palmboschje, waar een antilope hem
tegemoet snelt en zijne handen kust. De
Heer streelt het dier den kop).

PSYCHE-MARIA (ekstasis).
In droeve woorden ligt onzeglijk heil:
't Leven buigt neer aan zwartbevachte baar,
Boomstate berst stuk, geveld door onweersbijl,
T&os bloedt de doorn om 't matte Christushaar.

Tot d' oogen blauwen van bekoorlijk Lied:
Wakker uit sluimring denkt ze 't wreed gemis,
Maar door, dd krypten van befloersd verdriet
Jubelt een hymne om Gods herrijzenis.
(Zij snelt naar de richting van yeruzalem.
De hof ligt stil een oogenblik, Alles
herinnert aan den tuin, genaamd Lieflijkjkheid. Dan vult de hof zich met engelen,
die bazuinen dragen en oleanderkleurige
kleedenen. Het is als op de doeken van
Fra Angelico. Dan hoort men de muziek
jubelen en het lied vaart op (hoogste
stijging).)

Dit is het wonder,
Dit is de liefdelach,
Tijden gaan onder, —
Ruischende vleugelslag,
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Ruischende regen koelt
Zielen in vuur,
Noodende dood bedoelt
Dagenden duur.

OLI7FBERG. De Heer bestijgt dien langzaam. Achter Hem Zijne
leerlingen. Nevens Hem Psyche-Maria en Zijne moeder.
DE HEER.
Een korté stond, en 'k reis.
MARIA.
M'n

God!

DE HEER.
Tot God —
Wees rustig, lief, 'k bereid u plaats, gij zit
in kleed van kleur als op violen blauwt
straks, koningin en moeder.
PSYCHE-MA RIA.
Heer, en ik ?
DE HEER.
Ik kom terug, Maria, wacht, geloof,
Gedenk m' en lijd . en sterf en leef. ik

kom:

Gij zult me zien als nooit m' een droom verzint.
(De . Heer is op den berg. Allen omgeven Hem.>
Gaat heen, zegt aan de volken 't Licht dat blonk,
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hen doopend in drievuldigen naam. Ik blijf
eeuwig met u tot al voleindigd is.
(De Heer wordt opgenomen in den hemel.
De aanwezigen gaan rustig naar huis.)

PATHOS.

Ziener, gebogen op rots, alsof hij bidt. Adelaar nevens

hem; juublende zee. Men ziet de tinnen van het hemelsch
Jeruzalem blinken.

ZIENER.
Dus heeft de Liefde gedacht
Eeuwge templen van licht,
Hier is de wonde verzacht,
Hier is de zonde gericht.
'k Hoor van uw lippen de taal,
Heer, die m'n krankte geneest :
Dit is de blinkende zaal,
Dit is het noodend feest.
(Hij sterft. Engelen beuren 2ijn ziel ten
hemel.)

RIJZENDE DAG. Meer. Op een blauwe rots jonkvrouw in wit
gewaad. In een naburig dal klooster tusschen eiken, klokgeklep. In de verte over woud zonnepurper, alsof de boomen
branden.

JONKVROUW (blaast bazuin. Dan zang):
Al de dingen der aarde gaan heen,
en de tuinen der tijden verbranden,
tot er kreunen de koortsige landen
onder wolken in vlagend geween.
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Maar de Heer heeft z'n kindren geschouwd
en de Heer heeft z'n lieven verkozen,
dat ze schrijden aan bedden van rozen
in geweven gewaden van goud.
Zij stijgt van de rots. Processie van monniken langs den
kloosteeie tot dicht aan de rots, waar een lévensgroote
Christus hangt, in palmhout uitgebootst.
MONNIKEN.
Gegroet, o eeuwge Zoon van God !
Ik wachtt' op U, ik smachtt' om U.
Wat is 't verglijdend, tijdelijk nu
bij 't onverlieslijk lot,
bij 't Licht dat blinkt m' als d' avond zinkt,
Heer, met u thuis uit stormgebruis,
uit koorts , en kamp in 't Vaderhuis —
bij 't Licht daar licht voor slinkt.

CATACOMBE Bl.7 ROME. Nissen, grafplaten aan de wanden,
versierd met anker, visch, lam enz. Bronzen lampje aan de
zoldering, andere van geele, gebakken aarde op voetstukjes
langs den muur. Zetel, tafel met brood en glazen kelk. Mannen
en vrouwen. Het is tijdens de vervolging van Nero.
.

GEZANG.

Nu ligt het kruis geveld !
Nu is de rots versplinterd!
Een droeve doodsdag wintert -Waar blijft g' o sterke Held ?
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Kom af in vuur en wolk !
Ontruk der hoer haar wade !
En geef uw gunstgenade
Aan 't arme Christenvolk!
ANAGNOSTES.

Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is
de arm des Heeren geopenbaard?
Want hij is als een rijsken voor zijn aangezicht
opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde;
hij had gedaante noch heerlijkheid;
Als wij hem aanzagen, zoo was er geen gestalte, dat
wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en
de onwaardigste onder de menschen, een man van
smarten en verzocht in krankheid; en een iegelijk was
als verbergende het aangezicht voor hem ; hij was
veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij
heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen ; doch wij achteden hem, dat
hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
BISSCHOP (van zijn zetel oprijzend.)

Zoo is het, geliefde heiligen. Gedaante noch heerlijkheid. En toch het uitgedrukte beeld van 's Vaders
wezen. De onwaardigste onder de menschen en toch
zijn God alles waard. Krank zelf, ofschoon Hij genas;
zijn er niet zijn bloedgetuigen onder ons, die Hem
gezien hebben, verdrukt en van God geslagen ?
STEMMEN.

Ja, ja! Kyrie Eleison !
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BISSCHOP.

Hij is opgehangen aan 't kruis, om onze overtredingen, om onze smarten. Hij kon niet sterven den
dood der natuur, want de schuld was niet op Hem.
En de dood is de bezoldiging der zonde, die dood was
niet voor Hem, geliefden. De gewelddadige dood heeft
hem gegrepen en wel de dood des houts. Zooals het
luidt in de van God gegeven Schrift: «vervloekt zij
een ieder, die aan 't hout hangt». Op den Heer was
onze vloek. En daarom werd Hij aan 't Kruis gehecht, tusschen lucht en aarde waar de booze geesten
wonen die de sterke Held verdrijven zou. En Hij
strekte uit z'n armen naar het Westen en het Oosten
als om te grijpen allen die -in de wereld verdrukking
hebben en het heil van God begeeren. Hij heeft ook
ons gered. Vreest dan niet. Vreest dan niet. De poorten
der hel zullen ons niet overweldigen.
PROFEET (in ekstase).
Zij is gevallen. Zij is gevallen de groote stad Babylon
en is geworden een voorstede der duivelen en een
bewaarplaats van alle onreine geesten. Wee nu der
groote stad Babylon, der sterke stad.
STEMMEN.
Weeg wee !
BISSCHOP.

Dus spreekt de van God verkorene, dus spreekt de
propheet. Dus spreekt de Heer zelf : Zie ik ben met
ulieden tot de voleindiging der wereld. En: geen
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steen zal op den ander gelaten worden in de groote
stad. Laat ons bidden, geliefden.
«Kom Heere Jezus, kom haastiglijk! Red ons uit
den leeuwenkuil, red ons uit den dood. Heere Jezus,.
ontferm u onzer !
STEMMEN.
Kyrie Eleison.
BISSCHOP.
Geef ons uwen vrede, Heer. Vrede door uw bloed.
Zie, wij zijn als schapen, die geen herder hebben
Heere Jezus, ontferm u onzer !
STEMMEN.
Kyrie Eleison.
BISSCHOP.
Want U is het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid. Ontferm u onzer, Amen.
STEMMEM.
Amen, Amen. Kyrie Eleison. Kyrie Eleison.
LITURG.
(Men geeft elkander den broederkus. De
liturg ontvangt brood en wijn, zegent het.)

Dit is mijn lichaam, hetwelk voor u verbroken, dit
is mijn bloed, hetwelk voor u vergoten is.
STEMMEN.
Amen, Amen.
(Brood en wijn worden uitgedeeld.)
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BISSCHOP.

Gaat dan henen, geliefden. De Heer zegene u en
behoede u, de Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en schenke u Zijn vrede. De genade van onzen Heer
Jezus Christus zij en blij ve met u allen. Amen.
(De gemeente verlaat de vergaderplaats. De

bisschop blijft met eenige presbyters en
andere beambten achter.
BISSCHOP.

Silas is hier, Archippus, wist gij 't al?
PRESBYTER.

Silas en meerdren die 't geschonken Heil
des Eengeboornen zagen. Trophimos
en Linos vonden, toen de Sabbat kwam,
ter zesder ur' in huis, welk weet ik niet,
Maria, Magdaleensche, ook zij door God
gebeurd uit schand' en schuld', nu reisgenoot
van Simon, hoedend 't uitverkoren volk
naar 's Heeren wil.
BISSCHOP.

Ga heen, Archippus, zoek
de heilge gasten.. Broeder, 'k dorst naar licht
en troost, bun steun zij d'onze.
PRESBYTER.

Amen, heer.
(Beiden

af).
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ROME. keizerlijk vertrek,
NERO.

W ie is ze?
PETRONIUS,

Dochter, heer van Lentulus
verloofd aan Julius Afer.
NERO.

't Blonde kind
verdient een god, geen kleurling ; breng ze mij
vannacht, ik toef aan 't beeld van Herakles
in 't palmwoud eer de negend' ure komt.
Zorg, kunstnaar, dat de gouden boot gereed
en 't bosch belicht is door geelrose brand
uit kristallijnen kelken. 't Oostersch huis
ontvang na rondvaart over 't geurend meer
de blanke Leda, die haar vogel vond.
Of ben 'k geen vogel, dichter, zingt m'n luit
geen melodie als zwaan dien 't moede land
verbijsterd hoort, eer 't leven sterft voor goed?
Arbiter, oordeel.
PETRONIUS.

'k Loof uw kunst als geen.
Camoena, nijdig als z' uw tokklen hoort,
wordt wit van schaamt' — 'k doe wat Godheid dunkt,
'k breng 't kind, eer nacht z'n sterrenbloesems strooit
op blauwe baan, aan 't eeuwge Keizershart.
Maar 'k bid u, Heer, gedenk Poppaea, toorn
en jaloezie -- — --
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NERO.

Poppaea sterv'!

M'n

lust

duldt wijvenluim noch gril.
PETRONIUS.

'k Gehoorzaam, Heer,
(Nero af).

Verdoemd proleet, verga ! (zich hervindend) Foei, arbiter,
waar bleef distinctie, 't elegante woord
wortlend in hoogste kennis, fijnst gevoel?
Naief is woede, deugt den wijz'ren niet,
voegt Joden, wachtend r met verdwaasd gezicht,
vergrauwde lokken, 't al vervelend heil
waar wolf den kop lekt van 't gelukkig schaap
in schaapverheugen; 't past den simplen boer,
luistrend op forum naar 't ontzind gerel
van Cynicus, 't is mooi voor vrouwvolk, tuk
op eeuwigheid, van pekelzonden blank.
Christen wordt toornig = elk die pathos heeft,
pathos, typeerend 't ongeschoold begrip,
't gevoelig hart: een denker toorne nooit.
Leven is veelheid, wiss'ling, druk gedein,
van kleuren, leven — 't spel dat Zeus verzon,
het kindje Zeus, werpend de schijven schots
en scheef, al .lachend, zinloos, regelloos:
.hier ligt een blauw', een bruine daar, en groen
kantelt bij rood, geen wijze geest die denkt
aan ord' of

wit:

't is een en eenerlei.

Alles is best, is waar, waarheid is niets.
.bizonders, waarheid is wat is, en waar

PSYCHE.

127

was Socrates, was Phryne: dom begrip
weegt, prijst, vertrapt en toch: natuur, niet meer:
gegroeid, geduld door 't lot, Zeus' kinderpret.
Ai, arme, wien 't geluk een plaats beschoor
in buurt van Nero Caesar ! luiheid, dorst
naar 't goed dat gek niet telt doch wijzer' eert
zijn sterker keetnen daar de bruut mee bindt
dan kluisters op triremen; 'k doe dus 't werk.
(Af).

-DOORHOF VAN PÉTRONI US' HUIS.

PETRONIUS (binnentredend tot een slaaf).

Zeg, Otho, Portia, 't blonde dochtertje
van Lentulus, komt tegen d' avond vast
uit Vestatempel ; hou je volk bereid :
ze moet ontvoerd naar Nero 's tuin — een fooi
-als 't lukt.
OPPERSLAAF.

't Gebeurt, heer, bij mijn kalen kop.

RUIS VAN APPELES ((de beproefde in Christus» (Rom. 16 : io).
Eenvoudig mobilair; tafel, bank, kribbe, daarop de zieke vrouw
van Apelles, Lystra geheeten. Psyche-Maria zit voor haar bed.

PSYCHE-MARIA.

Vrees niet, geloof alleen, Lystra. Hij kan helpen.
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LYSTRA.

Ik weet het -- ja, ik weet het. Maar het lijden van
den tegenwoordigen tijd is zoo groot. M'n kind, m'n
eenig kind. (hartstochtelijk) o God, o God !
APELLES.
Stil moeder, blijf rustig liggen.
PSYCHE-MARIA.
Ja het is hard geweest, I.ystra. Maar is daar niet de
gloriekroon en het witte gewaad dat den getuigen
wacht? Is de Heer niet goed? Gij wist het niet in uw
krankte, in zijn dood en toch de Heer is goed. Ik heb
Hem gekend, Lystra.
LYSTRA (oplettend).
Hebt gij Hem gekend ? Hebt gij Hem gezien ?
PSYCHE-MARIA.
Ik heb Hem gevonden, Lystra. En mijn schuld was
te groot dan dat die vergeven zou kunnen worden.
Toen heb ik mij geworpen aan Zijn voeten en Hij
heeft mij opgericht. Hij sprak me vrij en ik volgde
Hem. En toen Hij gekruisigd was, toen weende ik in
den hof, waar men Hem had neetgelegd. En Hij
kwam bij mij en ik dacht dat Hij de hovenier was,
tot Hij me riep, zooals een vrouw haar kind roept.
En ik zag dat alles nieuw was geworden. De rozen
purperden en de lammeren schenen wit als sneeuw en
violen geurden en engelen waren om ons, en hun
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zingen was een liefdemurmlen als in 't Hooge Lied.
Toen heb ik eerst ' begrepen dat de dood is overwonnen. En (in ekstase) uw kind leeft, Lystra, ik hoor
zijn stem, ik zie hem gaan door den hemeltuin in een
kleed van witte bloemen. Was hij niet blond, waren
niet blauw zijne oogen, was zijn lijf niet slank als een
bokaal?
LYSTRA (ontroerd).
Ja, ja! gij hebt hem nooit gezien en toch beschrijft
gij hem.
PSYCHE-MARIA.
Ik zie hem nu, Lystra. En ik hoor zijn stem : „Stil,
moeder, ween niet als degenen die geen hope hebben.
Wees sterk en Hij zal uw hart versterken, zoo spreekt
de Heer door David, mijnen heer." (zij legt hare handen op
Lystra's lichaam en kust haar.) En gij zult gezond worden.

De zwakheid zal worden weggenomen van uwe leden.
Christus wil het. (biddend) Geef het, Heer, Gij, die de
duivelen uitwierpt in het land van Palestina, drijf ze
weg, drijf ze weg, Heer, geef aan deze zuster Uwen vrede.
Uw dochter wacht op u. Het moet, het moet. Ik laat
u niet los, o mijn Heiland, eer dat gij ze geholpen
hebt. Gij helpt ze. Gij helpt ze. Zijt gij niet met ons
tot de voleinding der eeuwen ? (zich verheffend)

Sta op,

Lystra, de Heer heeft u gered.
(Lystra staat op en wandelt.)

APELLES.
Genezen ! Verhoord ! (omarmt Lystra).
9
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LYSTRA.
Door Hem, Die den moeden kracht geeft. Eere zij God.
PSYCHE-MARIA (biddend, gebogen voor 't bed).
Gij zijt ons geweest, Heer, een toevlucht in gevaren.
Amen.
APELLES en LYSTRA.

Amen. Amen.

7 UN b j NERO. S PALEIS. Late avond. Kristallen ballonnen in
de eucalypten, cypressen, oleanders opgehangen, werpen een
rustigen zilverglans. Groote vijver, daarvóór naar den toeschouwer: bloembedden, berceaux, gazons ; hooggroeiende lupines
doen tooverachtig bij reuzenbloemige violen. Rechts een rijweg
die om het meer heenbuigt. Men hoort het gemurmel van
watervallen en fonteinen ; de pauwen, parelhoenders en fazanten
zijn wakker geworden en prijken in het licht. Reeën loopen
rond, verschrikt door den glans en de geluiden. Over het meer
ziet men als een grot het Oostersch Keizershuis, waar zich in
het water, dat er langs vliet, naakte meisjes wiegelen als
nymphen tusschen plompen en leliën. Nero's gouden bark in de
gestalte van 'n reuzenzwaan, door bruine remhes uit Nubiè
geroeid, glijdt langzaam op het spiegelend vlak. De boot heeft
een fluweelen tent, daaronder ligt op geborduurde kussens
Portia, bleek en sidderend, een meisje van niet meer dan
dertien garen.
Op de voorplecht Nero. Zijn hoofd omslingerd met een
wingerdkrans, in her mel jnen mantel; in zijn hand een her.
Men ziet in de hoven vele menschen dwalen. Vrouwen in lichte
kleeding, sommigen naakt, met groenzijden mommen voor.
Links. op het grasveld divans in goud-groenen tint, mengvat,
bekers, ijs en schelpen, bloemen, vruchten op door toorts belichte

PSYCHE.

I I

tafels. Een obscoene beeldgroep trekt de oogen, totdat men
in gehuichelde bewondering komt voor Nero's kunst. Zijn stem
is dikwijls onzuiver als van iemand, die te sterk heeft geleefd.
NERO (zingt).

Langs de zee met zijn ziedende golven,
Vaart de vlucht der onstuimge orkanen,
En zoo rennen langs schaatrende lanen
M'n woest bassende, bronstige wolven.

En ze gieren hun hevige smarten,
al hun hunkren en derven en dorsten,
tot ze scheuren uit blankende borsten
o, de lillende, rillende harten.
(Oorverdoovend applaus. De bark heeft het
Oostersch huis bereikt. Nero stapt binnen.
Portia wordt ingedragen. Op het gazon
vuurwerk, dansen. Vtrkleede groepen
zingen).
VOGELAAR.

Tureleturele wiet wiet wiet
Tureletureleture.
VROUW (tot een meisje, dat zich met
vogelsvleugelen heeft gemaskeerd).

Kindje, hoor naar het wijsje niet,
Lang zou je vreugde niet duren.
MEISJE.

Moeder, hij snapt en hij fluit zoo zoet,
Mag ik eens eventjes kijken?
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MOEDER (dikke matrone).

Ach, zoo wild is het jonge bloed !
Kijken en dan bezwijken.
DRONKEN RIDDER (stapt op een bank).
Deugd, meneeren, deugd en trouw. De keizer meneeren, dat is vervloekt aardig, meneeren, onderste boven.
Poppaea Sabina in der eentje en Portia met der tweetjes.
Schenk erefis in, hond, bij Hercules, of ik hak je in de pan.
(Hij tuineelt op het grasveld).

WAARZEGGER (tot eene dame).
Uw handpalm duidt op moed, de kinlijn spreekt van
liefde, het oor dat Nephtys u benijden zou, van list. Let
goed op. Bij m'n godin Hathor, gij zult vinden den
jongeling, naar wien uw hart zich uitstrekt.
DAME.
Ik ben gehuwd, man.
WAARZEGGER.
Des te beter. Moed, slimheid, minnevuur — waar
blijft de echtgenoot ? Ik zie horens, schoone. Als de
zon in den stier staat, denk dan om Amenhotem.
(Hij ontvangt van haar een geldstuk.) Dank u, mevrouw, het

Rund zegene u.
(Af).
JONGELING (tot de dame fluisterend).
De zon is in den stier, lieve. Is Demetrius op het
feest?
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DAME.

Ik kwam hem tegen in ezelsmom, ik herkende hem
aan zijn neusgeluid. Hij was met Locusta.
JONGELING.

Fijn gezelschap! En wij, lieve ?
DAME.

Om elf uur in het laurierboschje. M'n kamermeisje
houdt de wacht.
(Een naakte knaap met een laurierkrans, een
boog- en een windhond aan een Zeeren toom
komt voorbij. Hij is gracieus als Ganymedes).

RIDDER.

Antinous, Antinous.
KNAAP.

Wat wilt ge, ridder?
RIDDER.

Zijt g' op jacht?
KNAAP.

Als Diana, ridder.
RIDDER.

Als Diana? Zoekt ge dan het donkeroogig wild dat
zich straks in heimelijke grot verdekt? Het vrouwelijk
wild?

PSYCHE.

'34

KNAAP
Ik haat de vrouwen, Heer. Vrouwen zijn slap, grof,
goed voor de menigte. Ik houd het met de mooie,
sterke dieren.
RIDDER.
Die zijn er genoeg, Antinous. Die komen altijd
voor den dag op Nero's feesten, alsof een Orpheusharp
ze samenzong.
KNAAP.
Ontembare bokken, heer, woeste panthers, leeuwen
in hun bronst. Enkel manlijke, niet dan manlijke.
(Zij gaan weg.)
(Men hoort uit de verte krijschende mannenen vrouwenstemmen buiten den tuin).

VOLK.
Brood, spelen en brood,
Panthers op menschen gehitst,
Gloeiende arena die flitst,
Spietsen van donkeren dood.

Gift in den nakenden nood,
Lijven in lusten gestrekt,
Gun waar ons hunkren naar rekt:
Brood, spelen en brood.
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ASINARIUS (een man medevoerend die
over z'n hoofd een ezelskop en
op zijn rug een kruis draagt).

Het nieuwste, het nieuwste ! Deze zal ons verlossen.
Ia, ia, ia. Zie mij aan, god ezel, knik. Purifieer mij,
dat ik blinke als de maagden. Ia, ia.
EEN MAN (in het bedelgewaad van een
cynicus).

De aarde ontvlucht ik, tot den Olympus ijl ik, geef
mij - een arm, zuster (tot een vrouw) het is een heele reis
alleen.
VROUW.

Ik ben wat vies van je, vrind.
CYNICUS,

Laten we dan eerst een bad nemen in de Mithrasholen.
(Zij ijlen weg).

ZOT (op tin been draaiend).

Laat je maar draaien, laat je maar draaien,
Dat is de heele rommel.
Wijzen en gekken, goeien en kwaaien
Draaien beslist naar den drommel.
GEMASKERDE (met grijzen baard, tot een
troepje kinderen).

Aboe, aboe!
(De kinderen loopen hard weg).
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EEN MAN.

Schrik niet, jongens, hij is een Stoïsch wijsgeer.
(Een zwerm van gemaskerden; hare lichamen
zijn slank, met ijle stof omwonden, daarin
schitteren hier en daar juweelen als lichtende
kernen, hare hoofden zijn in wolken van
tulle gehuld).
KOOR VAN KOMETEN.
Denkingloos duizlen we,
Haarden, die gloeien,
Eeuwiglijk suizlen we,
Stormen en loeien.
Zin is maar menschenwoord,
Onzin is wet —
Dood is de God, die hoort
't murmelend gebed.
REFREIN.
Dood is de God, die hoort
't murmelend gebed.
STEMMEN.
Dood is de God, die hoort
't murmelend gebed.
(Intusschen is een gouden triomfkar met
vliegende paarden langs den rijweg- tot het
Oostersch huis, dat ook een landingang heeft,
genaderd. Nero springt er op, men ziet
z'n hermelijnen mantel wapperen. h j neemt
de gouden teugels, terwijl hij vaorbijstuift,
hoort men z'n stem roepen: ad Janiculum !
en dan z'n lied:
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NERO.

Wat God? wat God? z'n naam is Ik.
Ik droomde 't zijn, Ik smeedde 't zijn,
Ik kaats m'n purpren zieleschijn
In 't wislend oogenblik.
'k Heb lust en speel, 'k heb last en speel,
Jongleur, die werkt met bonten bal,
M'n grijns is raatlende onweersval,
De wind m'n fluitgekweel.
Ik gun d'ontoombren tochten baan,
Hun halster smeed 'k aan ring van wil,
Dan bid ik me zelf in dronken gril
Uit marmren templen aan.
'k Spring op en vlieg, m'n tweespan snuift,
De grond ketst vuur, het land leit rood,
Menaden murmlen liefd' en dood,
De donkre stofwolk stuift.
Evoe Bakche! drift deint neer,
En 'k rust, een kind, in goud van wolk,
En 'k speel voor 't schaatrend nymphenvolk
Op riet aan 't ruischend meer.
GEJUICH.

Welk een man ! Welk een dichter ! Leve Keizer Nero!
Leve divus imperator !
PETRONIUS (tot zichzelf).

Dat héeft ie van mij, mijn gedicht! (Luid) Leve
Jupiter-Nero !
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DONDEREND GEROEP.
Jupiter Nero! Jupiter Nero!
DEZELFDE TUIN. Tegen zonsopgang. Erbarmelijke wanorde, vertreden bloembedden, gebroken vazen enz. enz. Slaven.

EERSTE SLAAF.
Portia is dood. De dokter zei het.
TWEEDE SLAAF.
Dood ? De dochter van Lentulus.
EERSTE SLAAF.
Ze was nog een kind. En we weten wie de keizer
is. (fluistert hem iets in 't oor).
TWEEDE SLAAF.
Groote goden!
(Men ziet het lijk van. Portia op een berrie
van takken in de boot getild worden, de
boot gaat langzaam weg).

MONS JANIC UL L S. BRAND VAN ROME. Men ziet in de verte
vuurvlammen en de rookwolken opgaan. Huizen storten in en zijn
ingestort. Burgers op den berg.

EERSTE BURGER.
Men zegt de keizer TWEEDE BURGER.
is na dronken feest
Waar Portia stierf, (onteerd, verkracht, verscheurd)
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gerend op wagen, het brein van waanzin ziek,
naar heuvel hier, en zwoer, bij Orkos' spleet,
dat stad zou zinken, schoonre stad haar bouw
moest heffen, hem ter eer.
DERDE BURGER.

St, mannen, zwijgt,
de lucht heeft ooren, murmelt, waar ze woelt
in huis en tempel, hut en Caesarshof.
(Praetorianen komen op).
MENIPPUS (hun onderaanvoerder).

Weet je wie dat gedaan heeft, mannen? Dat vuur
daar? De stad van Romulus verwoest ? Rijkdom en
levens weg?
STEMMEN.

Wie dan? wie dan ?
MENIPPUS.

Je Christenen, je ezelaanbidders, je kinderslachters.
Honden zijn het, honden.
STEMMEN.

Sla ze dood ! Dood aan de Christenen! In de arena
met ze ! Een schande voor het menschdom ! Uitvaagsel ! Steekt ze in brand ! !

ARENA. Marmer, door zuilen gestut. Hokken voor dieren en gladiatoren
beneden. Podium voor keurmeesters en vestaalsche maagden. Afzonderlijke troon voor den Caesar. Zetels voor de senatoren en de ridders.
Zonnetenten boven de banken, die amphithieatersgewijze zijn gebouwd.
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Late avond, regen. Het amphitheater is ledig. Slaven ruimen de
kruisen op, waaraan de lichamen der slachtoffers nog hangen. Gebrul
van dieren wordt herhaaldelijk gehoord.

SLAAF.
Jammer van 't spel. Het ging zoo goed. Dat vervloekte weer heeft alles bedorven.
OPZICHTER.
Zijn ze allen dood, Glauco?
TWEEDE SLAAF.
Als pieren, baas!
( Opzichter af).
EERSTE SLAAF.
Als je daarbij het leven houdt! Met zoo'n hitte in
de volle zon en de spijkers tusschen je botten!
DERDE SLAAF.
Wie was die man, dien ze onderstboven gekruisigd
hebben ?
TWEEDE SLAAF.
Dat was zooveel als de baas van 't spul. Hij was
in de stad om z'n klantjes te bezoeken.
VIERDE SLAAF.
Z'n naam herinner ik me niet. 't Was toch vreemd,
jongens, zoo'n moed. Hij verwrong geen gezicht.
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DERDE SLAAF.

En hij zong nog aan 't kruis. Was dat niet
Hebreeuwsch, Androkles ? Jij bent nog al bekend met
de Joden.
VIERDE SLAAF.

Ja, 't was Hebreeuwsch, zag je wel hoe raar de
keizer keek, toen ie dat zei van den moedermoordenaar?
EERSTE SLAAF.

Hij was nijdig als een stier. Z'n wijnkop werd er
wit van. En de Jood durfde zeggen dat de heele boel
naar den kelder zal gaan. Keizer en volk met mekaar.
DERDE SLAAF (een kruiseling reutelt nog).

Daar zit nog leven in.
TWEEDE SLAAF.

Breek em de beenen.
KRUISELING (diep ademend, met inspanning).

Loof, loof den Heer, m'n ziel...
EERSTE SLAAF.

Wat zeit ie ?
TWEEDE SLAAF.

Hij dankt zijn God. Ben je nu nog vroolijk, man ?
KRUISELING.

Op uwe ... zaligheid ... wacht ik ... o Heer !
(HU sterft).
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VIERDE SLAAF (staat den kruiseling onafgebroken aan te staren.
De regen is over, de
maan valt door gescheur-

de wolken, die langs den
hemel ijlen).

DERDE SLAAF.
Wat heb je, vent ? Je kijkt als Hercules op den
tweesprong.
VIERDE SLAAF (ontwakend).
Zoo iets, daar staat m'n verstand bij stil. Ik geloof
dat die man van middag gelijk had.

Dat

kunnen we

niet, dat kunnen we niet. Z66 sterven kan niemand
van ons, jongens. Onverschillig, brutaal, dat wel, maar
zóó, zóó, nee, dat is wat anders, wat willen die Christenen toch?
EERSTE SLAAF.
Je hebt ook al een tik weg van die malligheid. Wat
ze willen ? Den boel opbranden, kinderen vermoorden.
Als je 't weten wilt, zoek ze maar op, dan mag je
meedoen. Maar denk om je hachje, vent.
(De slaven brengen de kruisen en delichamen
weg).

VIERDE SLAAF (achteraan komend in zich
zelf).

Spot jelui maar. Ze konden toch wel gelijk hebben.
't Loopt op een end, 't loopt op een end.
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(Gebrul van leeuwen. Een kar met beenaeren
wordt naar den uitgang geschoven).

KARREVOERDER (zingt)

En de leeuwen die lusten je graag,
Ze hebben uitmuntende kiezen
En, o, zoo'n gemakkelijke maag,
En heb je wat vet te verliezen,
Ze pakken je graag bij de kraag.
En de tijger die doet voor de mop,
Wat een beul laat betalen met duiten,
Hij rukt je de romp van de kop,
En mocht je d'r ooit toe besluiten,
Dan hapt ie je heelemaal op.

KUIS VAN APELLES.

PSYCHE-MARIA.

Nog een groet, Lystra. Dag Apelles. De Heer
zegen je. Denk aan mij.
LYSTRA.

Moet het, heilige vrouw? Voor goed?
PSYCHE-MARIA.

Voor goed, Lystra. De Heer heeft zijne werksters
noodig. Naar Byzantium en verder met den ouden
Trophimos en met Linus. Zijnen vrede geef ik u.
(Kust ze).
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ROME. Avond. Een straat. Flavius en Papinius komen op.

FLAVIUS.

Heb je de Pharsalia van Lucanus al gelezen ?
PAPINIUS.

Ja. Doe me niet denken aan dat boek. Lijklucht,
lijklucht.
FLAVIUS.

Hoe dan ? Het is toch naar waarheid, het is toch
historisch?
PAPINIUS.

Lieve vriend, wat raakt mij de historie ? Ik vraag
naar fantasie, fluitgeneur, rozerook, licht. De kunstenaar
moet tooveren, dansen, dartelen.
FLAVIUS.

Maar als hij de historische stof verminkt, misschien
wel tegen beter weten in, dan zeggen de geleerden... .
PAPINIUS.

Geleerden ! Geleerden! Harken zijn het. Omdat zij
niets kunnen, rekenen ze na wat anderen hebben gedaan. Ze zitten met hun onderhoorigheid op -de monumenten van het verleden en hebben er een privaten
sleutel van. Als zij den kelder opendoen, dan zie je
botten, enkel botten. , De dichter moet geen verlof
tot toegang vragen aan dien knekelman. Tijd is waan,
eeuwigheid is al. Diepe, diepe eeuwigheid zooals een
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denker zegt. En die dit weet, die drijft z'n spel met
de schimmen. Heeft hij er lust in ze te vertoonen
zooals zij zijn geweest, goed, doscht hij ze anders uit,
ook goed. Kunst is spel, dwaasheid, lach, onzin.
(Zij gaan verder.)

HUIS 7E ANYIOCHZE.

CYPRIANUS V. ANTIOCHIË.

De Godsgedacht' is oergrond, 't aardsche zijn
teeken en beeld : de purpre zomerroos,
reptiel en visch, wat wast in meer, op veld,
de wind die woelt, de gouden golf waar danst
geladen vloot (hengsten hun moed bewust),
koolwitje, vleuglend, nu om buigbren steel
van aronskelk de zachte zephir zoelt;
met witte wieken over 't blauwend meer
duiven op reis, en haften, slank ; als droom
aan bosch en beekberm, hind' in stil geluk
van eerste liefde voor 't geworpen jong,
vlammende starren, boven d' eeuwige paan
waar winden wentlen, schorre donder brult,
de starren, stil — toch, is hun stilt' een vlucht
van woorden, ruischend door 't bevleugeld hart
dat opwaarts wil als 'k door m'n oogen spied
der dingen wonder ?
't Zij ! Symbolisch duidt
de denker 't al. Druk, waar de kaars u dient
in vloeibaar lak den ring, en 't zegel toont
I0
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uw letter, rijzig, rustig. 't Leven klinkt
weerom op andren klank, die 't oor ontgaat,
doch echoot in rhytmiek van 't peinzend hoofd.
En dan 't mysterie; breukloos snoer houdt vast
model en conterfeitsel. Buig nu 't beeld,
vermink en vorm, verfatsoeneer z'n bouw,
zoo dringt uw invloed door tot prototyp
die deel der Godheid is. In Godheid leit
al saamgestrengeld, dus die Godheid trof
in juisten trant, kiezend het juiste beeld,
die wijzigt midd'lijk voelbre wereld zelf,
de schaduwing. Dit weten leert magie.
DIONYSIUS VAN ALEXANDRIË.
En doel ?
CYPRIANUS.
Is 't Ik, 't volstrekte denken denkt
zichzelf en mij in mij ; 't was uitgangspunt,
natuur is middel, neigt naar 't Ik weerom.
't Ik kent geen wet dan lust, uit lust is 't al,
tot lust weer buigt het. Epikoeros' leer,
schoon metaphysisch ijdel, trof de kern
der vraag in beetren trant dan Sokrates
of Stagiriet. Nu, lust is macht. In wil
ligt blijheid, 'k speel theurgisch; 'k wrocht wat ziel
verzint in beelden, warlend, ordeloos.
DIONYSIUS.
Men zegt, de duivlen roept ge.

PSYCHE.

I 47

CYPRIANUS.

Onkundig volk
verklankt dus waarheid, mystisch, sprook met zin.
't Godsleven spieglend universum biedt
ideeën, troebel, ruimt' en tijd verstoort
rhythmischen golfslag van 't onsterfelijk zijn:
die breuk is 't kwaad ; het dient m', ook dient me't
vreemd
natuurgebeuren, kracht die geest niet peilt,
daar geest er schuil ging tusschen wolk van lot
en toeval. Dit, m'n vriend, is 't duivelspel
dat Cyprianus speel t . in grilgen nacht
op scheidsweg als St. Elmusvuurvonk gloeit
en wolven huilen, wilde stroom vergrijst
in nevelgrauw: Leugen en diepe zin.
DIONYSIUS.

'k Besef 't, m'n waarde, leugen, diepe zin :
dus dunkt m' uw leer, ordlijk en ordeloos.
Praemisse is juist, 't volstrekte denken schiep
den Kosmos, 't Woord, Zijn Eengeboren Zoon.
«Wie mij ziet, ziet den Vader», Geest die 't vat
vleugelt van beeld naar 't absoluut model.
Uw theorie is mijn, uw praxis niet.
'k Vonnis uw Ik-zucht. 't Ik bleef eindig Ik;
g' ontvloodt de veelheid metterwoord, vergat
praemisse en waant uw zelf het goddlijk zelf;
Origenes was dieper ; 't Ik verga,
als Christus leerde aan 't Palestijnsche volk,
als Christus toond' en uit z'n 'stervend Ik
rees d' eeuwige geest, ondoodbaar, triomfant.
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Ik weet uw leer, vriend, 'k voel z' als waan en waar,
waarheid gestolen, waan die denken voegt
van vrouw en scheper. Houdt g' in ernst voor ernst
wat priester murmelt van 't verdacht geval
der moedermaagd ?
DIONYSIUS.
Allegorie, niets meer,
in stout phantastisch scheppen, 't heil gezeid
aan allen, Cyprianus, 't heil dat bergt
uw theorie, mits uw conclusie gaat
werwaarts ze moet. 'k Bespeur weer d' oude fout,
den ouden mensch, vergeef m', een vriend, nietwaar,
mag eerlijk spreken ? 't Hoogst voortreflijk hart
als vloot gewiegd door wind van wil en drift,
zet koers verkeerd, en troont uw denken mee.
Dit moest niet buigen voor 't verganklijk ik,
dit moest zich bukken voor 't onsterflijk Woord,
dat Liefd' is, Liefde leert en Liefde bracht.
Maar d' ure dringt, 'k moet gaan, tot ziens, bedenk :
Magisch is liefde, keert het leven om,
voert uit de breuk weer 't zijn in breukloos licht.
(Af. Cyprianus in diep denken).
CYPRIANUS.
Is 't waar of waan ? Wonderlijk ! Wonderlijk !
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STRAAT IN ANTIOCHIE Avond laat. Weinige menschen. Dan is
alles stil. Een troep aanzienlijke jongelui komt van een feest.
7ustina gaat angstig en snel langs de huizen. Een jongeling met
elektron plaatst zich voor haar, z ij wil vluchten. De anderen
houden haar vast.

JONGELING.
Duifje, mijn duifje, van roeke de koe
Mocht ik je bekje dan vinden ?
Duifje, hoe zoet is een gaaike, dat broedt,
Kom in de lustige linden.
Paren in blaren bij zomertijd
Net als de reeën beneeën,
Kom nu m'n duifje, de doffer vrijt,
Kom in m'n nestje gegleeën.
DONATUS.
Je bent niet klassiek genoeg, Minucius. Zeus zou ze
al lang omhelsd hebben.
MINUCIUS.
Ja, maar niet als de heele Olympus er bij stond.
Pak je weg, onstèrfelijke. Pantheras kroeg is nog open.
Daar is nog ruimte voor twee.
PSYCHE-JUSTINA (schreit intusschen om hulp
en bemerkt haar broeder
Demetrius onder 't gezelschap. Hij doet of hij haar
niet ziet).
(Een wacht komt).
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DONATUS.

Pak jij je weg, Zeus, Ares liever, anders wordt je
in het net gevangen, eer het zoover is.
(Zij vluchten).

OVERSTE.
Wat is dat hier ? Geen lichtekooien in de fatsoelijke
wijken. Arresteer ze, Vitellus.
PSYCHE-JUSTINA

(snikkend).

Heer, ik ben niet van die, heer mijn naam is
Justina, dochter van Fabricius Pletho, die het vorig
jaar gestorven is. Ik was bij den dokter geweest
voor 'n zieke buurvrouw, en ik ben gemolesteerd,
hier, door die bende.
VITELLUS.
Ja, zij is de dochter van Fabricius, overste.
OVERSTE.
Verontschuldig mij dan, jonkvrouw. (lot een soldaat.>
Arius, leid die dame naar huis.

(Allen a f.)

BIECHTVERTRER IN AN7IOCHIE.
Psyche-7ustina.
PRIESTER.
Omklee 't met reednen, dochter.

Priester, tegenover

hem
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PSYCHE-JUSTINA.

't Hart weerstond
van kindsbeen af elk wereldsch, wuft vermaak,
gevend z'n liefd' aan 't onverganklijk goed,
wetend zich rustig waar d' Aprilwind luwt
van jeugd's onstuimige drift, die knoppen knakt
voor d' eeuwgen oogst ontbloeiend. 'k Schuwde 't spel
van stil begeer, van half verborgen lonk -m'n aanleg, vader, 'k prijs niet deugd, wat -bood
natuur van zelf, reken tot roem me niet
m'n afkeer, 'k ben zoo, kan niet zijn dan dus.
Mij voerde 't lot op afgebakend pad
bestendig verder ; 'k voeld' in vroege jeugd
duiveisch de druk van onbetoombren wil.
M'n vader stierf, na langgeschonden trouw
aan haar, wier hart hij brak, in tweegevecht
om Syrische, te wulpsch gekoosd, gekust.
M'n broeder viert nog wilder driften bot,
als 't lijf moest sluimren in onschuld'gen vree ;
ik dacht, ik ried het, tot m' een toeval schonk
de zekerheid -- in spaden avond riep
me plicht van huis (gebood de Heiland toch
den kranken hulpe, dorstigen lafenis).
Een zieke buurvrouw vroeg des dokters stéun
en 'k spoedde voort m' in uitgestorven straat,
tot plots m' een bend' omringde, 'k durf geen woord
herhalen van 't ontuchtig lied, 't gerel
dat driftt' uit kelen, schor van woest gelag.
'k Rilde van schaamte, 'k wist nu diernatuur
wat stijgen moest uit mensch, als roos die groeit

PSYCHE.

152

voor hemelhof en d' eigen broeder zwierf,
(zoo vond ik) rinkelrooiend nacht op nacht.
M'n wil werd wis nu, 'k ding naar d' eerekroon
der eeuwig kuischen, die, als 't Woord verkondt,
eens zullen schittren in Gods heilge stad.
Geen kloostertucht behoef ik; streev' m'n zin
naar 't heerlijkst lot van d' uitverkoren schaar,
m'n dochterplicht schrijft m' andre wetten voor,
en 'k blijf, devote, in

wo

der wereldsche.

Schenk mij uw zegen, priester, 't werk begint.
In slop, aan kruisweg zoek ik d'armen saam,
ontuchtgen, brekend onder schand ' en rouw.
Schenk mij uw zegen, priester!
PRIES TER,

's Heeren wil
zendt uit u, breng weerom 't verloorne; bied
om niet, om niet ontvangt ge, uw goedheid loon'
een sterker

goedheid: kom als raad_ ontbreekt

tot mij, ik help u, kind, met 's Heeren hulp.

PARK TE ANTIO CH1E. Ochtend. Spelende kinderen. Psyche-7ustina
komt voorbij met twee bleeke, schrale méisjes, die zij heeft gered

EEN KIND (snelt op haar toe).
Zuster Justina! zuster Justina!
PSYCHE.
Leo, beste jongen. (Zij kust hem.)
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ANDERE KINDEREN.

Zoete zuster Justina! Vertel ons 'n mooie geschiedenis.
PSYCHE (trekt haar mee op de bank).

Van het witte duifje ?
STEMMEN

Dat heeft zuster al verteld, van 't duifje, dat zoo
mooi wou zijn en ...
PSYCHE-JUSTINA.

Dan van den ketellapper.
STEMMEN.

Ja, van den ketellapper. Hè, ja, van den ketellapper.
(Intusschen komt Aglaides met zijn vriend
Theogenes. Dan gaat Psyche-7ustina, met
ál hare beschermelingen heen).
AGLAIDES.

Wie was dat ?
THEOGENES.

't Meisje met het blonde hoofd
en vluggen tred? Justina, God verkocht,
door kuischheidseed. Vriend, hou je ziel in band,
hier baat geen bidden, dichten, 't godlijk vuur
is sterker dan d' uit aard geboren min.
(Aft)
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HUIS VAN CYPRIANUS VAN ANTIOCHIE.
AGLAIDES .

Geen bede hielp, vrind, toch, m'n hartstocht stijgt
als stroom die zwelt, daar storm en wolkbreuk voedt
't onrustig water wijl 't van heuvlen danst.
Heur liefde wil ik. 'k Weet, uw tooverkunst
almachtig, help me, dwing 't afkeerig hart
tot teederheid en 'k gun u goud, veel goud.
CYPRIANUS.

Ik aarzel, ridder, duldt wel plicht den roof
van goed dat goed is, waar 't een vrije schenkt
aan vrije, een euvel anders ?
AGLAIDES.

Vriend, uw mond
duidt sterk op suffe taal die kindsche spreekt.
Waar, Cyprianus, was voorheen 't gevoel
van wet en . plicht? Lust was den toovnaar norm ;
philosopheerend preekte 't woord en 't boek
als hoogste waarheid lust. En nu ? bezwijkt
volkrachtge wil voor 't ouwevrouwgerel
van jood en Christen? Man, je kunst duur' voort
langer dan 't lot. Gedenk, wat duivel zwoer :
hij zou je dienen, leenen macht, en roem
tot prils....
CYPRIANUS.

Een fabel.
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AGLAIDES.

Die elk mensch gelooft.
Weerspreek ze niet: ik voel slechts vriendschapsbreuk
in weigeren. Wat? Bekeering komt juist nu,
daar oude makker vraagt je onmisbre hulp ?
CYPRIANUS.

M'n beste vriend, die krijg je. D' oude kunst
beveele opnieuw 't demonisch guichelspel
om uwentwil. Geduld! Als zon verbleekt,
bestijgt m'n macht der kuischheid hooge burcht,
en triompheerend rooft z' u 't blonde lief.
En dan -- Aglaides — vertrouw m', ik help.

S7EENEN KELDERKAMER in het huis van Cyprianus. Globes,
jlesschen, opgezette dieren, drie katten. Avond. Tafel, boeken.
Cyprianus alleen in een lang, wit kleed; een porceleinen lampje.

CYPRIANUS.

'k Durf nooit bekennen, dat 'k met Doren hoor,
met oogen schouw, wat theorie negeert;
de duivlen zijn er: 't voegt niet in 't systeem
dat studie wrocht, maar 't feit is waar, ik voel
als God persoonlijk mee persoon 't princiep
der leugen -- leert dit ook niet 't Christendom ?
Satan is 't algemeene, spreidt zich uit,
differentieert zich als God zelf in Zoon,
en Geest en engelen doet: demonenmacht
ken en erken ik: kom Beelzebub.
(Rood-blauwe vlam, daarin ziet men een vuurroode salamander. Ammoniaklucht.
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STEM UIT DE VLAM.

Hier ben ik, ik vloog
als de straal van het licht,
vlug als de storm,
ik moet, ik moet —
pij n lijd ik hier
in de vlam, die gonst,
red mij, red mij,
spreek uw gebod
en ik ga.
CYPRIANUS.

Roep Lilith.
(De lamp gaat uit. Men ziet een lichte vrouwelijke gestalte. niet grootei dan een kinderarm in een blauwgeel schijnsel. Die gestalte
is wonderschoon. Zij herinnert aan eene
elve. Op haar gouden haren rust een boog,
die aan den maansikkel herinnert. De gestalte is naakt en steeds in beweging als
een die danst).

LILITH.

God, die ontsloot m'n huis,
daar u m'n wil behoort
voer ik, als stormgebruis,
aan op uw tooverwoord.
Doe ik uw werk met macht,
gun mij dan rust.
Wat is de plicht, die wacht?
Welk' is uw lust?
(Men hoort voortdurend accompagnement als
van harpen).
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CYPRIANUS.
Lilith, zing met uw stoet verlokkend lied
toe aan Justina, wijlen Pletho's kind;
haar wenscht Aglaides, m'n vriend tot vrouw.
Doe, als trompet muren van Jericho,
de poorten vallen van haar kuischheid. Ga.
(De gestalte verdwijnt, de lamp brandt weer
helder).

»Magisch is liefde, keert het leven om,
voert uit de breuk weer 't zijn in breukloos licht.
Voor 't lest dus! Christus roept m', ik geef u vrij,
demonen, kamp verdeel ons: God regeert.
Liefde, slechts Liefde—Duivlen zijn wel waar,
zoo waar als 't Ik ; doch niets in 't oog van God.
'k Verwacht uw rijk, Heer, 't satansrijk stort in,
delg uit m'n zonden, delg m'n werken weg,
werken van zelfzucht, nacht en duisterheid.
't Oude benart me.
(Hij stoot een luik open en men hoort een
klokkengalm, daarna een lied uit een kathedraal met orgelbegeleiding).

GEZANG.
Pange lingua, gloriosi
Corporis mysteriurn,
Sanguinisque pretiosi
Quem in mundi pretium -Fructus ventris generosi

Rex effudit gentium.
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Nobis datus, nobis natus
Ex intacta virgine,
Est in mundo conversatus
Sparso verbi semine
Sui mora incolatus
Miro clausit ordine.
CYPRIANUS.
't Nieuwe roept, het roept,
ik kom, Heer, Eengeboorne, Goddelijk woord.
(Hij snelt uit het vertrek).

GEZANG.
• Genitori genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio,
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

HAMER VAN PSPCHE-7USTINA. Chris tusbeeld met bidbank, tafel,
bloemen en vogels NI de vensters, die:open zijn naar den tuin. Buiten
zoele avond, bruin koopren lampen.

PSYCHE-JUSTINA (zingt).
Als ik stil door m'n leven loop,
Hoor ik z'n zoete stem,

•

Niets heeft m'n hart, dan die blije hoop
Niets heeft m'n denken dan Hem.
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Niets heeft m'n ziel dan z'n woord te leen:
Dat Hij me nam tot z'n bruid —
Wisser dan lokkende liefdereên
Geldt mij z'n Godegeluid.
'k Heb het verstaan aan den nachtmaalsdisch :
«Dit is m'n lichaam en bloed».
'k Schrijd tot de vreugde, die eeuwig is,
Hemelsche Bruigom, gegroet!
Zóó is 't -- voor Hem — voor Hem. Hij steunt me
en schraagt
als wil soms huivert, 't zwakke lijf m' ontgeeft,
uit driftengloed de moede vogel klaagt
van ziel die dorst en over vuurberm zweeft.
Ik heb Hem lief, ik ken z'n stil gezicht,
dat rustig m' aanzag in onzegbren droom ;
Hij heeft m'n wankle knieën opgericht
en deed me schrijden aan bebloemden stroom.
Hij wierp m; een kleed om, blond als maan in meer,
Hij zong m' een lied als nooit m'n denken dacht,
toen zoeld' op heuvlen zomersch zonneweer,
toen vlood, voor luister, doffe winternacht.
En 'k pleeg m'n reinheid, nooit beroerde bron,
voor Hem, die glanst in onvertelbren gloor,
en kaats terug Uw gloed, m'n Liefdezon,
murmelend Uw schoon de gouden hemelen door.
(Zij slaat haar Bijbel op en leest).
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LILITH (onzichtbaar).
Grijp wat u jonkheid schenkt,
grijp wat uw hart begeert,
dwaas die, als weelde wenkt,
voedsel en vreugd ontbeert.
Wie is zoo schoon als gij,
blankende hinde ?
Buig u vol medelij
tot -alen beminde.
Zaagt ge z'n liefdelach ?
wist ge z'n liefdeleed ?
Koud is z'n zomerdag,
nacht is z'n weduwkleed.
Drift, als z'n ziel ontrust,
kent geen erbarmen ;
waar is uw mond die kust ?
waar zijn uw armen ?
'k Hoor dat in uchtenddroom
g' eens hebt z'n naam gezeid ;
delg dan uw minneschroom :
liefde leent eeuwigheid,
liefde is van God die wrocht
harten voor harten,
hebt ge Z'n wet gedocht :
dragen in smarten ?
Wee die Z'n wil misduidt,
wee die Z'n voorschrift vliedt,
denkend zich Christus' bruid,

161

PSYCHE.

leugen den teugel liet ;
wee die z'n zelfzucht schraagt:
blinkende zonde —
moeder is meer dan maagd,
hoor naar Gods konde.
KOORGEZANG.

Purpere stroomen buigen de landen door,
Avonden komen, zingend in liefdekoor,
Zingend langs woud en veld, woorden zijn stom,
Dag heeft zijn speer geveld, kom dus, o kom.
Hier zijn priëelen, waar zich de vreugd verhult,
Vlinders omspelen rozen, met rook gevuld,
Zoek uit den driftebrand liefde die redt,
Lust is een offerand, lust is gebed.
PSYCHE• JUSTINA.

M'n hart is een vlam door den wind gewiegd,
M'n hart is een rusteloos vuur dat vlaagt.
Och en wat is de stem die m'n lust beliegt ?
Och en wat is de drift die m'n lever knaagt?
Ja, wel heb ik gevoeld, als de zomer zoelt,
Heel den pronk van de rijpende vrucht,
Maar neen nooit heeft m'n willen den waan bedoeld,
Ach den waan daar de liefde naar zucht.
(Het licht verflauwt, diepe prospecten openen
zich; groen landschap, murmelend water,
heuvelen met geurige bloemen. Aglaides
komt in volle wapenrusting den bergwand af).
II
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AGLAIDES.
Mocht ik ze vinden !
Haar oogen zijn bloemen
als die reppende winden
in voorjaar omzoemen,

Vergeet ' mij nieten
in stille hoven,
luchten van boven
in blanke vlieten.

Konden haar ooren
verstaan m'n denken :
rhythmen die zwenken,
juublende koren,

Brengend haar hulde,
o wonderblanke,
zinnende slanke
van God vervulde !
(Het visioen verdw ijnt. Psyche-7ustina is
als aan den grond genageld, dan strekt .zij
de armen naar de gestalte uit),

LILITH (guitaar).
Hoed met uw liefde z'n leven,
Weet als een kindje hem rein,
God heeft z'n ziel u gegeven,
Wil hem ten trooster zijn.
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Denk aan z'n dorsten en dwalen,
Denk aan z'n eenzame smart,
Leid hem in lieflijke dalen,
Zorg voor z'n kinderhart.
PSYCHE-JUSTINA.

Heere Jezus, red mij, red mij van den Booze!
(Zij neemt het cruc ifix en kust het. De
duivelen wijken. Langzamerhand komt haar
ziel tot rust. Hare trekken ontspannen zich.
Zij zinkt neer in gebed en men hoort haar
murmelen de woorden:

Die overwint, Ik zal hem geven de kroon -- die
kroon verwacht ik, Heer!

X ERA TE ANIIO CHIE. Bas iliekst Vil. Tuin ervoor en murmelende
bron op een bloembed met kiezelpad eromheen.

EERSTE KERKGANGER.
Cyprianus bekeerd?
TWEEDE KERKGANGER.
Gedoopt, Eusebius. En het zal niet lang duren of
hij zal priester zijn, Bisschop wellicht.
EERSTE KERKGANGER.
Een wonder! Een groot wonder! De toovenaar
bekeerd!
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TWEEDE KERKGANGER.

Men zegt, het is het werk van Dionysius van
Alexandrië.
EERSTE KERKGANGER.

Het werk van den Heiligen Geest, Die de harten
vernieuwt.
TWEEDE KERKGANGER.

Die ze verlost uit de gevangenis ; blinden worden
ziende, aan dooven wordt het gehoor hergeven.
(Zij treden in de kerk. Orgel van daar).

7AREN LAYER. Markt te Antiochië. Houtmijt. Burgers in
angst samenscholend. Bereden politie. Het -is de tijd der vervolging
van Claudius.

ZES

EERSTE BURGER.

De bisschop viel, de goede bisschop viel,
Sanct Cyprianus. Wolvenbroedsel huilt
Tusschen de schapen. God is wreed voor ons.
TWEEDE BURGER.

En nu Justina, heilge vrouw, wier deugd
hemelsch wel scheen, in sterk beproefden tijd:
wie wist haar liefde niet en 't kuisch gevoel,
te schaarsche rest uit de eerste Christeneeuw.
(Psyche- 7ustina wordt door een militaire garde
op een wagen, de handen op den rug ge-
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bonden, naar den brandstapel gevoerd. Zij
is in 't wit gekleed, een vrouw van ruim
3o jaar. De scherprechter snoert haar met
lederen riemen , tegen een paal, die in het
midden van rijs, pek enz. is opgericht).

LEGAAT.

In naam des Keizers. Justina, dochter van Fabricius
Pletho, door de Christenen geëerd als een van hun
God verkoren vrouw, geeft het gerecht aan u over
tot den brandstapel, aangezien de goddelijke Caesar
Hadrianus den aard dier Christenen kent en voorbeelden
gesteld wil zien om hun arrogantie dus te modereeren.
Beul, doe uw plicht.
(De vlam wordt in den brandstapel geworpen.
Geknetter van vuur, rook) .

PSYCHE-JUSTINA.

Heer, in U w e handen beveel ik mijn geest.
(Zij wordt door de vlammen verteerd. De
mutsaart smeult nog voort, de wacht gaat
weg van de houtmijt. Door politie worden
de burgers uit elkaar gedreven. Zij verdwijnen in alle richtingen).

ECCLESIA TRIUMPHANS.
ijEMELBERG, steil pad, daar langs gaan met moeite oude en jonge
menschen naar boven; men ziet een harlek ijn niet bellen, een vogelaar, een ridder in harnas en niet vizier. Men onderscheidt dan
weer jonge vrouwen van ,groote bekoorlijkheid, priesters die de
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hostie dragen, een boer drift z'n koeien enz. Alles beweegt zich in
de richting van een deur, die herinnert aan het smeedwerk van
Andrea Pisano in het Baptisterium te Florence. Voor die deur
PETRUS CLAVIGER met sleutel. Grijze baard, kortgeschoren
kruin als op Durer's doek. Aan zijn voeten ligt een getemde
panther, achter heng zit een haan in onbewogen rust.
Komt men door de poort, dan voert de weg, langs een allee van
hemelboomen en stille leliën, zacht stijgend door de lichte landen.
Bier is alles onbepaald, droomerig zooals dit in den vroegen
ochtend is. Korenvelden ruischen, watervallen hoort men, maar
men ziet ze niet, in zilveren schijnsel liggen tuinen en nachtegalen
zingen. Dieper in, als het ware het centrum vormend, beurt zich
op een dom in machtige Gothiek. Daar is onophoudelijk orgelspel.
Er voor ligt een plein, waar straks, als de deuren zich geopend
hebben, gestalten in groote schoonheid treden. Het zijn de Heiligen
der Middeneeuwsche Kerk.
Nu is de dom nog rustig, maar, in onderscheiding van het zilverachtig landschap, straalt hij uit een algeweldig licht.
Men voelt, als men de kerk aanschouwt, dat melodie het hart is
van de wereld. Die niet willen weten, dat wel zuilen zongen, zouden
hier getro fen worden door schaamtevol ontzag. Architectuur is in lijn
wat muziek in tonen is. Men HOOR 7 het heerlijke uit slank gedreven, spitsen torentop. Zielen dolen, zweven door van bloesems
blanke lanen.

KINDERSTEMMEN(DAT GEEN DEZER KLEINEN.
VERLOREN GA).

Deze kinderen vlechten kransen van jasmijnen, hare armen zijn -bloot.
Zij hebben om de polsen gouden snoeren, hare meisjesgewaden zijn
diep wit.

En over de velden en verder
Tot de kolk met z'n steilen dam,
Daar heeft de goede herder
Gespeurd naar het dolende lam.
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En dit blaatte z'n stille vreezen,
En geen, die z'n roep verstond,
Maar trieste geluiden rezen
Uit den donk'ren vijvergrond.
En hier renden de rillende winden
En schudden den bloesem neer,
En 't kon geen vertroosting vinden
Voor z'n blatend zielsbegeer.
Toen is de herder gekomen
En beurde 't in z'n arm,
En hij heeft het meegenomen
In z'n kamerke, licht en warm.
MINNENDEN (VERBORGEN MENSCH).
Zij zweven voorbij in klokkenhlauwe gewagen.

HIJ.

Ik had uw zoete stem vergeten,
Ik wist niet dat m'n mond u zocht.
ZIJ.

Ik had in krankt' uiteengereten
Het spinsel daar 'k uw naam in vlocht.
HIJ.

En 'k zwierf op reis naar verre kusten
En leend' aan vrouw m'n liefd' en ring.
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ZIJ.

Ik lag waar droef m'n droomen rustten :
Hulken aan duin in duistering.
HIJ.

Tot geest zich beurd' tilt aardsche dalen,
En 'k wist uw ziel als d' eigen ziel,
ZIJ.

Tot schoonheid groeid' in lichtepralen,
En 'k aan uw hart in sluimring viel.
MOEDER EN ZOON (BESCHERMENGEL).
Haar mantel is stroogeel; zij heeft een tunica van azuurblauw en hoedt
een drift schapen.

MOEDER.

Ik heb je dus weergevonden
In den gouden, rozigen hof,
Kind, uit de wereldsche zonden,
Kind, uit het levensstof.
Je wou niet dulden de vlagen
Van de schand' en besmettenden nood,
En toen heeft je de liefde gedragen
Door den dood, in het ochtendrood.
ZOON.

Maar ik heb voor U gebeden
En ik heb als een engel geleid,
Moeder, uw zoekende schreden,
Moeder, uw aardetijd.
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En ik trok u aan koorden naar boven,
En ik heb uw zorgen verzacht —
Heeft niet uw biddend gelooven
Het eerst mij thuisgebracht?
GENEZENE (DIE AL ONZE KRANKHEDEN GENEEST).
Zij is een jonge vrouw in smaragden peplos. Haar boezem is naakt en
toont een geheelde wond. Zij speelt met een slang en loopt licht
langs hyacinthenbedden.

0, klare koelt! o luitgeluid,
0, guldene zomer, zonnezacht,
Ik doold' en weend' in winternacht,
Een heftge pijn te buit.
Tot d' Een verscheen, Wiens stormen gaan
En schudden goud op 't machtloos veld,
Drij vend het wit gewolk, dat zwelt
En ruischt met gloed gelaán;
Met donkren gloed die leven hiet
En brandt in voor, tot vlasveld beurt
Z'n lichte loot en beuk zich kleurt
En plomp in 't ruischend riet.
Hij neigde neer; z'n kus was zoet,
Z'n hand wiesch weg d' onzuivre wond,
En 'k toog, een kind, van ziel gezond
En lijf, uit d' eeuwigen vloed.
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GEDRENKTE (GEEF MIJ DAT WATER, HEER).

Arabische. Zij ligt geleund tegen een bekken, waaruit een fontein opspringt en dat gesteund wordt daor granieten runderen. Zij is
bronskleurig, beur haren en beur wimpers zijn zwart als ebbenhout.
Zij' heeft hare handen ineengestrengeld en tuurt rustig voor zich uit.

0, de brand als de wind door de steppen raast,
0, de brand van het stuivende zand,
En ik voelde den gloed, die de bermen graast
Met z'n tong, daar de dood in brandt.

En m'n keemlen kreunden, hun huid was vuur,
En m'n ziel was 'n knettrende krocht —
Maar Gij hebt me gevoerd in de blanke natuur
Waar Uw liefde de lippen bevocht.
GESPIJZIGDE (IK BEN HET LEVENDE BROOD).
Egyptische man met gouden armband, zebra-kleurig kleed. Hij heeft een
bundel korenbloemen en schrijdt langs een graanveld.

Ik heb gegeten in nardus hoven
Bij volle beten het brood van boven.
De luchten klaarden, de meerlen zongen
En liedren waarden, met zilvertongen —
Dat was m'n denken op lichte voeten,
0, eeuwig schenken, o, Godsontmoeten !
GELOUTERDE (HET BLOED DAT BETERE
DINGEN SPREEKT DAN HABEL).
Haar gewaad is wit. Haar bloote voeten zijn als vederwolkjes in den
morgen. fleur haren zijn als kanten raggen, waarop men stofgoud
blies. Zij omarmt den kop van een zuiver witte hinde.

Ik ben gegaan op duistre baan,
De mist om 't moede hoofd;
Ik zwierf in waan van d' effen paan,
M'n vochte toorts gedoofd.

I I

PSYCHE.

In riet en gras daar donker was,
Gleed neer d' onveilige tred,
Toen heeft uit plas van zwart moeras
111' uw stoere vuist gered.
Gij wiescht m' in vloed daar d' avond bloedt
Op blankbetulpte kling,
•
Nu suist me zoet, door 't moe gemoed,
Een lied van loutering.
ZIENDE (Nu

HEB IK U GEZIEN.

Goudvervig gewaad. Een adelaar nevens hein, hij blikt in de zon.

Uit diepten stijgt, uit purpere kloven,
Protuberanz' in gouden gloor,
En heftig loeit uit zonneoven,
Orkaan van vuur de hemel door.
Dus heeft Uw heilge hand ontkluisterd,
De boei, die bond onzinlijk licht,
En 't oog dat faalde, in nacht verduisterd,
Schouwt vrij Uw liefd' in 't aangezicht.
HOORENDE (EFFATHA).
Harjienaar, zeegroene mantel. Een windhond nevens leem. Muziek.

Veel poorten zijn open gegaan,
En veel zilvren klokjes doen deinen
Al hun tonen in trantlende treinen,
En dat hebben Z'n englen gedaan,
Die Hij stuurd' op hun wiekjes van goud,
Die Hij stuurdl in de blinkende steden,
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PSYCHE.

En ze luidden de zwoegers beneden,
Tot het Licht, dat geen oog had geschouwd,
Tot het Lied, dat geen hart had gehoord,
Tot den lof van Z'n, gulden genade,
En ik zie, in hun sleepende wade,
Zoet' engelen door pronkende poort.
CANTUS SERAPHICUS.
Engelen met rozen. Zij werpen handen vol op de witte cirrhen, die als
dauw drijven in de lagere hemelstreken.

Over de rozen
Spreidt Hij z'n liefdegloed,
• Wolkjes, ze blozen,
Vangend z'n vreugdegroet.
't Beste verkoren we,
Aanzijn is smart,
Eeuwig behooren we,
God, aan Uw hart.
Steeds komen door den ingang nieuwe pelgrims, die den hemel binnen
willen. Er zijn er die worden toegelaten, talloos velen worden
afgewezen.
Men ziet Cyprianus schrijden, gekund op z'n staf, een oud man
met een rustig, lichtend aangezicht. Hij buigt zich voor Petrus
neer. Hij is in ambtsdracht:

PETRUS.
Wie zijt ge, bisschop?
CYPRIANUS.
De bloedgetuige, heer. Cyprianus van Antiochië,
die gestorven is met Justina de martelares.

PSYCHE.
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PETRUS.

En zij ?
CYPRIANUS.

Gij hebt ze gekend toen gij op aarde leefriet. Maria
van Magdala.
PETRUS.

Maria ?
CYPRIANUS.

Die moet toeven tot de Heer komt. Nu is de blinddoek weg van mijn gezicht en ik zie reeds duidelijk
de eenheid van schijnbaar onderscheiden existentiën.
PETRUS.

Psyche-Maria-Justina.
(Hij staart voor zich uit, ziet dan naar
Cyprianus en ontgrendelt de deur).

Ga in tot de vreugde uws Heeren.
Dan opent zich de Gothisclie dom. Naar buiten treden de Heiligen der
middeneeuwche Kerk. Zij staan in lila gewaden voor de poort.
Binnen ruischt steeds het orgel. Men aanschouwt de Moedermaagd
in een glorie.
S. PAULUS.

Der werken wet doet schande rijzen,
Genade alleen scheurt kluisters stuk.
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PSYCHE.
S.

JOANNES.

Zoo kwam dan 't woord, in wondre wijzen,
Leerend de Liefde en 't Lichtgeluk.
S. ATHANASIUS.
En 't woond' en stierf in menschelijk wezen,
Ontijdlijk God in vluchtgen vorm.
S. AUGUSTINUS.
Om al verkoornen saam te lezen,
Uit doodsverdriet en driftenstorm.
S. ANSELMUS.
Om uit te wisschen d' oude zonde,
Die recht bestraft, gená verzoent.

S. BERNARDUS.
Te drukken kus op dorstge monden,
In hoven waar de bruidskrans groent.
S. FRANCISCUS.
Te laven 't lijf, te spijzgen armen,
Te stichten Liefd' en Liefd' alleen.

S. ELISABETH.
En 't zondig zelf, tit blank erbarmen,
Te beuren boven 't vleeschgesteen.

PSYCHE,

1 5

CHORUS FRATRUM.

Dit is, waar d' aardsche tijden kentlen,
Het Eeuwge daar de ziel naar dorst.
CHORUS SORORUM.

Hier wiekt, uit eindloos wereldwentlen,
De Wil als duiv' aan moederborst.
(De tempel is wijd opengegaan. Achter de
llfariagestalte ziet men, apotheotisch, op een
azuurblauw veld, de mystieke roos, en
rondom het tetragram, de wijnstok en de
duif. Harpen, mandolines, orgels, guitaren).

EINDE.

